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ATAS DAS SESSÕES 
 
CENTÉSIMA DÉCIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 
DE NOVEMBRO DE 2007. 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa 
da Mesa Diretora, à hora regimental, 
presentes as Srªs e Srs. Deputados 
Aparecida Denadai, Atayde Armani, 
Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, 
Elion Vargas, Euclério Sampaio, 
Giulianno dos Anjos, Givaldo Vieira, 
Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, 
Luciano Pereira, Luiz Carlos Moreira, 
Luzia Toledo, Marcelo Coelho, 
Marcelo Santos, Robson Vaillant, 
Sargento Valter, Sérgio Borges, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

(A convite de S. Ex.ª, ocupam as 
cadeiras das 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai e o Sr. 
Deputado Sargento Valter.) 

 

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

(O Sr. Deputado Sargento Valter lê 
Salmo 34) 

 
 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 o Sr. 2º Secretário a proceder à 

leitura da ata da sessão anterior. 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ata aprovada como lida. (Pausa) 
  
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 
  
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. Deputados, os 
funcionários desta Casa de Leis realizam neste 
momento o maior manifesto em favor da melhoria de 
seus salários e do abono prometido por esta Casa de 
Leis. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Sr. Deputado Jardel dos Idosos, esta 
Mesa não prometeu abono a nenhum servidor. A 
manifestação é justa e legal, mas não houve promessa 
desta Mesa que administra a Casa com relação a 
abono. Deixamos isso bem claro. 

Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
  
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
004/2007. 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 

E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS 
VINDOS DO FUNDO DE REDUÇÃO DAS 

DESIGUALDADES REGIONAIS - ROYALTIES 
DO PETROLEO 

 
Baixo Guandu, 12 de novembro de 2007. 
 
Senhor Presidente, 
 

Conforma estabelecido na Lei Estadual n.º 
8.308/2006, Art. §2°, inciso IV, estamos 
encaminhando relatório sobre a aplicação dos 
recursos recebidos do Fundo de Redução das 
Desigualdades Regionais, e o Município de baixo 
Guandu, conforme anexos: 
  

4Relatório e avaliação sobre a 
aplicação dos recursos; 
4Extrato razão da conta; 
4Saldo da conta; 
4Cópia da nota fiscal; 
4Cópia de Cheque; 
4Cópias de deliberações do 
conselho; 
4Fotografias; 
4Cópia do processo licitatório; 

 
Atenciosamente, 
 

PYETRA DALMONE 
HERCULES JOSÉ DE SOUZA 

TEREZINHA DO CARMO ª BOLZANI 
IRMÃ CREUZA MARIA DE ASSIS 

ALTAIR RAMIRO FONSECA 
JANDYRA CAPICHE PRECIOSO  

BRAZ VALERIO BRANDÃO 
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REPRESENTANTES DO CONSLHO DE 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

FUNDO PARA REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES REGIONAIS 

 
Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciências e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
306/2007. 
 
Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 

Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8657 oriunda do Projeto de Lei 
n° 325/2007, de autoria do Deputado Vandinho Leite, 
que “Declara de utilidade pública o Instituto de 
Desenvolvimento Sócio Econômico Geração 
Trabalho – Instituto Geração Trabalho - IGT, 
localizado no Município de Serra, neste Estado”, 
publicada no Diário Oficial do dia 8 de novembro de 
2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
307/2007. 
 
Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8658 oriunda do Projeto de Lei 
n° 342/2007, de autoria do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que “Declara de utilidade pública a 

Associação de Esportes Apollo XIII Futebol Clube, 
localizada no Município de Marechal Floriano, neste 
Estado”, publicada no Diário Oficial do dia 8 de 
novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO 
N.°308/2007. 
 
Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8659 oriunda do Projeto de Lei 
n° 385/2007, de autoria do Deputado Elion Vargas, 
que “Declara de utilidade pública a Associação 
Sagrada Família, localizada no Município de Ibatiba, 
neste Estado”, publicada no Diário Oficial do dia 8 
de novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa – DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
309/2007. 
 
Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
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desta Casa, a Lei nº 8660 oriunda do Projeto de Lei 
n° 331/2007, de autoria do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que “Declara de utilidade pública o 
América Futebol Clube, localizada no Município de 
Marechal Floriano, neste Estado”, publicada no 
Diário Oficial do dia 8 de novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
310/2007. 
 
Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8661 oriunda do Projeto de Lei 
n° 368/2007, de autoria da Deputada Aparecida 
Denadai, que “ Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
constar placas informando sobre o risco do uso 
inadequado de esteróides anabolizantes e suas 
cosequências maléficas para a saúde do ser humano 
em academias de ginástica, “fitness”, “sports 
centers”, clubes esportivos e demais estabelecimentos 
congêneres, localizados no Estado do Espírito 
Santo”, publicada no Diário Oficial do dia 8 de 
novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
311/2007. 

Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8662 oriunda do Projeto de Lei 
n° 322/2007, de autoria do Deputado Theodorico 
Ferraço, que “Declara de utilidade pública a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Marataízes - CDL, 
localizada no Município de Marataízes, neste 
Estado”, publicada no Diário Oficial do dia 8 de 
novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
312/2007. 
 
Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8663 oriunda do Projeto de Lei 
n° 39/2007, de autoria do Deputado Freitas, que 
“Revoga a Lei n° 6551, de 28.12.2000, que disciplina 
a instalação de novos estabelecimentos do comércio 
varejista de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos, e correlatos no Estado do Espírito 
Santo”, publicada no Diário Oficial do dia 8 de 
novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assemblé ia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 537/2007. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírirto-Santense ao Senhor 
Wanderley Gregório. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Wanderley Gregório. 
 

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

Sala das Sessões, 1º de novembro de 2007. 
 

Jardel Vieira Machado Nunes 
JARDEL DOS IDOS.O.S 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A honraria que ora propomos conceder ao 
Senhor Wanderley Gregório, conhecido como 
“Mister James”, tem por objetivo homenagear este 
Capixaba de coração, radialista de sucesso, que tantos 
serviços já prestou à nossa sociedade.  

Wanderley Gregório nasceu em Carangolas, 
Minas Gerais em 30 de novembro de 1954. O seu pai, 
Olímpio Gregório de Paula era motorista profissional, 
músico integrante da banda de fanfarra do Município, 
onde era conhecido como o “General da Banda’. A 
mãe, Odília Moreira da Paula, era salgadeira e 
doceira”. 

Foi engraxate na praça da estação de 
Carangolas, carregava caixas para os passageiros que 
chegavam à cidade, trabalhava como faxineiro na 
casa de fazendeiros e nos fins de semana, vendia 
pães. 

Deixou Carangolas para conhecer o Rio de 
Janeiro, onde atuou como bailarino, faxineiro e 
militar. Mudou-se para ouro Preto, quando atuou 
como artesão. Em 1973 chegou ao Espírito Santo, 
onde se casou com Solange Manhães Coutinho, com 
quem teve três filhos: Agdionson, Nilbert e Poliana. 
Se divorciou e retornou para Belo Horizonte, onde se 
casou com Marlene Silva dos Santos e dessa união 
nasceu o seu filho caçula, Humberto. Também em 
Belo Horizonte, conquistou seu registro de radialista 
sob o nº 640. Retornou ao e aqui ganhou o 
pseudônimo de “Mister James”, devido à influência 
de James Brown e sua atuação na equipe Black Funk.  

Está no nosso Estado há 35 anos e atualmente 
reside em Santa Luíza, Vitória. 

È radialista há mais de 30 anos. Apresenta 
atualmente o programa “Coisas do Brasil” na rádio 
Universitária F.M., programa voltado para a difusão 
do nosso samba de raiz, o samba melodioso e 
poético. 

Mister James está a frente do programa 
“Coisas do Brasil” há quase 30 anos, nesta trajetória 
de sucesso, numa grande festa da cultura popular e da 
mais legítima música brasileira. O programa também 
já foi apresentado nas rádios Gazeta FM, Gazeta AM, 
Tropical FM, Cidade FM e Vitória AM, sempre 
trazendo a alegria para todas as comunidades 
Capixabas. 

Apresentamos a propositura para outorga de 
Título de Cidadão Espírito-Santense a este cidadão 
que tanto veio somar ao nosso Estado, na certeza de 
que nossos pares sentir-se-ão honrados em aprovar o 
presente Projeto, vez que o Título de Cidadão 
Espírito-Santense não é uma somente uma honraria 
concedida por nós Deputados, mas, sim, o 
reconhecimento de todos os Capixabas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 538/2007. 
 

Concede o título de cidadã 
espírito-santense à senhora Maria 
do Amparo Negrão Santos 
Cordeiro. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã 
Espírito-Santense à senhora Maria do Amparo 
Negrão Santos Cordeiro. 
 

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

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A concessão do título de cidadão espírito-

santense é uma homenagem que o Parlamento do 
Espírito Santo faz a todos que contribuem 
positivamente para o crescimento do estado e/ou que 
trabalham pela promoção do bem-estar do povo 
capixaba. 
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Evidentemente essa homenagem só é 
concedida aqueles que não nasceram em solo 
capixaba.  

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

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

A homenageada nasceu na cidade de 
Valença, Estado da Bahia, no dia 02 de abril de 1950. 
Em 1971 concluiu o curso de magistério e passou a 
lecionar pelo município de seu nascimento. 

Em 1974, na época de férias, veio conhecer o 
Espírito Santo e encantou-se com Vitória, onde 
residia um de seus tios. Resolveu não mais regressar 
ao Estado da Bahia, começando aí a sua saga pelo 
Espírito Santo. 

Prestou diversos concursos públicos, entre 
eles o de ingresso no quadro de pessoal da então 
estatal Companhia Vale do Rio Doce. 

Enquanto não saia a convocação para o setor 
público, trabalhou na Real Café, tradicional indústria 
deste Estado. 

Em setembro de 1976 foi convocada pela 
Companhia da Vale do Rio Doce para ocupar vaga no 
setor de pessoal do porto e no setor financeiro 
daquela estatal. 

Trabalhou naquela companhia até 21 de 
fevereiro de 1991, quando foi demitida por força do 
plano de demissão promovido pelo presidente 
Fernando Collor. 

Experiente nas questões trabalhistas e de 
pessoal, expert nos problemas que os trabalhadores 
ferroviários enfrentavam, foi convidada a prestar seus 
relevantes serviços ao Sindicato dos Trabalhadores 
de Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito 
Santo e Minas Gerais (SINDFER ES/MG). 

Desde o ano 2000 a homenageada presta seus 
serviços aos trabalhadores ferroviários, está engajada 
na luta sindical por melhoria salarial e condições 
mais dignas para os trabalhadores e intimamente 
ligada ao movimento que modificou 
substancialmente a vida dos trabalhadores 
ferroviários nos últimos anos, empenhando-se contra 
a força do capital estrangeiro explorador, que 
dominou a Companhia Vale do Rio Doce após a sua 
privatização. 

Por tudo isto, entendo que deve a 
homenageada receber o título de cidadã espírito-
santense, por todos os serviços relevantes que tem 
prestado à coletividade dos capixabas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 539/2007. 
 

Declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
E DE AMPARO SOCIAL VIDA 
FELIZ. 

  
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 
 Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública 
a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E DE AMPARO 
SOCIAL VIDA FELIZ, localizada no Município de 
Mantenópolis, neste Estado. 
  
 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
  
 Palácio Domingos Martins, 13 de novembro 
de 2007. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E DE 

AMPARO SOCIAL VIDA FELIZ é uma entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, com sede e foro no município de 
Mantenópolis, Estado do Espírito Santo. Fundada em 
28 de março de 2005, a entidade tem como fim 
principal prestar assistência a crianças e adolescentes 
matriculadas no sistema estadual ou municipal de 
ensino no sentido de educá-los, orientá-los e 
direcioná-los para o estudo, trabalho e convício 
social. 
 O Projeto Vida Feliz visa também trabalhar 
junto aos pais ou responsáveis pelas crianças ou 
adolescentes assistidos, com o fito de qualificá-los 
profissionalmente e orientá-los sobre o trabalho 
cooperado, buscando uma melhor qualidade de vida 
também para as famílias. 
 As crianças e adolescentes freqüentam o 
projeto no turno diverso daquele no qual está 
matriculado na escola, assim, possibilita o reforço 
escolar. O projeto também oferece alimentação e 
lazer aos seus beneficiados. 
 Este projeto visa elevar a presente entidade 
ao nível de Utilidade Pública Estadual, uma vez que a 
mesma preenche todos os requisitos exigidos pela Lei 
nº 3.979, de 26 de novembro de 1997. 
 Entidades civis organizadas como esta, 
voltadas para o desenvolvimento social, são de suma 
importância, pois contribuem para o aumento da 
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qualidade de vida dos necessitados, consubstanciado 
na formação de uma consciência cidadã. 
 Pelas razões expostas é que se propõe o 
presente projeto de Lei, devidamente instruído, para o 
qual contamos com o indispensável apoio dos nobres 
parlamentares para a sua aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N.° 62/2007. 
 

Cria, no âmbito da Assembléia 
Legislativa a Comenda de Mérito 
“Grazielle Loureiro”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica criada, no âmbito da 
Assembléia Legislativa a Comenda “Grazielle 
Loureiro”, a ser outorgada aos jornalistas e 
integrantes da área jornalística do Estado do Espírito 
Santo que se destacarem pelos relevantes serviços 
que prestarem à sociedade capixaba. 

 
Art. 2º - Os outorgados com a Comenda 

terão garantido a prerrogativa de usar o respectivo 
título por extenso, junto a seu nome, em quaisquer 
impressos pessoais. 

 
Art. 3º - A comenda será concedida em 

forma de uma medalha, acompanhada de diploma e 
inscrita em livro de registros desta Casa de Leis. 

 
§ 1º - A insígnia da medalha do mérito será 

uma cruz de 04 (quatro) braços arredondados e 
esmaltados em branco e azul contendo no centro 01 
(um) disco com a efígie da jornalista Grazielle 
Loureiro, tendo em volta a legenda Comenda 
Grazielle Loureiro no reverso 01 (um) disco com as 
armas do Estado, e em volta, a inscrição: Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
§  2º - A medalha mencionada no “caput” 

deste artigo ficará dependurada numa fita de 
gorgurão de seda, medindo 03 x 60 cm de 
comprimento, nas cores azul, rosa e branco. 

 
§ 3º - O estojo da medalha será em jérsei azul 

marinho, com formação de veludo também em azul 
marinho, com forração de veludo também em azul 
marinho, com chapéu em cetim branco medindo 14,5 
x 10 cm. 

Art. 4º - Anualmente serão concedidas até 06 
(seis) Comendas, que serão entregues 
preferencialmente no mês de novembro, em Sessão 
Solene realizada para esse fim. 

 
§ 1º - As indicações contendo os nomes 

agraciados deverão ser encaminhadas ao Plenário, 
para discussão e votação, no prazo máximo de até 45 
(quarenta e cinco) dias anteriores à realização da 
Sessão Solene de entrega das Comendas. 

 
§ 2° - As indicações deverão conter ainda, as 

assinaturas de mínimo 1/3 (um terço) dos 
parlamentares. 

 
Art. 5º - As despesas decorrentes da 

execução da presente Resolução correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Projeto de Resolução tem por 

objetivo instituir a “Comenda Grazielle Loureiro”, no 
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, a ser concedida aos jornalistas e 
integrantes da área jornalística do Estado do Espírito 
Santo. 

Os homenageados receberão uma medalha, 
acompanhada de diploma e ainda terão registro 
oficial nesta Casa de Leis. 

Justifica-se a presente pela necessidade de 
instituir uma homenagem, específica para aqueles 
que se destacaram no jornalismo, enaltecendo o 
valoroso trabalho que esses profissionais prestam. 
 A jornalista Grazielle Loureiro, Grazi como 
era conhecida, foi estagiária do Portal Gazeta On 
Line. Logo depois foi contratada para atuar na 
produção do Programa CBN Vitória e por ser muito 
versátil, enquanto trabalhava na rádio, também fazia 
substituições na editoria de Economia de A 
GAZETA.  

Em 1º de julho deste ano, Grazi entrou para a 
equipe de política do jornal. 

Uma das maiores matérias de destaque 
escrita por Grazi, foi a que relatava sobre os 15 anos 
do impeachment do Presidente Collor. 

Grazi como sensível que era, além de 
escrever muito bem, tinha como uma de suas formas 
de estravazar suas emoções, a música. Ela amava 
cantar e tocar piano. 
 Faleceu às 05 horas e 50 minutos do dia 05 
de novembro de 2007, em um acidente 
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automobilístico quando voltava para o Espírito Santo 
com sua família – marido, mãe, sobrinho. Apesar de 
tão pouco tempo trabalhando na área do jornal, 
conquistou com sua simpatia e seu sorriso a 
admiração e o respeito dos colegas do jornal com 
quem trabalhava. 
 Certos da sensibilidade de Vossa Excelência 
para este e tantos outros pleitos, antecipadamente, 
agradecemos a atenção dispensada, ao passo que 
renovamos nossos protestos de elevada estima e 
consideração.  
 
 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 Finanças e à 
Mesa Diretora.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 343/2007. 
 

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

 
Requeiro nos termos do artigo 296, do 

Regimento Interno desta Casa, licença para 
tratamento de saúde no dia 09 de outubro de 2007, 
conforme atestado médico anexo.  
 

Vitória, 14 de novembro de 2007. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 
Vice-Líder DEM 

 
 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.° 344/2007. 
 

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

A Deputada infra assinada, no uso de suas 
prerrogativas, na forma do artigo 295, inciso II da 
Resolução 1600/91, REQUER a Vossa Excelência, 
licença para tratamento de saúde, conforme atestado 
em anexo. 
 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PMN 

 
 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 DE DESTAQUE N.° 04/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, vêm requer a V.Ex.ª., 
com fulcro no art. 238 e ss, do Regimento Interno 
dessa Casa de Leis, o DESTAQUE das Emendas 
número 68, 69 e 70, que foram rejeitadas, constantes 
do Projeto de Lei nº 355/2007 – relativo ao Plano 
Plurianual – PPA. 

Nestes termos, pedem e esperam 
deferimento. 
 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2007. 
 

LUCIANO PEREIRA 
VANDINHO LEITE 
PAULO FOLETTO 

MARCELO COELHO 
CACAU LORENZONI 

ATAYDE ARMANI 
CLAUDIO VEREZA 

DA VITORIA 
GIVALDO VIEIRA 

FREITAS 
JARDEL DOS IDOSOS 

GIULIANNO DOS ANJOS 
WANILDO SARNAGLIA 

ROBSON VAILLANT 
EUCLERIO SAMPAIO 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. Junte-se ao Projeto de Lei nº 
355/2007. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.° 05/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª 
DESTAQUE PARA A VOTAÇÃO EM 
PLENÁRIO DAS EMENDAS DE N.ºS 65 E 66 
DE AUTORIA DA DEPUTADA APARECIDA 
DENADAI, apresentada ao Projeto de Lei nº 
355/2007 “PPA 2008/2011” (rejeitada pela comissão 
de Finanças, Economia e Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas) 
 

APARECIDA DENADAI 
LUZIA TOLEDO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
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DA VITORIA 
GIULIANNO DOS ANJOS 

EUCLERIO SAMPAIO 
MARCELO SANTOS 

LUIZ CARLOS MOEIRA 
ROBSON VAILLANT 
DOUTOR HERCULES 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. Junte-se ao Projeto de Lei nº 
355/2007. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.° 06/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 89 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 

 
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 

 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.° 07/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 91 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°08/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 93 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°09/2007. 

 
Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 94 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°10/2007. 

 
Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 95 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
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CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°11/2007. 

 
Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 96 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°12/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 97 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°13/2007. 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 112 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°14/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 113 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007 

 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.°15/2007. 
 

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

Os Deputados abaixo-assinados, com base no 
Art. 238 do Regimento Interno, requerem a V.Ex.ª a 
votação em DESTAQUE para a Emenda de n.º 129 
do Projeto de Lei 355/2007 que dispõe sobre o PPA 
2008-2011. 
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 
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DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

SARGENTO VALTER 
DOUTOR HERCULES 
ROBSON VAILLANT 
LUCIANO PEREIRA 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO COELHO 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. Juntem-se ao Projeto de Lei nº 
355/2007. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 183/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATORIO 
 

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 
07/2007, de autoria da Senhora Deputada Aparecida 
Denadai e outros Deputados, objetiva dar nova 
redação ao inciso VI, do artigo 32, da Constituição 
Estadual, dispondo que “é vedado ao servidor público 
servi sob a direção imediata de cônjuge ou parente 
ate terceiro grau civil, não admitindo ainda 
nomeações que configurem reciprocidade por 
nomeações”. Foi protocolizada no dia 07 de maio de 
2007. 

Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 08 de maio de 2007 e publicada no 
Diário do Poder Legislativo datado do dia 15 de maio 
de 2007, a fl. 1544. Após, a Proposta de Emenda 
recebeu encaminhamento para esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da admissibilidade, conforme dispõe o 
dispositivo do § 1º, do art. 255 da Resolução 
1,600/91 (Regimento Interno desta Augusta 
Assembléia Legislativa) 

Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, a Proposta de 
Emenda n° 07/2007, de autoria da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai e outros, objetiva dar nova 
redação ao inciso VI, do artigo 32, da Constituição 
Estadual, dispondo que “é vedado ao servidor público 
servi sob a direção imediata de cônjuge ou parente 
ate terceiro grau civil, não admitindo ainda 
nomeações que configurem reciprocidade por 
nomeações 

Notadamente, a medida visa tomar mais 
rígida a legislação que impede a prática do nepotismo 
no Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal 
pratica é sinônimo de “favoritismo”. Nomear pessoas 
levando em consideração critérios meramente 

subjetivos - hipótese das relações de parentesco – é o 
mesmo que lhes conceder privilégios, isto é, 
favorecê-las em relação aos demais.  

ln casu, o favorecimento de alguém no 
âmbito da Administração Pública, em detrimento do 
interesse público, configura conduta contrária aos 
axiomas da moral e da impessoalidade Maria Sylvia 
Zanella di Pietro esclarece com muita propriedade 
que:  

 
“Não. é preciso penetrar na intenção 
do agente, porque do próprio objeto 
resulta a imoralidade. Isto ocorre 
quando o conteúdo de determinado 
ato contrariar o senso. comum de 
honestidade, retidão, equilíbrio, 
justiça, respeito à dignidade do ser, 
humano, à boa fé, ao trabalho, á ética 
nas instituições. [...] Não é preciso, 
para invalidar despesas desse tipo, 
entra na difícil análise dos fins que 
inspiraram a autor idade; o ato em si, 
o seu objeto, o seu conteúdo, 
contraria a ética da instituição, 
afronta a norma de conduta aceita 
como legítima pela coletividade 
administrada¹”.  
 

Desta forma, fica claro que as relações de 
parentesco ou de afinidade são extremamente 
subjetivas. Não podem servi de critério para a 
nomeação ou não de pessoas para cargos de 
provimento em comissão no âmbito da 
Administração Pública. Nomeações que visam, 
especificamente, trazer vantagens àqueles 
beneficiados por elas, sem considerar o interesse 
público que é indisponível, conseqüentemente há 
ofensa frontal ao Principio Impessoalidade, inserido 
no art. 37 da Constituição Federal. 
 Segundo este Princípio Constitucional é 
dever da Administração Pública atuar de maneira 
impessoal, visando o bem comum, o interesse 
público, e evitar qualquer conduta tendente a 
prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Dita o 
dispositivo do art. 37 da Carta Maior, in verbis: 

 
Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federa e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, 
e também ao seguinte: (negritos 
nossos)  
 

___________________________________________ 
¹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade 
administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 
1991. p. 111. 
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Em face disso, o pretenso objeto normativo 
inovador da redação do inciso IV, do artigo 32, da 
Constituição Estadual, é perfeitamente constitucional, 
tanto em seu âmbito material quanto em seu âmbito 
formal. Outrossim, ancorado na diagnose jurídica 
constitucional, os critérios formal e material revelam-
se amplamente atendidos. Vale dizer que, 
incontestavelmente a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa não traz nenhum ponto de 
antinomia com os preceitos da Constituição Federal e 
da Constituição Estadual, assim, a consagrando com 
a graduação de material e formalmente 
constitucional. 

Por seu turno, estendendo a análise técnica da 
Proposição, verifica-se que quanto à mesma não há 
posição na doutrina ou na jurisprudência dos 
Egrégios Tribunais Superiores que impeça, material 
ou formalmente, o Projeto de ser aprovado, 
conseqüentemente, recebe o grau de jurídico. Diante 
dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade da 
Proposta de Emenda Constitucional nº07/2007 não 
afronta a legislação federal e estadual, assim 
recebendo a qualidade de ser legal. 

Por fim, a técnica legislativa empregada em 
sua elaboração atende satisfatoriamente os preceitos: 
(a) da Constituição Federal, (b) da Constituição 
Estadual, (c) da Lei Complementar Federal n.° 95, de 
26 de fevereiro de 1998, (d) da Lei Complementar 
Estadual n.° 168, de 01 de dezembro de 1999, e (e) 
da Resolução Estadual n.° 1.600, de 11 de dezembro 
de 1991 (Regimento Interno desta Nobre Assembléia 
Legislativa). 

Em conclusão, a Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2007, de autoria da Senhora 
Deputada Aparecida Denadai e outros, é material e 
formalmente constitucional, legal, jurídico e de boa 
técnica legislativa empregada em sua feitura. Ex 
Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão 
a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.° 183/2007 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela ADMISSIBILIDADE da Proposta de 
Emenda n.° 07/2007 de autoria da Senhora 
Deputada Aparecida Denadai e outros. 
 

Sala das Comissões, 03 de Julho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ELCIO ALVARES 
Relator 

GIVALDO VIEIRA 
ELION VARGAS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

MARCELO SANTOS 

PARECER N° 102/2007, 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Proposta de Emenda Constitucional de N° 

0712007. 
 

 De autoria da nobre Deputada Aparecida 
Denadai, a proposta de emenda constitucional, altera 
o inciso VI do artigo 32 da Constituição Estadual, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “VI - é 
vedado ao servidor público servir sob a direção 
imediata de cônjuge ou parente até terceiro grau civil, 
não admitindo ainda nomeações que configurem 
reciprocidade por nomeações”.  
 A propositura foi publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 15/05/2007.  
 Posteriormente, foi submetida a parecer 
técnico que recebeu opinião favorável da 
Procuradoria desta Casa. A seguir foi encaminhada à 
Diretoria Legislativa de Redação - DLR, que sugeriu 
pequenas modificações, ato contínuo, foi para exame 
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, sendo relatado pela legalidade e 
constitucionalidade da Proposta de Emenda 
Constitucional.  
 Na seqüência, a proposta supracitada foi 
enviada a esta Comissão, para manifestação quanto 
ao mérito.  
 É o relatório. Passo a expor o parecer do 
Relator:  
 
 Desnecessária a análise da proposição no que 
se refere ao controle de constitucionalidade e 
legalidade, especialmente por considerar as 
manifestações bem elaboradas da Procuradoria 
Legislativa, bem como da Comissão de Constituição 
e Justiça.  
 Do ponto de vista da defesa da cidadania e 
dos direitos humanos, que é objeto de análise na 
presente Comissão, não podemos deixar de dispor o 
seguinte:  
 Ao examinar a matéria, verificamos que o 
objetivo central da proposição é vedar a contratação 
de servidor público para aturar sob a direção imediata 
de cônjuge ou parente até terceiro grau civil, não 
admitindo ainda a nomeação que configure 
reciprocidade por nomeações.  
 O inciso II do art. 37 da Constituição Federal 
confere ao administrador, nos casos de nomeação 
para cargo em comissão, a liberdade na nomeação e 
na exoneração.  
 Por óbvio, essa nomeação não se mostra 
indiferente à incidência dos princípios e normas 
aplicáveis à espécie, mormente àqueles indicados no 
caput do art. 37, norte da inteligência de todos os 
incisos encartados no dispositivo. Dentre os 
princípios expressos, dois sobrelevam em 
importância para o deslinde da questão trazida a 
lume, quais sejam, impessoalidade e moralidade, cuja 
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interpretação tem encontrado na literatura jurídica e 
nos pretórios manifestações uniformes.  
 Nada materializa com maior eloqüência a 
violação ao princípio da impessoalidade que o 
favoritismo, entendido este como discriminação 
benéfical, preferência que, ignorando o mérito e a 
honestidade, funda-se em amizade, parentesco, 
matrimônio, união estável ou troca de favores, tal 
qual a lição de Houaiss.  
 A nomeação de parente, com a dicção posta 
na legislação civil, ou de cônjuge/companheiro para 
ocupar cargo público, leia -se cargo comissionado, 
uma vez que os efetivos somente podem ser 
acessados via concurso, traz em si mesma uma 
escolha viciada na sua formação, porquanto o laço, 
seja consangüíneo, seja matrimonial, seja por 
afinidade, seja por união estável, impede a avaliação 
do mérito, razão que deve imperar na designação de 
todos os servidores públicos. O julgamento daquele 
que nomeia deve manter-se livre das influências que 
essas associações trazem, pois somente assim formar-
se-á objetivo e imparcial. 
 O preceito ético e o princípio da moralidade 
são como faces de uma mesma moeda, não existem 
por si sós, um demanda o outro2; o bem comum há de 
ser o fim de toda atividade administrativa.  
 Ora, o nepotismo nada mais é que o 
acolhimento da tese de que o interesse privado se 
sobrepõe ao interesse público, posição indefensável, 
mesmo para os mais desavisados. A doutrina e a 
jurisprudência não admitem o espancamento da 
supremacia do interesse público. O senso comum, 
mesmo tomando o homem médio como paradigma, 
rejeita a possibilidade de o desejo particular afastar as 
necessidades da coletividade. Esta exige serviço 
público marcado por todos os princípios elencados no 
caput do art. 37 da Constituição Federal, 
principalmente o da eficiência, significa dizer, 
agentes qualificados e treinados, em um ambiente de 
impessoalidade, condições estranhas ao mundo do 
nepotismo.  
 Com efeito, o nepotismo sacrifica os 
princípios da moralidade, da impessoalidade e da 
eficiência.  
 Acreditamos assim, que dificultar a 
contratação de parentes de graus mais próximos, 
onde os vínculos afetivos são mais acirrados, é uma 
forma de atender os anseios dos cidadãos, que tanto 
clamam por verem seus direitos respeitados.  
 Assim sendo, manifesto-me favoravelmente à 
Proposta de Emenda Constitucional n° 07/2007, 
através do seguinte parecer:  
 
 Parecer N° 102/2007, sobre a Proposta de 
Emenda Constitucional N° 07/2007.  
 
 A COMISSÃO DE DEFESA  DA 
CIDADANIA  E  DOS  DIREITOS  HUMANOS, é  
___________________________________________ 
1 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito 
Administrativo, 19.ed, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 102.  
2 Celso Antônio Bandeira de Mello, op.cit., p.107.  

pela APROVAÇÃO da Proposta de Emenda 
Constitucional N° 07/2007, de autoria da Deputada 
Aparecida Denadai.  
 
 Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente  

ROBSON VAILLANT 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
PARECER N.º 030/2007 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 
E TOMADA DE CONTAS 

 
RELATÓRIO 

 
 A Proposta de Emenda Constitucional n.º 
07/2007, de autoria da Senhora Deputada Aparecida 
Denadai e Outros Deputados, objetiva dar nova 
redação ao inciso VI, do artigo 32, da Constituição 
Estadual, dispondo que "é vedado ao servidor público 
servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente 
até terceiro grau civil, não admitindo ainda 
nomeações que configurem reciprocidade por 
nomeações". Foi protocolizada no dia 07 de maio de 
2007.  
 Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 08 de maio de 2007 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo datado do dia 15 de maio 
de 2007, a fl. 1544. Entrou em discussão especial nas 
sessões ordinárias dos dias 05, 06 e 11 de junho de 
2007. Após, a Proposta de Emenda recebeu 
encaminhamento para a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu o 
Parecer n.° 183, de 03 de julho de 2007, cuja 
conclusão foi pela sua Admissibilidade 
 Em seguida, foi a proposição encaminhada 
para a Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos para efeito de exame da matéria e 
oferta de parecer, na forma do disposto no art. 45 do 
Regimento Interno (Resolução 1600/91). Em tal 
Comissão, no dia 13 de agosto de 2007, foi exarado 
parecer (Parecer n.° 102) pela Aprovação do Projeto. 
Em seqüência, foi o mesmo dirigido para esta 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com o 
objetivo de receber Parecer segundo a determinação 
do artigo 41 do Regimento Interno. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, a Proposta de 
Emenda n.° 07/2007, de autoria da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai e Outros, objetiva dar nova 
redação ao inciso VI, do artigo 32, da Constituição 
Estadual, dispondo que "é vedado ao servidor público 
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servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente 
até terceiro grau civil, não admitindo ainda 
nomeações que configurem reciprocidade por 
nomeações".  

Notadamente, a medida visa tomar mais 
rígida a legislação que impede a prática do nepotismo 
no Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal 
pratica é sinônimo de “favoritismo”. Nomear pessoas 
levando em consideração critérios meramente 
subjetivos - hipótese das relações de parentesco – é o 
mesmo que lhes conceder privilégios, isto é, 
favorecê-las em relação aos demais. Paralelamente, 
tal circunstância acarreta, também, o ingresso no 
serviço público de pessoas selecionadas não pela sua 
eficiência eficácia de labor, mas por questões 
pessoais sendo assim trazendo grave prejuízo ao 
erário e ao interesses públicos. 

ln casu, o favorecimento de alguém no 
âmbito da Administração Pública, em detrimento do 
interesse público, configura conduta contrária aos 
axiomas da moral e da impessoalidade Maria Sylvia 
Zanella di Pietro esclarece com muita propriedade 
que:  

 
“Não. é preciso penetrar na intenção 
do agente, porque do próprio objeto 
resulta a imoralidade. Isto ocorre 
quando o conteúdo de determinado 
ato contrariar o senso. comum de 
honestidade, retidão, equilíbrio, 
justiça, respeito à dignidade do ser, 
humano, à boa fé, ao trabalho, á ética 
nas instituições. [...] Não é preciso, 
para invalidar despesas desse tipo, 
entra na difícil análise dos fins que 
inspiraram a autoridade; o ato em si, 
o seu objeto, o seu conteúdo, 
contraria a ética da instituição, 
afronta a norma de conduta aceita 
como legítima pela coletividade 
administrada¹”.  

 
Desta forma, fica claro que as relações de 

parentesco ou de afinidade são extremamente 
subjetivas. Não podem servi de critério para a 
nomeação ou não de pessoas para cargos de 
provimento em comissão no âmbito da 
Administração Pública. Nomeações que visam, 
especificamente, trazer vantagens àqueles 
beneficiados por elas, sem considerar o interesse 
público que é indisponível, conseqüentemente há 
ofensa frontal ao Principio Impessoalidade, inserido 
no art. 37 da Constituição Federal. 
 Segundo este Princípio Constitucional é 
dever da Administração Pública atuar de maneira 
impessoal, visando o bem comum, o interesse 
___________________________________________ 
¹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade 
administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 
1991. p. 111. 

público, e evitar qualquer conduta tendente a 
prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Dita o 
dispositivo do art. 37 da Carta Maior, in verbis: 
 

Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federa e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, 
e também ao seguinte: (negritos 
nossos)  
 

 Em face disso, o pretenso objeto normativo 
inovador da redação do inciso IV, do artigo 32, da 
Constituição Estadual, é perfeitamente meritório 
diante da área de diagnose prevista no artigo 41 do 
Regimento Interno de nossa Assembléia Legislativa. 
Vale dizer que, incontestavelmente, a pretensa 
normatividade da Proposição Legislativa em apreço 
amplia a proteção do erário, bem como, salvaguarda 
a qualidade dos serviços públicos prestados.  
 Em conclusão, a Proposta de Emenda 
Constitucional n.o 07/2007, de autoria da Senhora 
Deputada Aparecida Denadai e outros, é plenamente 
apto para ser aprovado. Ex Positis, sugerimos aos 
Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte  
 

PARECER N.° 030/2007 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2007, de autoria da Senhora 
Deputada Aparecida Denadai e outros.  
 
 Sala das Comissões, 26 de setembro de 
2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente / Relator 

JANETE DE SÁ 
FREITAS 

REGINALDO ALMEIDA 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 393/2007 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 A Proposta de Emenda Constitucional n.º 
07/2007, de autoria da Senhora Deputada Aparecida 
Denadai e Outros Deputados, objetiva dar nova 
redação ao inciso VI, do artigo 32, da Constituição 
Estadual, dispondo que "é vedado ao servidor público 
servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente 
até terceiro grau civil, não admitindo ainda 
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nomeações que configurem reciprocidade por 
nomeações". Foi protocolizada no dia 07 de maio de 
2007.  
 Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 08 de maio de 2007 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo datado do dia 15 de maio 
de 2007, a fl. 1544. Entrou em discussão especial nas 
sessões ordinárias dos dias 05, 06 e 11 de junho de 
2007. Após, a Proposta de Emenda recebeu 
encaminhamento para a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu o 
Parecer n.° 183, de 03 de julho de 2007, cuja 
conclusão foi pela sua Admissibilidade 
 Posteriormente, a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos opinou pela 
aprovação da proposição (Parecer n.º 102/2007). Em 
segida ,a Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, igualmete,opinou pela aprovação da proposta 
(Parecer n.º 030/2007) 
Por fim, retornou a esta Comissão Parlamentar 
Permanente de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, para efeito de analise final, 
conforme dispõe o dispositivo do art. 40 da 
Resolução 1.600/1991 ( Regimento Interno desta 
Augusta Assembléia Legislativa)  
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, a Proposta de 
Emenda n.° 07/2007, de autoria da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai e Outros, objetiva dar nova 
redação ao inciso VI, do artigo 32, da Constituição 
Estadual, dispondo que "é vedado ao servidor público 
servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente 
até terceiro grau civil, não admitindo ainda 
nomeações que configurem reciprocidade por 
nomeações".  

Notadamente, a medida visa tomar mais 
rígida a legislação que impede a prática do nepotismo 
no Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal 
pratica é sinônimo de “favoritismo”. Nomear 
pessoas levando em consideração critérios 
meramente subjetivos - hipótese das relações de 
parentesco – é o mesmo que lhes conceder 
privilégios, isto é, favorecê-las em relação aos 
demais. E favorecer alguém no âmbito da 
Administração Pública, em detrimento do interesse 
pública configura conduta imoral. 

Certamente, o inciso VI, do artigo 32, da 
Constituição Estadual, com base no artigo 37, inciso 
II, da Carta Maior remete o objeto normativo da 
Proposta de Emenda Constitucional n° 07/2007ao 
campo da inconstitucionalidade, haja vista que a 
pretensa normatividade apresenta impedimento a 
livre escolha, garantida constitucionalmente, para 
nomeação e exoneração de servidores de cargos 
comissionados. 

Restas diagnosticados e confirmado o 
gravame de inconstitucionalidade material da 

Proposta de Emenda Constitucional ora em estudo, 
pois fere diretamente os parâmetros da Constituição 
federal, no que tange aos critérios de livre nomeação 
e exoneração dos cargos classificados como 
comissionados, mesmo porque tais cargos, hoje 
limitam-se exclusivamente a atividades de chefia, 
direção e assessoramento (art.37, V, da CF).  

Em conclusão, a Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2007, de autoria da Senhora 
Deputada Aparecida Denadai e outros Deputados, é 
material e formalmente inconstitucional. Dessarte, 
propomos a seguinte conclusão. 

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

 
PARECER N.° 393/2007 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE da Proposta de 
Emenda Constitucional n ° 07/2007, de autoria da 
Exm.ª Senhora Deputada Aparecida Denadai. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 30 de outubro 
de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS (contra) 

ELCIO ALVARES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Pareceres n.os 183, 102, 30/2007 e 
393/2007. Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/NºS-2007, dos Deputados 
Freitas e Sérgio Borges, de votos de pesar pelo 
falecimento do Desembargador Antônio José Miguel 
Feu Rosa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGENCIA N.° 
170/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA, para o 
Projeto de Lei nº 479/2007, do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
compensação das emissões de Gases de Efeito Estufa 
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(GEE), por meio do plantio de árvores e do manejo 
adequado dos resíduos gerados pelos eventos 
realizados no Estado.  
 
 Palácio Domingos Martins, 13 de novembro 
de 2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 170/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGENCIA N.° 
171/2007. 
 

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA, para 
o Projeto de Lei nº 420/2007, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que assegura aos idosos a isenção do 
pagamento de pedágio em Rodovias Estaduais. 
 

Palácio Domingos Martins, 13 de novembro 
de 2007. 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual 

Líder do PP 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 171/2007, 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: INDICAÇÃO 
N.° 387/2007. 
 

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

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

REDUÇÃO DA TAXA 
DESTINADA À RENOVAÇÃO 
DA CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO – CNH, PARA 
MOTORISTAS PROFISSIONAIS, 
DESDE QUE COMPROVADO 
SER O DOCUMENTO PRÉ-
REQUISITO PARA O 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
PROFISSIONAL; 

 
A iniciativa visa garantir acesso menos 

oneroso aos procedimentos relacionados à renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, cuja 
atribuição é do Departamento Estadual de Transito do 
Espírito Santo. 

Não é raro encontrarmos motoristas 
profissionais disparando reclamações em relação ao 
valor atualmente cobrado pelo DETRAN-ES. 
Alegam que não há diferença sequer para os 
motoristas profissionais, que dependem da CNH 
como pré-requisito para o exercício profissional. 

Levando-se em conta que já são bastante 
dispendiosos os gastos com a manutenção do veículo 
e que esses profissionais são submetidos a uma carga 
horária e estresse elevados, acolhi de pronto esta 
solicitação comprometendo-me a encaminhá-la a V. 
Exa. 

Contudo, a iniciativa para a concessão do 
benefício fiscal ora pleiteado é de competência do 
Poder Executivo, tendo em conta o que preconiza o 
art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/00 c/c 
art. 63, parágrafo único, da Carta Estadual, razão pela 
qual propomos a presente indicação. 
 
 Palácio Domingos Martins, 13 de novembro 
de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação nº 387/2007, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.° 388/2007. 
 

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

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

Construção do Centro Cultural 
Guanduense, no Município de 
Baixo Guandu; 

 
A reivindicação é fruto do pedido feito por 

meio da Associação dos artesãos daquele município, 
representada pela Sra. Niéves Calheiros Cardoso 
Lopes. Esta indicação visa garantir um espaço 
específico destinado ao fomento da cultura e da arte 
no Município de Baixo Guandu. 

Não é demais lembrar que a Constituição 
Federal, em seu artigo 23, V, preconiza ser 
competência do Estado “proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação e à ciência”. Nesse 
mesmo sentido, o art. 215 da Carta Magna estabelece 
que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais”. 

Entretanto, a iniciativa para a criação e 
instalação do Centro Cultural Guanduense, no que 
toca as atribuições do Estado, é de competência 
privativa do Governado do Estado, nos termos do art. 
63, parágrafo único, da Carta Estadual, razão pela 
qual propomos a presente indicação. 
 
 Palácio Domingos Martins , 13 de novembro 
de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação nº 388/2007, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.° 389/2007. 
 

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

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, 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: 
 

CRIAÇÃO DE UM FUNDO 
ESTADUAL DE COMBATE À 
SECA. 

 
Dezenas de municípios capixabas decretaram 

situação de emergência em face da grave estiagem 
que atinge o Espírito Santo, trazendo grandes 
prejuízos a agricultores e pecuaristas.  
 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado Estadual – DEM 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação nº 389/2007, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIEMNTO N.° 340/2007. 
 

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

A Deputada infra- assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 
inciso III a art. 159 V, requer que seja convocada 
Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do 
Turismo para o dia 04 de dezembro de 2007, às 19 
horas. 

Termos em que , 
Pede e espera deferimento. 
 
Palácio Domingos Martins, 09 de novembro 

de 2007. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice - presidenta da ALES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
340/2007, que acaba de ser lido. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIEMNTO N.° 341/2007. 
 

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

A Deputada infra - assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 
inciso III a art. 159 V, requer que seja convocada 
Sessão Solene em homenagem ao Jubileu de Ouro 
do Lions Clube Vitória Mater para o dia 21 de 
dezembro de 2007, às 19 horas. 

Termos em que , 
Pede e espera deferimento. 
 
Palácio Domingos Martins, 09 de novembro 

de 2007. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice- presidenta da ALES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
341/2007, que acaba de ser lido. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIEMNTO N.° 342/2007. 
 

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

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, na forma do artigo 159 do 
Regimento interno, depois de ouvido em plenário, a 
realização de uma SESSÃO ESPECIAL no Plenário 
desta Casa de Leis, no dia 22 de novembro do 
corrente ano, das 09:00 hs às 13:00 hs, para debater 
a respeito da seca que atinge a maioria dos 
municípios do Estado do Espírito Santo. 
 
 Sala das Sessões, 09 de novembro de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
342/2007, que acaba de ser lido. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
  
 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 
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, parabenizamos o Sr. Marcelo Santos pela 
solicitação dessa Sessão Especial para discutirmos a 
respeito da seca. 
  Já solicitamos ao Sr. Deputado Marcelo para 
realizarmos essa Sessão Especial em conjunto com a 
Comissão de Agricultura, para debatermos esse 
assunto tão importante para o Estado do Espírito 
Santo. (Muito bem!) 
 
  O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
  O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, a Sessão Especial terá segmento 
naturalmente conforme previsão regimental. 
 Atendendo ao pedido do Sr. Deputado 
Atayde Armani, convidamos os membros da 
Comissão de Agricultura para estar presentes e 
participarem conosco desse tema, que é de vital 
importância para a economia do Estado, uma vez que 
a seca não atinge somente o Estado do Espírito Santo, 
mas grandes estados brasileiros que tem prejudicado 
a economia e causado um grande dano a região 
Norte. 
 Portanto, apresentaremos emendas ao 
orçamento da ordem de cinco milhões de reais e 
pedimos o apoio, em especial dos nobres 
parlamentares que fazem parte dessa região sofrida 
pela seca,para que possamos aprovar essa emenda e 
que seja extensiva aos municípios 
prejudicados.Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O Sr. Giulianno dos Anjos – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Giulianno dos Anjos. 
 
  O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, registramos nos Anais desta casa 
que protocolamos uma Indicação à Mesa Diretora e 
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ao Governador para a Criação de um Fundo Estadual 
de Combate à Seca. 
 

 “Dezenas de municípios capixabas 
decretaram situação de emergência 
em face de grave estiagem que atinge 
o Espírito Santo, trazendo grandes 
prejuízos a agricultores e 
pecuaristas.”  
 

  É preciso de uma força tarefa do Governo do 
Estado e dos Parlamentares. Parabenizamos o Sr. 
Deputado Marcelo Santos pela solicitação dessa 
Sessão Especial para debatermos o problema da seca. 
Mas pedimos que destine uma emenda pessoal, 
porque S.Exª tem uma parceria forte no Município de 
Mantenópolis, podendo ajudar aquela região tão 
carente e atendendo aos agricultores. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 
  O Sr. Doutor Wolmar Campostrini – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Doutor Wolmar 
Campostrini. 
 
  O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI– (Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr.ªas Deputadas e Srs. Deputados, 
parabenizamos o Sr. Deputado Marcelo Santos por 
essa iniciativa de convidar os municípios do Norte do 
Espírito Santo para debatermos a respeito da seca.  
 Deputado Marcelo Santos, como Presidente 
da Comissão de Especial de Aquecimento Global, 
gostaríamos de estar sendo convidados a participar 
dessa Sessão Especial, já que trouxemos 
recentemente neste Plenário vários representantes da 
região Norte do Estado do Espírito Santo, 
principalmente um estudo do Prodnorte, onde 
fizemos uma discussão sobre esse risco do Estado do 
Espírito Santo se tornar muito em breve deserto. 
 A desertificação do Estado do Espírito Santo 
já é uma realidade. Essa seca que aí está já mostra a 
nossa preocupação, enquanto Presidente da Comissão 
de Aquecimento Global. 
 Como disse o Sr. Deputado Atayde Armani , 
Presidente da Comissão de Agricultura; nós como 
Presidente da Comissão de Aquecimento Global e 
nossa assessoria, gostaríamos de estar presente s a 
essa Sessão Especial, convocados por ofício, para que 
possamos trazer pessoas que tenham know- how, 
inteligência e estrutura para estarem debatendo essas 
questões.  
  Sr. Presidente, esse é o nosso sentimento. 
Pedimos ao Sr. Deputado Marcelo Santos que inclua 
nessa Sessão Especial a participação do Presidente e 
dos membros da Comissão Especial de Aquecimento 
Global.(Muito bem!) 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 2950/2007, do Deputado 
Sargento Valter, de votos de congratulações com a 
Escola de Ensino Fundamental Ministro Petrônio 
Portela, pela vitória da aluna Beatriz Stefhany da 
Costa Lacerda, como representante do Município da 
Serra e do Estado na competição Soletrando do 
programa Caldeirão do Huck, Rede Globo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2950/2007 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 Nº 2952/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
a Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Colina 
da Serra, pela realização de seu Congresso de 
Mocidade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2952/2007 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 Nº 2953/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
a Igreja Batista Vida Nova, pela realização de seu 
Primeiro Congresso de Louvor e Adoração Vida 
Nova.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2953/2007 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 Nº 2954/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves pela 
realização do Quinto Encontro de Violeiros.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2954/2007 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: 
REQUERIMENTOS NºS 2955, 2956 E 2957/2007, 
do Deputado Freitas, de votos de congratulações com 
o Sr. Ênio Bergoli, Diretor Presidente do Instituto 
Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper); com a Prefeitura de Colatina e com a 
Secretaria de Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca, pela solenidade de realização do 
Seminário do Agroturismo do Norte Capixaba.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação os Requerimentos nºs 2955, 
2956 e 2957/2007 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 Nº 2958/2007, do Deputado 
Freitas, de votos de congratulações com a Findes e a 
IEL, pela solenidade do lançamento da revista 
Duzentas Maiores Empresas no Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2958/2007 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 NºS 2959 E 2978/2007, dos 
Deputados Freitas e Euclério Sampaio, de votos de 
congratulações com o TEN. CEL Inf. José Otávio 
Gonçalves e com o Trigésimo Oitavo Batalhão de 
Infantaria, “Batalhão Tibúrcio”, pela solenidade de 
passagem de comando do Batalhão Tibúrcio ao TEN 
CEL Inf Jefferson Armando Izael Borges.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação os Requerimentos nºs 2959 e 
2978/2007 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 Nº 2960/2007, do Deputado 
Freitas, de votos de congratulações com a Prefeitura 
de Alfredo Chaves pela realização de ótimos 
trabalhos na área da educação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2960/2007 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 Nº 2961/2007, do Deputado 
Freitas, de votos de congratulações com o Programa 
Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de 
Fornecedores – PRODFOR pela solenidade do 
aniversário de dez anos de história  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2961/2007 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 Nº 2962/2007, do Deputado 
Freitas, de votos de congratulações com o Srs. 
Esthério Sebastião Colnago e Carlos André Santos de 
Oliveira respectivamente Presidente e 
Superintendente do Sistema OCB/ES – 
SESCOOP/ES, pela solenidade do sexto Seminário 
de Tendência do Cooperativismo Contemporâneo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2962/2007 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 Nº 2963/2007, do Deputado 
Sargento Valter, de votos de congratulações com o 
Conselho Regional de Medicina – CRM, pelos 20 
anos do programa de rastreamento do câncer de pele 
nos lavradores pomeranos no Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2963/2007 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 Nº 2964/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com os 
Idealizadores do Projeto Letras de Luz, que incentiva 
os estudantes a ler por meio do teatro.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2964/2007 que acaba de ser lido. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 2965/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
empresa VIX Alimentação, por sua solidez e sucesso 
no mercado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2965/2007 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 Nº 2966/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, pela realização 
do Segundo Encontro da Diversidade Cultural.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2966/2007 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 Nº 2967/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Secretaria de Cultura do Município de Santa Maria 
de Jetibá, pelo sucesso que os Grupos Músicas do 
município fizeram no Quinto Encontro Nacional de 
Trombonistas no Estado de Santa Catarina. Pereira, 
de votos de congratulações com o Sr. Menandro 
Taufner Gomes, MM Juiz de Direito, pelo serviço 
eleitoral da Trigésima Sexta Zona.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2967/2007 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 Nº 2968/2007, do Deputado 
Luciano Pereira,, de votos de congratulações com o 
Sr. Menandro Taufner Gomes, MM Juiz de Direito, 
pelo serviço eleitoral da Trigésima Sexta Zona.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2968/2007 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 Nº 2969/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de votos de congratulações com o 
Município de Iconha, pelo aniversário de sessenta e 
nove anos de emancipação político-administrativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2969/2007 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 Nº 2970/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de votos de congratulações com o 
Município de Rio Novo do Sul, pelo aniversário de 
cento e dezoito anos de emancipação político-
administrativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2970/2007 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 Nº 2971/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de votos de congratulações com o 
Município de Mimoso do Sul, pelo aniversário de 
setenta e sete anos de emancipação político-
administrativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2971/2007 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 Nº 2972/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de votos de congratulações com o 
Município de Ibatiba, pelo aniversário de vinte e seis 
anos de emancipação político-administrativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2972/2007 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 Nº 2973/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de votos de congratulações com o 
Município de Serra, pelo aniversário de cento e trinta 
e dois anos de emancipação político-administrativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2973/2007 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 Nº 2974/2007, do Deputado 
Luciano Pereira, de votos de congratulações com 
todos da Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa, 
pela comemoração dos sessenta e sete anos de 
atuação em educação de qualidade.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2974/2007 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 Nº 2975/2007, do Deputado 
Atayde Armani, de votos de congratulações com o 
Secretário de Agricultura, Abastecimento, 
Agricultura e Pesca e o Município de Linhares, pela 
inauguração do asfalto da rodovia “Antônio Armani” 
interligando os distritos de Japira e São Rafael.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2975/2007 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 Nº 2976/2007, do Deputado 
Luciano Pereira, de votos de congratulações com o 
delegado da Polícia Federal, Sr. Marcos Patrick 
Santos Cazelli e com toda corporação pelos 
relevantes trabalhos prestados a sociedade Espírito- 
Santense.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2976/2007 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 Nº 2977/2007, do Deputado 
Euclério Sampaio, de votos de congratulações com o 
CGU – Controladoria Geral da União, MPES – 
Ministério Público do Estado, a SEFAZ – Secretaria 
de Estado da Fazenda do Espírito Santo e a Prefeitura 
Municipal de Vila Velha, pela mobilização e 
Qualificação de Lideranças para controle social a ser 
realizada no âmbito do Programa Olho Vivo no 
Dinheiro Público.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2977/2007 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 Nº 2979/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de votos de congratulações com a 
ACAPS – Associação Capixaba de Supermercados, 
pela comemoração dos trinta e cinco anos de serviços 
prestados à população capixaba.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2979/2007 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 Nº 2980/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de votos de congratulações com o 
Sr. Geraldo Antonio Dias Guimarães, 
Superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, 
pelo brilhante trabalho desenvolvido a frente da 
Polícia Federal.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2980/2007 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 Nº 2981/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
a Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas e a Companhia de Transportes Urbanos da 
Grande Vitória – CETURB, pela apresentação da 
ampliação da frota do Sistema Transcol.  
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2981/2007 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 Nº 2982/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
a primeira Igreja Evangélica Assembléia de Deus em 
Conceição da Barra, pelas comemorações de seu 
Jubileu de Ouro.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2982/2007 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 Nº 2983/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
o Sr. Julio Cleber de Souza de Freitas, pelos 
relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro, 
bem como a justa promoção alcançada.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2983/2007 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 Nº 2984/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Grande Loja  Maçônica no Estado do Espírito Santo, 
pelos seus trinta e sete anos de Fundação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2984/2007 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 Nº 2985/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Escola Estadual Clovis Borges Miguel, por ter dado a 
oportunidade aos alunos de representar o Espírito 
Santo em mostra científica internacional com projeto: 
“Robótica na Escola”.  

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2985/2007 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 Nº 2986/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com o Sr. Lucas Izoton Vieira, 
Presidente do Sistema FINDES – Federação das 
Indústrias do Espírito Santo, pelo lançamento da 
revista Duzentas Maiores Empresas no Espírito Santo 
– Edição 2007.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2986/2007 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 Nº 2987/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com a Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop, pela 
realização do Sexto Seminário Tendências do 
Cooperativismo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2987/2007 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 Nº 2988/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com a Rede Tribuna, pela realização 
do Seminário “Como Planejar 2008”.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2988/2007 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 Nº 2989/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com a Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca – 
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SEAG, pela realização dos seminários para revisão e 
realinhamento do “Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento da Agricultura Capixaba/2007-
2025”.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2989/2007 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 Nº 2990/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com a Secretaria de Estado de Esporte 
e Secretaria de Estado de Turismo, pela realização do 
Vitória Brasil Women’s Cup – prova de vela na 
categoria “match race”.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2990/2007 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 Nº 2991/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com a ACAPS – Associação 
Capixaba de Supermercados, pelos festejos 
comemorativos ao dia Nacional dos Supermercados e 
o lançamento da 22ª Convenção Capixaba de 
Supermercados.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2991/2007 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 Nº 2992/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com o Sr. Emir de Macedo Gomes 
Filho, Presidente da Associação dos Seringalistas do 
Norte do Espírito Santo ASNORTE, pela promoção e 
realização do Encontro de Produtores de Borracha.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento nº 
2992/2007 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 NSº 2993 E 2994/2007, do 
Deputado Sargento Valter, de votos de 
congratulações com a Seleção Brasileira de Futebol 
de Areia, em especial com aos capixabas Mão e 
Buru, pela conquista do título de Campeão Mundial 
de Futebol de Areia, e ao atleta Buru ser reconhecido 
como o melhor jogador de futebol de areia do mundo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos n.ºs 
2993/2007 e 2994/2007, 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 Nº 2995 A 3002/2007, dos 
Deputados Da Vitória e Sargento Valter, de votos de 
congratulações com os Oficiais da Polícia Militar 
Reformados, Srs. Mario Francisco Candeias Dias, 
João Carlos Carvalho da Silva, Edwaldo Luiz Nunes, 
José Carlos Moraes dos Santos, Carlos José Gomes 
Loreto, Joanis José Silva dos Santos, Roberto da Luz 
Rozentino e José Renato Henrique.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação os Requerimentos n.ºs 
2995/2007 a 3002/2007, 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 Nº 3003/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
a Igreja Evangélica Assembléia de Deus no Bairro 
São Francisco, pelas comemorações de seus vigésimo 
terceiro anos de fundação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3003/2007, 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 Nº 3004/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
o Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de 
Jerônimo Monteiro, pelas comemorações da décima 
Festa do Evangélico de Jerônimo Monteiro.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3004/2007, que acaba de ser lido.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 



5163 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 28 de novembro de 2007 

 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3005/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de votos de congratulações com 
a Igreja Evangélica Assembléia de Deus no Bairro 
Nossa Senhora da Penha, pela realização de seu 
décimo terceiro Congresso do Círculo de Oração 
Renovação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3005/2007, 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 Nº 3006/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de votos de 
congratulações com o Município de Marechal 
Floriano, pela realização do 9º Festival Ítalo-
Germânico - Italemanha.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3006/2007, 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 Nº 3007/2007, do Deputado 
Euclério Sampaio, de votos de congratulações com os 
Srs. Antônio Geraldo Perovano e José Perovano, pelo 
título concedido pela Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e Transportes de Valores, o 
“Prêmio Mérito em Serviços da Segurança Privada”, 
pelos 15 anos da Visel Vigilância e Segurança.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3007/2007, 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 Nº 3009/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Associação Brasileira de Agências de Viagens – 
ABAV, pela posse da Nova Diretoria e do Conselho 
Fiscal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3009/2007, 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 Nº 3010/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Senhora Natália Alves de Assumpção por 
proporcionar opção de renda para famílias carentes 
com cursos de artesanato.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3010/2007, 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 Nº 3011/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de congratulações com a 
Congregação Bahá´u´lláh, pelo aniversário de 
Bahá´u´lláh – “A Glória de Deus”.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3011/2007, que acaba de ser lido.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) – Sr. Presidente, informo a V. Ex.ª que 
não há mais Expediente a ser lido. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, Comparecem os Srs. 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Freitas e 
Paulo Foletto). 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

Concedo a palavra ao Líder do PSC, Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

Estando S.Exa. ausente, concedo-a ao Líder 
do PT do B, Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia.  

 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sr.ªs Deputadas, assomamos a esta Tribuna para 
falar de dois acontecimentos. Primeiramente 
falaremos sobre o falecimento do Sr. Antônio José 
Miguel Feu Rosa, nosso amigo e ex-Desembargador. 
Não temos muito o que dizer. Mas queremos levar à 
família do digníssimo Magistrado o nosso profundo 
pesar pelo seu falecimento. Aliás, toda a população 
do Estado do Espírito Santo está enlutada. 
Acrescentamos apenas que o saudoso Desembargador 
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Antônio José Miguel Feu Rosa foi uma das raras 
criaturas iluminadas por Deus e através das suas 
obras será sempre imortalizado e continuará sempre 
entre nós, como sábio, como mestre e como exemplo 
de paternidade, pois sempre manifestou o seu amor 
ao próximo. 

 
O Sr. Jardel dos Idosos – Sr. Deputado 

Wanildo Sarnáglia, obrigado pelo aparte. 
Está acontecendo outro escândalo no Estado 

do Espírito Santo. Os Portuários nos pediram que 
leiamos um texto a fim de informar a esta Casa o que 
está acontecendo. Diz o texto: “Os trabalhadores da 
área portuária, estivadores, arrumadores, 
consertadores, suportes e outros trabalhadores 
representados pela Intersindical e também o Banco 
Banestes do Porto estão pedindo socorro. SOS 
Portuaristas. Há mais de vinte e cinco anos os 
trabalhadores do Porto recebem os seus pagamentos 
pelo Banestes, são milhões de reais que são 
administrados pelo Banco do Estado. Agora, o órgão 
gestor de mão-de-obra portuária está querendo 
transferir toda a folha de pagamento para um Banco 
privado (Banco Real). Esta medida traria um grande 
prejuízo para o Banestes e, conseqüentemente, para o 
nosso Estado. 

Fomos procurados por alguns representantes 
dos Portuários e representantes do Banestes para que 
nós deputados, juntamente com o nosso Governador, 
possamos reverter essa situação. Além do mais, os 
trabalhadores não aprovam essa medida. Eles querem 
continuar recebendo pelo Banestes, que tem ampla 
rede de atendimento com postos em todo o nosso 
Estado. Agora eu pergunto: Atendendo a quais 
interesses o pagamento dos portuários será 
transferido para um banco privado? 
 Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.ªs 
Deputadas e Sr. Governador, os portuários, o 
Banestes e o nosso Estado precisam de nosso apoio 
porque o pagamento dos portuários está sendo 
transferido para o Banco Real, trazendo assim um 
grande prejuízo para o nosso Estado. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Sr. 
Presidente, outro assunto sobre o qual vamos falar diz 
respeito à visita do Ministro do Trabalho, Sr. Carlos 
Lupe, que trouxe para os capixabas a construção de 
inúmeras estradas e a inclusão social através da 
qualificação profissional, não esquecendo também do 
empenho do atual Secretário de Políticas Públicas e 
Emprego, o capixaba e ex-Prefeito da Serra, Dr. 
Sérgio Vidigal, que somou ao seu histórico e as suas 
ações políticas mais um relevante serviço prestado 
para o desenvolvimento deste Estado.Não 
deixaremos também de repetir que temos sempre 
defendido como prioridade nessa nossa caminhada 
que não existe melhor investimento de qualquer 
governo seja estadual, municipal ou federal que 
venha a combater a violência, a miséria, a fome e a 
erradicação das desigualdades sociais, a não ser a 
educação. 

 Sr. Presidente, especialmente na Grande José 
de Anchieta, onde residimos, há três meses vem 
acontecendo um verdadeiro bang-bang. Não temos 
mais tranqüilidade de sair com as nossas famílias 
para caminhar pelas ruas da comunidade. Nesse 
período de três meses já aconteceram cerca de seis 
tiroteios nas avenidas. Na Grande José de Anchieta 
havia a 7ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia 
Militar da Serra há vinte e cinco anos. Porém, foi 
simplesmente desativada pelo comando do 6º 
Batalhão sem dar a mínima satisfação para aquelas 
comunidades que são de risco, de violência. 
Infelizmente tiraram a vida de oito jovens em três 
meses de bang bang naquela comunidade. 
 Mas, felizmente conseguimos uma audiência 
com o vice-Governador, Sr. Ricardo Ferraço, o 
levamos à comunidade e S.Exa. nos prometeu 
reativar a 7ª Companhia do 6º Batalhão. Haverá um 
novo prédio, com dependências físicas, para tentar 
amenizar a situação daquelas comunidades. 
 Agradecemos ao vice-Governador, Sr. 
Ricardo Ferraço, pelo bom senso, pela compreensão, 
pela visão política e pela visão de humanidade. 
 
 O Sr. Elcio Alvares – Sr. Deputado Wanildo 
Sarnáglia, cada um de nós, nesta Assembléia 
Legislativa representamos uma parte geográfica do 
Estado do Espírito Santo. E, comunidades, grupos de 
pessoas se reúnem para nos fazer seus representantes 
legítimos. 
 Podemos dizer de público que V.Ex.ª é um 
dos mais autênticos representantes do povo, 
principalmente do Município de Serra. Já tivemos 
oportunidade de constatar em várias manifestações 
políticas o quanto V.Ex.ª é importante para o seu 
povo, e quando dizemos seu povo é de forma 
carinhosa. Às vezes, são pessoas que não têm porta-
voz, que não conseguem falar ou chegar às 
autoridades e V.Ex.ª está sempre de braços abertos, 
acolhendo-as. 
 Inclusive, teremos agora uma reunião com o 
vice-Governador Ricardo Ferraço, e esse 
compromisso do Governo, é um compromisso 
fechado para todos nós. Não é um prêmio para o Sr. 
Deputado Wanildo Sarnáglia, é apenas a 
interpretação dessa acústica de sentimento que V.Ex.ª 
faz tão bem. E temos a certeza de que S.Exa. está 
com a palavra empenhada e irá realizá-la. Nos 
esforçaremos para que V.Ex.ª continue o que tem 
feito até agora de forma brilhante, um legítimo porta-
voz daquelas pessoas mais carentes de Serra e de uma 
maneira muito especial a um bairro ao qual estamos  
vinculado sentimentalmente, porque o Bairro José de 
Anchieta, modéstia aparte, nasceu de um ato assinado 
pelas nossas mãos e o vemos com todo o carinho. 
 Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia, continue 
agindo dessa maneira, representante sério do seu 
povo, lutando por obras que são essenciais. E a 
questão da segurança acreditamos sinceramente, é 
capital dentro desse mundo encantador que V.Ex.ª 
tem, chamado José de Anchieta. 
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 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – 
Obrigado Sr. Deputado Elcio Alvares. Suas palavras 
são recíprocas, assim como a consideração que temos 
por V.Ex.ª. Sempre levamos isso para a comunidade, 
porque o Bairro José de Anchieta pertence a V.Exa. 
 
 O Sr. Da Vitória – Sr. Deputado Wanildo 
Sarnáglia, o objetivo desta é parabenizá-lo. 
Solicitamos aos membros da Comissão de Segurança 
que somem conosco em favor dos pleitos de V.Ex.ª, 
que demonstra fazer um trabalho com simplicidade, 
mas com muita objetividade. 
 V. Ex.ª está de parabéns, principalmente 
quando se preocupa com a segurança e com a 
violência no Município de Serra. 

V. Ex.ª faz jus à votação expressiva que teve 
naquele município. Testemunhamos, referendamos e 
somamos com V. Ex.ª nos pleitos e com a 
preocupação que tem com a segurança pública que é 
o tema que assola a superfície de todos os debates, 
inclusive, na Cidade de Serra e demais municípios do 
Estado do Espírito Santo. 
 V.Ex.ª está de parabéns pela lisura do seu 
mandato, pela seriedade, pela transparência e 
principalmente pela humildade e simplicidade. 
Somamos com V. EX.ª e estaremos junto cobrando 
do nosso Vice-Governador Ricardo Ferraço. 

 Damos um testemunho em prol desse grande 
homem público que tem nos tratado, independente de 
linha, de ideologia partidária ou política, com muito 
respeito, seriedade e contemplado nossos pleitos após 
fazer a avaliação da necessidade que temos de dar 
atenção à segurança pública deste Estado.  

 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – 
Obrigado Sr. Deputado Da Vitória, Presidente da 
Comissão de Segurança.  
 Se o Sr. Deputado Theodorico Ferraço 
estivesse presente diríamos para S.Ex.ª que não só o 
Município de Vila Velha tem praias e mulheres mais 
bonitas deste Estado; o Município de Serra também 
têm praias mais bonitas e, talvez, o celeiro das 
mulheres mais bonitas do Estado do Espírito Santo. 
 Amanhã acontecerá um evento no Shopping 
do Povo no Município de Serra com 
aproximadamente cinqüenta mil pessoas. Será 
realizado pela Igreja Deus é Amor, teremos a 
presença do Pastor Davi Miranda. Já estão 
confirmadas mil caravanas deste Estado. Que o 
evento traga mais paz e harmonia entre os seres 
humanos, entre os homens de Deus. 
 
 O Sr. Sargento Valter - Nobre Sr. Deputado 
Wanildo Sarnáglia, parabenizamos o mandato de 
V.Ex.ª com muito carinho e respeito. Fomos 
vereadores, juntos, no Município de Serra, tivemos o 
privilégio de exercer o mandato de 1997 a 2000. 
V.Ex.ª contribuiu muito para essa Serra importante, 
tão forte e tão esperançosa que é nos dias de hoje. E a 
votação de V.Exª. para vereador, uma das maiores 

deste estado, demonstra o carisma e a aceitação 
naquele município. A eleição para deputado estadual 
é outra forma inequívoca de como a população ver o 
mandato de V. Ex.ª. 
 Aquela unidade policial que já deveria estar 
desativada, não contempla a segurança nem os 
profissionais que ali estão. Realmente aquela unidade 
policial criou uma grande expectativa na população. 
Querem construir um modelo novo.  

Segundo informações do Coronel 
Comandante Geral da Polícia Militar, Antônio Carlos 
Barbosa Coutinho, existe um terreno e há um entrave 
entre o Estado e a prefeitura e esta ainda não passou 
os documentos para o Estado. E, é um pleito nosso 
que a prefeitura passe todos os terrenos onde tem área 
de segurança para que o Governo invista. 

Solidarizamo-nos, sabemos da importância 
do pleito de V. Ex.ª, daquela obra que V. Exª. pleiteia 
e ela não é importante apenas para a região de V.Ex.ª, 
é importante para toda a grande Serra pela 
importância do Bairro José de Anchieta e 
adjacências. Somos um parceiro de V.Exª nessa luta. 

 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Em 

relação ao terreno onde a 7ª Companhia da Polícia 
Militar já funciona há vinte e cinco anos, já está 
liberado e aquela área não é do município, é do 
Governo do Estado. 
 Naquele terreno existe a companhia há vinte 
cinco anos, embora hoje desativada, a sede da 7ª 
Companhia da Polícia Militar. O terreno já está 
liberado aguardando apenas que sejam feitas as 
licitações para a construção da nova sede, para que a 
7ª Companhia seja reativada. 
 
 O Sr. Vandinho Leite – Parabenizamos 
V.Ex.ª pelo brilhante trabalho realizado no Município 
de Serra e também em todo o Estado do Espírito 
Santo. 
 O Município de Serra conhece o trabalho e a 
simplicidade de V.Ex.ª, sempre atendendo os 
cidadãos daquele município, principalmente a 
população mais carente. Queremos nos unir a V.Ex.ª 
para construirmos um município cada dia mais justo. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – É assim 
que trabalhamos por esse município que elegeu não 
apenas nós, mas também V.Ex.ª e os Srs. Deputados 
Givaldo Vieira, Sargento Valter e Luiz Carlos 
Moreira. Por esta razão devemos trabalhar juntos 
para o fortalecimento e crescimento daquele 
município e também de todo o nosso Estado. 
 
 O Sr. Givaldo Vieira - Parabenizamos 
V.Ex.ª pela luta e empenho em favor do Município de 
Serra. Estamos juntos nesta luta. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – 
Agradeço o aparte de V.Ex.ª. (Muito bem!) 
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A SR.ª PRESIDENTA – (APARECIDA 
DENADAI) - Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, passamos à fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, deveríamos ter falado ontem, logo após o 
pronunciamento do Sr. Deputado Theodorico Ferraço 
que inclusive mencionou o nosso propósito; contudo, 
o tempo destinado aos oradores havia esgotado. 
 Vários registros têm sido feitos nesta tribuna, 
registros de pessoas que se vão, de eventos, sempre 
com cada deputado sendo porta-voz do sentimento 
coletivo. Hoje nos sensibilizamos com uma 
homenagem bastante expressiva divulgada através do 
jornal “A Gazeta”. no nosso trabalho parlamentar 
convivemos diariamente com jornalistas, que se 
transformam em pessoas chegadas a nós, colhendo 
opiniões, querendo saber dos projetos, enfim, 
vivendo a própria vida desta Casa. Diria mesmo a 
exemplo dos funcionários que os jornalistas são parte 
integrante desta vida parlamentar que levamos. 
Existem coisa que entendemos ser vontade de Deus e 
não nos compete discutir os seus desígnios. Cerca de 
onze ou doze dias deixou-nos uma figura que 
irradiava vida, esperança e transmitia bondade no 
relacionamento conosco. Talvez, pela própria 
competência, pela própria noção da grande jornalista 
que era, apesar da pouca idade e da pouca vivência 
nas relações jornalísticas, era uma pessoa quase 
discreta, para distingui-la era preciso que alguém 
dissesse que era ela a jorna lista Grazielle Loureiro. 
 Grazielle Loureiro passou por esta Casa de 
uma maneira muito especial, respeitada pelo 
procedimento e acatada pelas opiniões. As matérias 
que tinham a sua assinatura mereciam toda a atenção, 
principalmente dos parlamentares. Deu a esta Casa 
um pouco da sua dignidade de trabalho e transmitiu 
também aquilo que se transformou na verdade, no 
grande apanágio da sua vida, uma irresistível 
bondade que marcava o seu caminho. 
 Prestar uma homenagem quando a pessoa 
falece, é da natureza humana, às vezes a 
compreensão das pessoas, pela fé, não entendem a 
morte como deve ser entendida. Afinal de contas as 
pessoas são convocadas pelo Senhor e devem viver 
em seu regaço pela fé, pela vida que levaram na terra 
e por tudo que fizeram de bom. 
 Lemos e ficamos emocionados, o Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço reportou essa crônica 
desta tribuna e também se emocionou. Conhecemos 
muito bem Andréa Lopes que é uma jornalista 
brilhante e assina a coluna política de “A Gazeta”. Às 
vezes até divergimos de sua opinião, mas somos 
unânimes em reconhecer a sua independência e lisura 
na colocação dos artigos, que constituem leitura 
obrigatória de todos os políticos do Espírito Santo. 

Competiu a esta jornalista, Andréa Lopes, dar 
forma e vida àquele sentimento que o Vinicius nos 

passou em uma conversa íntima, tão chocado com a 
ida inesperada de Grazielle. 

Andréa Lopes escreveu uma crônica que é 
um modelo de amor e de respeito humano. Pela 
primeira vez esta jornalista que todos respeitamos e 
admiramos usa a primeira pessoa do singular. 

Não escreveu como sempre faz, de maneira 
genérica, fala na primeira pessoa do singular. 
Colocou-se no universo da crônica, na condição do 
“eu”, da pessoa que sentiu, da colega que viveu. 

Leremos essa crônica neste momento em que 
assomamos a esta tribuna, porque achamos que deve 
ficar registrada, porque no meio de tantas coisas que 
temos, como as lutas políticas, é bom pararmos para 
meditar, e essa crônica assinada por Andréa Lopes, 
publicada no jornal “A Gazeta”, com o título: Para 
Grazielle, é um modelo de amor, de ternura e acima 
de tudo retrata o sentimento da coletividade 
jornalística, não só do Espírito Santo, mas do próprio 
jornal “A Gazeta”. Com palavras muito delicadas e 
sentidas, Andréa Lopes escreve da seguinte maneira: 

 
“Para Grazielle 
Faz uma semana que você partiu. Sua 
cadeira, bem ao meu lado, está vazia. 
Colocamos um botão de rosa branca 
no seu computador. Sua foto com o 
Maykon continua colada no seu 
mural. Sua lembrança de casamento 
também permanece aqui.  
Sinto falta das suas risadas. Eu, volta 
e meia estressada, comentava alguma 
coisa com você e no final sempre 
recebia um sorriso. Acho que nunca 
lhe falei isso, mas você me alegrava. 
Eu puxava a sua orelha de vez em 
quando, chamava atenção sobre seus 
textos. E você sempre ouvia com 
atenção, com uma vontade enorme de 
acertar, de fazer o melhor. E você 
estava fazendo, Grazi. 
Conheci você na CBN, quando 
comecei a cobrir as férias da sua 
madrinha, Fernanda Queiroz. Você 
era o braço direito e esquerdo dela, 
segurava o programa CBN Vitória 
como ninguém. E logo que a Gabriela 
Rölke deixou nossa editoria para 
buscar novos desafios profissionais, o 
Vinícius não teve dúvidas e disse ao 
Caliman: "Vamos chamar a 
Grazielle". Todos concordamos. 
Você era um jovem talento. A CBN, 
uma grande escola, lapidou você. Sua 
entrada no jornal A GAZETA 
representava não só novos desafios, 
mas a realização de um sonho. Você 
era daquelas repórteres com brilho no 
olhar, prazer em fazer qualquer 
matéria. Com você não tinha tempo 
ruim. 
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Dias atrás, na festa do Prêmio 
Capixaba de Jornalismo, 
comemorávamos com Radanezi e 
Caliman o sucesso do Felipe, da Vera 
e do Vinícius. Você está no nosso 
álbum como a mais sorridente. Ainda 
ouço as suas palavras: "Olha a minha 
cara nessa foto!" Nós dizíamos que 
você seria a próxima premiada. Você 
levou aquela missão a sério, contou 
para seus amigos da TV e da CBN. E 
realmente acreditávamos nisso. 
Fizemos planos para a Copa de 2014. 
Imaginamos com que idade 
estaríamos, na casa dos trinta e 
poucos, e você me disse que até lá 
teria dois filhos. Dias antes, sua 
médica chegou a suspeitar que você 
estaria grávida, mas você me mostrou 
o resultado negativo do exame antes 
de seguir para Minas.  
Lembro-me de você preparando o 
carro, dizendo que era a primeira vez 
que visitava Belo Horizonte. Era 
mais um dia feliz. Seu pai cuidou 
pessoalmente da revisão para você, 
que fazia planos de aproveitar o 
feriado prolongado – coisa raríssima 
na nossa profissão. A Vera até trocou 
de plantão, pois você achava que não 
chegaria a tempo na segunda-feira. E 
não deu tempo, mesmo. 
Você faz falta no nosso time, que 
agora está desfalcado. Você achava 
que estava aprendendo com a gente, 
mas sua doçura e sua leveza nos 
ensinaram a amá-la. Você, sempre 
que enfrentava uma dificuldade, 
dizia: "Meu Deus é maior". Sua 
despedida foi triste e ao mesmo 
tempo linda. A redação do jornal, 
sempre tão agitada e barulhenta, 
ficou em silêncio. A Igreja Batista de 
Itacibá lotada de amigos, seus hinos 
preferidos sendo cantados. Levamos 
rosas brancas para uma última 
homenagem, e vamos carregar você 
para sempre no coração”. 
 

Esta crônica da jornalista Andréa Lopes é de 
uma ternura comovente e nós que tínhamos por 
Grazielle o respeito a uma jornalista jovem, mas 
profundamente consciente do seu dever, estávamos 
na obrigação de fazer com que esta crônica fosse lida 
no plenário e se escrevesse nos Anais desta Casa 
como mais uma homenagem, aquela que dignificou 
não só o jornal em que trabalhava, “A Gazeta”, mas 
toda a classe de jornalista do Espírito Santo. 

 
O Sr. Claudio Vereza – Parabenizamos V. 

Ex.ª pela sensibilidade de reproduzir na tribuna desta 

Casa o artigo que saiu do fundo do coração da 
jornalista Andréa Lopes, falando da sua companheira 
de trabalho, Grazielle Loureiro. Uma jovem em 
carreira profissional ascendente, crescente, saindo da 
produção da CBN indo para editoria de política do 
jornal “A Gazeta”. Tinha um presente já brilhante e 
um futuro anunciado pelos seus textos, suas 
reportagens.  

V. Ex.ª está de parabéns por trazer 
reproduzido o artigo que foi com certeza, do fundo 
do coração de todos os colegas de redação da 
Grazielle, expresso pela companheira de trabalho da 
redação da “A Gazeta”, Andréa Lopes. 

 
O SR. ELCIO ALVARES - Eminente 

colegas, essa leitura representa a imagem, representa 
a homenagem de todos os Srs. Deputados àquela que 
nesta Assembléia foi uma excelente profissional. 
 Encerramos nossas palavras com uma citação 
de Guimarães Rosa que serve para todos nós 
viventes: “O mundo é mágico. As pessoas não 
morrem, ficam encantadas”. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (APARECIDA 
DENADAI) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Robson Vaillant. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT- Sr.ª 
Presidenta, declino. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª Presidenta, 
pela ordem! Em virtude de terem sido votados no 
Expediente de hoje quatro requerimentos de destaque 
dos Srs. Deputados Claudio Vereza, Aparecida 
Denadai, Luciano Pereira e Janete de Sá, e o 
Regimento Interno em seu artigo 238, § 1º diz que o 
destaque tem que ser pedido com antecedência 
mínima de vinte e quatro horas. Se fôssemos votar o 
PPA hoje, que está na Ordem do Dia, esses destaques 
não seriam apreciados. Então, solicitamos à Mesa a 
transferência da votação para segunda-feira, para que 
possamos apreciar os referidos destaques, até para 
que haja uma discussão maior sobre o PPA. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (APARECIDA 
DENADAI) – Na forma do artigo 238, a Mesa defere 
o pedido de V. Ex.ª. 
 Fica baixado de pauta o Projeto de Lei nº 
355/2007. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini. 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs Deputadas, 
saudamos os funcionários desta Casa que reivindicam 
aumento de salário. Realmente é um dever dos 
servidores e do sindicato lutar por melhorias salariais. 
Contem conosco no que for possível para discutirmos 
essas questões com a Mesa Diretora desta Casa de 
Leis. 
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Saudamos também os telespectadores da TV 
Assembléia e o público que nos assiste nas galerias 
nesta quarta-feira ensolarada. Que Deus continue nos 
abençoando, nos iluminando. Esse sol para os turistas 
é uma bênção, mas para nós preocupados com o meio 
ambiente, com o aquecimento global, com a seca que 
se instala no Estado que poderá tornar o norte e 
grande parte do sul do Espírito Santo num deserto 
muito breve. A desertificação está se instalando 
nessas regiões. Mas, graças a Deus, as bênçãos 
chegaram. Tivemos notícias agora do relator da 
Comissão de Aquecimento Global, Sr. Deputado 
Elion Vargas, que está chovendo no sul do Espírito 
Santo. Tem chovido semanalmente na região, 
trazendo melhores dias para aquela população tão 
sofrida. Mas isso não ocorre no norte do Espírito 
Santo e na região nordeste do Brasil.  

Estamos discutindo essa questão na 
Comissão de Aquecimento Global desta Casa, da 
qual fazemos parte. Foi aprovado para o dia 22 de 
novembro, às 9h, uma audiência pública para debater 
com os prefeitos do Espírito Santo sobre a seca no 
Espírito Santo, que atinge os agricultores, os 
produtores rurais. Não temos mais farinha, mais 
feijão. Quem tem irrigação está sofrendo também, 
porque mesmo com água de poços temos 
dificuldades. Os nossos rios estão secando. Como 
médico estamos preocupado com a saúde no Espírito 
Santo, com o desenvolvimento e o progresso, com as 
gerações futuras que hoje já estão sendo penalizadas 
pela seca. 

Temos que chamar os agricultores, os jovens, 
os industriais, os empresários para uma discussão. O 
desenvolvimento do Espírito Santo está chegando, 
graças a Deus. Temos notícias muito boas na 
imprensa que o Espírito Santo. 

Temos notícias boas, conforme lemos no 
jornal A Gazeta , de que uma jazida gigante no nosso 
Estado começará a produzir em 2008. Jubarte, 
estação de óleo em mares capixabas, será modelo 
para a Petrobras. 
 Em breve nós capixabas teremos autonomia e 
auto-suficiência em gás e petróleo. A metade do gás 
do País sairá dos mares capixabas. O progresso com 
o petróleo está chegando.  

Quem anda pelo Espírito Santo, quem anda 
pelo Norte do Estado tem observado o 
reflorestamento, mas a nossa preocupação é com o 
deserto verde. Uma grande empresa do nosso Estado, 
a Aracruz Celulose, realmente tem feito o replantio 
de árvores da mata atlântica em grande parte, mas 
nos preocupa o plantio em grande extensão dos 
eucaliptos. Temos visto esse mar verde de eucalipto. 
Por isso tivemos a idéia de elaborar um projeto 
estabelecendo que toda área a ser destinada ao plantio 
de eucalipto seja direcionada ao plantio de árvores da 
mata atlântica. Não temos no nosso Estado nem dois 
por cento de mata atlântica. 
 Está tramitando nesta Casa de Leis dois 
projetos de nossa autoria relacionados com o meio 

ambiente, estabelecendo o replantio de árvores da 
mata atlântica e o plantio de mata ciliar às margens 
de nossos rios para evitar o assoreamento. Seria um 
grande avanço para o povo espírito-santense.  

Temos de pensar no dia de amanhã. Os rios 
estão secando, estão assoreados e por essa razão 
temos de preservar as nascentes. Do contrário não 
teremos desenvolvimento. 
 O nosso corpo é composto de setenta por 
cento de água. Somos basicamente água. Se os 
nossos rios secarem não teremos vida. Portanto, a 
nossa preocupação com a questão ambiental.  
 Como somos da área da saúde, como somos 
médico, sabemos da importância da água. O rio 
Marinho, em Vila Velha, e o rio Formate, que antes 
eram navegáveis e tinham peixes, hoje viraram 
esgoto a céu aberto. Também temos presenciado 
esgoto sendo despejado em nossas praias. As nossas 
cidades precisam ter tratamento de esgoto para que a 
nossa população tenha uma melhor qualidade de 
vida. 
 Aproveitamos essa oportunidade, como 
membro da Comissão do Aquecimento Global, para 
comunicar que a quarta reunião do grupo de trabalho 
para estudar os impactos das mudanças climáticas no 
Brasil e o papel do Conama na adoção de medidas de 
adaptação será terça-feira, dia 20 de novembro, das 
9h30min às 18h, no Centro de Treinamento do 
Ibama, setor Sul, bloco-H, em Brasília.  

Vemos os impactos das mudanças climáticas 
na região Sudeste do nosso País, principalmente no 
Norte do Estado do Espírito Santo que tem uma 
característica de clima igual ao do Nordeste.  
 Informamos também que a reunião plenária 
do Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva, com os participantes do fórum brasileiro do 
IPCC será dia 21 de novembro, às 16h30min, no 
Palácio do Planalto.  

Para quem não sabe acontecerá um fórum 
mundial da ONU em Bali, na Indonésia, de 3 de 
dezembro a 14 de dezembro, onde mais de cento e 
trinta e dois países discutirão o aquecimento global e 
as mudanças climáticas que atingem o planeta. Não é 
uma questão local e nem nacional, é mundial. 
 Estamos preocupado com o Noroeste e Norte 
do Estado do Espírito Santo. Por isso convidamos 
todos os prefeitos dessas regiões para um debate que 
será realizado no dia 22 de novembro nesta Casa de 
Leis no sentido de encontrarmos alguma solução para 
esse problema do aquecimento global, que é tão 
emergencial. 
 
 O Sr. Claudio Vereza - Parabenizamos 
V.Ex.ª pelo pronunciamento, colocando questões 
centrais para o planeta terra e para o nosso País, que 
está adotando e discutindo medidas a serem adotadas 
para a redução dos impactos do aquecimento global.  
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Obrigado, Sr. Deputado Claudio 
Vereza. 
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Lembramos com muito pesar o falecimento 
do Sr. Aloísio Santos, ex-deputado federal e ex-
prefeito de Cariacica, bem como do Sr. 
Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, com 
quem não tínhamos muita intimidade. Tínhamos mais 
contato com alguns membros de sua família, grandes 
pessoas, como o ex-deputado João Miguel Feu Rosa 
e o Dr. Pedro Feu Rosa, médico e colega. 

Não poderíamos deixar de registrar nos Anais 
desta Casa os nossos sentimentos em relação as essas 
perdas tão importantes para o Estado do Espírito 
Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES)- Concedo a palavra à Srª Deputada 
Aparecida Denadai. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Atayde 
Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, teceremos alguns comentários a respeito 
do aumento salarial dos funcionários desta Casa. 
 Em nosso pronunciamento na Comissão de 
Finanças comunicamos que fizemos a nossa parte e 
continuaremos a fazer. E repetindo o que já dissemos 
desta tribuna: temos vergonha de um documento 
assinado por nós porque sentimos que não poderá ser 
cumprido. Temos vergonha, podem ter certeza disto. 
 Achamos que o mínimo a ser feito por este 
Plenário é a tomada de uma decisão, porque ninguém 
deve ficar na indecisão. Pode ou não ser concedido 
esse aumento.  

Comungamos com o pedido dos funcionários 
desta Casa e não deixaremos de fazer a nossa parte. 
Mas infelizmente somos apenas um no conjunto dos 
trinta deputados.. 
 Hoje o Sr. Deputado Doutor Hércules, para 
nossa surpresa, leu uma matéria do Sr. André Petri 
chamada:“Crônica da Demagogia”. Para nossa 
surpresa porque também faremos a leitura de partes 
de uma matéria publicada no jornal A Gazeta, no dia 
03 de novembro, sobre os defensores da CPMF, de 
autoria de Uchôa de Mendonça 
 Comunicamos que quem fala desta tribuna 
não é o Sr. Deputado Atayde Armani, que pertence a 
um partido que faz oposição ao Governo Federal. 
Quem fala desta tribuna é um cidadão brasileiro que 
gera emprego neste País, que sempre foi, é e sempre 
será contra esse tipo de imposto, a CPMF.  

Entendemos que governo algum vive sem 
dinheiro e ninguém pode administrar sem recursos. 
Mas entendemos também que há determinadas coisas 
neste País que temos de ter a hombridade e dignidade 
para resolvê-las.  

O artigo ao qual nos referimos, começa com 
o seguinte texto:  

 
“Todos nós, que formamos o 
conjunto da sociedade brasileira, 

independente das condições sociais 
de cada um, todos, somos vítimas da 
sanha, da voragem da nossa 
formidável classe política. 

A quem se dá ao trabalho de 
acompanhar o noticiário político 
nacional, as múltiplas tretas e mutretas 
aplicadas sobre nós todos, a 
escandalosa carga tributária e seu vil 
processo arrecadador, a sucessão de 
impostos e taxas criados com 
objetivos crescentes de arrecadar mais 
e mais, para se gastar impunemente, 
tudo isso dá uma tristeza: somos 
vítimas de um bando de espertos...” 

 
Mas não são só os espertos do Governo 

federal, são os espertos da classe política. 
 

“...Não se surpreendeu em nada a 
recente defesa que o governador de 
São Paulo, José Serra, fez da 
aprovação da CPMF, essa maldição 
criada no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, combatida 
tenazmente pelos petistas, sob o 
comando de Lula, que hoje defende 
sua prorrogação, ressaltando que 
“ninguém consegue administrar o 
Brasil sem a CPMF!” 
A defesa de Serra tem um objetivo: 
que São Paulo seja mais beneficiado 
com maior contribuição de 
arrecadação do imposto sobre a 
movimentação financeira. Vive o país 
ao sabor do “Partido do Dinheiro.” 
Deu mais dinheiro, tem mensalões, 
empregos, sinecuras: está tudo certo 
para a nossa classe política...”  
 

Desde que tenha mais impostos.  
 

“Não tenho nenhuma dúvida de que a 
CPMF será aprovada dentro daquilo 
que almeja o “professor” Lula. Está 
todo mundo, pelo menos a maioria, 
completamente de acordo com o 
pensamento do governo, porque é de 
lá que vão sair as benesses, os 
empregos para os afilhados, os 
recursos para obras com orçamentos 
superfaturados, muitas vezes não 
começadas e com verbas 
desaparecidas. Esse é o Brasil dessa 
gente... 
Formado por um bando de 
despreparados que se fingem de 
espertos, mas que se acomodam ao 
sabor dos interesses pessoais mais 
sórdidos, o Congresso Nacional 
assiste a um país sendo corroído pela 
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corrupção, pela dívida interna mais 
elevada de toda a história, 
ultrapassando a cada de R$ 1 trilhão 
de reais, com pagamento de juros 
superiores a R$ 180 bilhões anuais; 
uma folha de pessoal que chegará no 
ano de 2008 ao custo de R$ 180,8 
bilhões; e um doidivanas aboletado 
no Palácio do Planalto distribuindo 
Bolsa-Família com uma massa 
amortecida nos seus desejos pela 
caridade pública, sem qualquer 
estímulo para o trabalho produtivo.” 
 

Somos contra, sempre fomos e inclusive, no 
Governo do então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, dava-se o peixe para as pessoas, quando 
temos que ensiná-las a pescar; temos que gerar 
empregos. 

Hoje, há muita falta de mão-de-obra no 
interior do nosso País, porque as pessoas se 
acomodam em viver com o dinheiro do bolsa família 
, que é de noventa reais. Muitas pessoas estão saindo 
do interior e vindo para as periferias das cidades para 
receberem a bolsa família Há poucos dias 
descobriram que a esposa de um vereador, do Sul do 
Estado, recebia a bolsa Família.  

 
“...Confesso , perco tempo 
imaginando: o que será do Brasil 
amanhã, quando esse bando de 
demagogos deixar o Poder?”  
 

A matéria não fala só de um partido, mas de 
todos que estão no Poder, inclusive o nosso querido 
PMDB.  

“...É impressionante como eles 
arranjam argumentos para torrar o 
dinheiro público...” 
“...Chego, sinceramente, a duvidar 
que, diante dessa crise moral que nos 
assusta (pelo menos a minoria mais 
sensata), surgirá no nosso horizonte 
político alguém com a necessária 
coragem de enfrentar essa malta de 
espertos da pior espécie. Acho 
difícil.”  
 

 É triste vermos este País atolado em 
impostos; deixando de gerar emprego e renda para 
arrecadar impostos. O Congresso Nacional e o 
Presidente da República estão tomando todas as 
atitudes no sentido de aprovar a CPMF.  
 Tiveram coragem de tirar um cidadão como o 
Senador Pedro Simon, uma sumidade da classe 
política deste País, da Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado porque com sua permanência, a 
matéria não seria aprovada pelo Senado. Chegam a 
esse absurdo para não abrir mão da arrecadação de 
tributos. 

Retornaremos a esse assunto, se possível, 
ainda durante esta sessão. Muito obrigado pelo tempo 
a mais que nos foi concedido. (Muito bem!)  
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Luciano Pereira. 

 
O SR. LUCIANO PEREIRA – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, 
bom-dia a todos os que nos assistem.  

Estávamos prestando atenção ao 
pronunciamento do Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini que falava a respeito da seca. Sabemos 
que a Região Norte de nosso Estado sofre há mais de 
sete meses por falta de chuva.  

Todo fim de semana, quando vamos a nossa 
Região de Barra de São Francisco, Ecoporanga, Água 
Doce, Mantenópolis e Águia Branca vemos o quanto 
os produtores, principalmente os pequenos, estão 
sofrendo. Eles estão perdendo o gado, pequenas 
produções leiteiras, devido à falta de água e comida. 
Isso nos preocupa muito.  

Hoje, registramos nossa preocupação efetiva 
e a expectativa de encontrar solução. Sabemos o 
quanto o pequeno produtor fica prejudicado com a 
falta de chuva, com dificuldade de irrigar sua 
produção e com preocupações quanto ao cuidado que 
deve ter para não perder sua criação bovina.  

O Sr. Deputado Doutor Wolmar Campostrini 
falou sobre preservação. Temos que conscientizar 
toda a população das cidades e nossos produtores do 
interior para que protejam o meio ambiente plantando 
árvores, preservando minas, córregos e nascentes 
porque só assim ajudaremos, efetivamente, no 
combate à seca.  

Temos o exemplo do Parque Nacional de 
Itaúnas, onde tivemos uma grande queimada, 
perdemos uma boa parte da preservação desse 
Parque. 

Para o nosso desespero, temos uma unidade 
do Corpo de Bombeiros nos Municípios de Linhares 
e Colatina. Parabenizamos o governo pela atitude. S. 
Ex.ª mandou instalar uma unidade do Corpo de 
Bombeiros no Município de Nova Venécia. Dentro 
do PPA, fizemos uma indicação para ter uma 
instalação dessa unidade também no Município de 
Barra de São Francisco. 

Convocamos os Sr.s Deputados Giulianno 
dos Anjos, Paulo Fole tto e Da Vitória para que 
possamos ter uma unidade do Corpo de Bombeiros 
em nossa região, para não ficarmos à mercê de um 
acidente, um incêndio, e à espera de pessoas 
capacitadas para nos ajudar a combater esses 
acidentes. 

 
O Sr. Euclério Sampaio - Parabenizamos V. 

Ex.ª e os Srs. Deputados do interior pela 
preocupação. De fato, o caso é muito grave, e V. Ex.ª 
toma medidas positivas. 
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Registramos a nossa emenda ao orçamento, e 
precisaremos da ajuda de todos os Srs. Deputados, 
para ajudar os municípios afetados pela seca. Por esse 
motivo, essa questão do Corpo de Bombeiros é 
fundamental. Encamparemos essa questão junto com 
os Srs. Deputados do interior. 

V. Ex.ª está de parabéns pela luta que vem 
travando, junto com os demais Srs. Deputados, em 
favor do homem do interior. 

 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Com 

certeza, Sr. Deputado Euclério Sampaio. Pedimos a 
ajuda de V. Ex.ª também. 

Fizemos uma indicação. Não precisamos de 
um IML no Município de Barra de São Francisco. 
Precisamos até do serviço médico legal. Já fomos à 
Polícia Civil, ao Governo, à Casa Civil. 

Anteontem, aconteceu um acidente em Barra 
de São Francisco. Uma carreta passou em cima de 
uma senhora e de um jovem. Os corpos ficaram 
jogados no meio do asfalto. Isso aconteceu quando o 
Secretário Sr. Rodrigo Chamoun visitava a nossa 
região. Passamos naquela estrada por volta das 20h 
quando um cidadão, que voltava do seu trabalho, 
sofreu um acidente de moto. E estava, sabem fazendo 
o quê? Esperando o rabecão vir do Município de 
Linhares para recolher o cidadão. 

Perguntamos ao Secretário Sr. Rodrigo 
Chamoun: se fosse um parente, uma pessoa da sua 
família, o que V. Ex.ª faria? S. Ex.ª ficou sem 
resposta. 

Sr. Deputado Giulianno dos Anjos, pedimos 
a ajuda de V. Ex.ª para que possamos ter o serviço 
médico legal. Sabemos que tem vontade e luta para 
isso, porque no interior V. Ex.ª é cobrado igual a nós.  

Precisamos de um médico, de um perito para 
ficar no hospital. O diretor se colocou à disposição 
para fazer uma parceria conosco. Precisamos e isso é 
urgente, não é para se fazer no ano que vem. Não 
queremos um IML, talvez fique muito caro. Mas 
precisamos para ter uma solução imediata porque 
estão acontecendo muitos acidentes no Município de 
Barra de São Francisco. O Sr. Deputado Giulianno 
dos Anjos é prova do que falamos. Precisamos ter um 
serviço médico legal. 

 
O Sr. Giulianno dos Anjos – Parabenizamos 

V. Ex.ª pelo pronunciamento. 
Dentro dessas decisões precisamos do 

contorno do Município de Barra de São Francisco 
para tirar as cargas pesadas de dentro do Município, 
onde acontecem acidentes como V. Ex.ª relatou. 
Menos de duas a três semanas atrás uma menina que 
andava de bicicleta, foi vítima de um acidente: o 
gancho da carreta pegou em sua camisa, jogou a 
debaixo da roda que esmagou os miolos da sua 
cabeça. 

Então, é uma briga constante, é um pedido 
nosso e de V. Ex.ª de que faça o aeroporto, o 
contorno do Município de Barra de São Francisco. O 

Sr. Governador já se colocou à disposição de fazer. E 
contamos com a participação e com a boa-vontade do 
Prefeito atual daquele Município. Que S. Ex.ª abra as 
portas para o Governo do Estado e nós, Deputados, 
levarmos esses benefícios para aquela região. 

Sobre o IML, quando fomos vereador pelo 
Município de Barra de São Francisco, em 2000, nós e 
os demais vereadores daquela Casa, fizemos uma 
indicação justa ao Governo do Estado, para se ter 
realmente um IML nesse Município para atender toda 
aquela região. 

V. Ex.ª está de parabéns. Conte conosco 
nessa luta para termos um IML naquele Município. 
Precisamos de uma ação rápida, e definitivamente 
instalar um IML no Município de Barra de São 
Francisco. 

 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Muito 

obrigado Sr. Deputado Giulianno do Anjos. 
Precisamos ter naquela região um serviço 

urgente, imediato e não esperar o rabecão vir do 
Município de Linhares ou do Município de Colatina 
para remover essa vítima até uma cidade distante, 
fazer o exame e depois voltar. Quem é da família 
sofre demais. 
 

O Sr. Marcelo Coelho  – Sr. Deputado 
Luciano Pereira, estava ouvindo atentamente o 
discurso de V. Ex.ª. Imagino o que está passando o 
Município de Barra de São Francisco, a Região 
Noroeste do nosso Estado, por não ter um IML. Nós 
que somos de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Fundão 
também sofremos, apesar da pouca distância entre 
Linhares e Vitória. Não é somente instalar um IML 
em Barra de São Francisco, mas também estruturar, 
dar melhores condições, tanto de equipamento quanto 
de pessoal, aos IMLs, porque é realmente muito 
constrangedor, no momento mais difícil que a família 
vive, a perda de um filho ou de um pai, ficar ali 
muitas horas. Isso acontece em todas as regiões do 
nosso Estado. 

Parabenizamos V. Ex.ª pela iniciativa, 
juntamente com o Sr. Deputado Giulianno dos Anjos. 
Temos certeza de que o governo vai analisar. 
Realmente pedimos que ele reestruture todos os IMLs 
existentes no nosso Estado.  

 
O SR. LUCIANO PEREIRA – 

Agradecemos o aparte de V. Ex.ª. Acreditamos que 
isso tem de ser uma atitude imediata para podermos 
resolver, pois a cobrança vem em cima das 
autoridades políticas. Quando vamos ao Interior, com 
certeza as cobranças são constantes.  

V. Ex.ª também faz parte da Comissão de 
Agricultura, e deve ter lido os jornais de hoje. Parece 
que Deus mandará chuva para a nossa região; se 
Deus quiser choverá neste mês de novembro. E nossa 
preocupação é que os produtores já prepararam a 
terra. Tem produtor, Sr. Presidente, que há duas, três 
semanas tem a sua terra arada, gradeada, sendo 
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preparada para receber as sementes, e a chuva não 
vem. 

Agradecemos ao governador a assinatura, 
segunda-feira, no Seminário do Cooperativismo, o 
ICMS das cooperativas. Isso é incentivo que 
esperamos chegue aos produtores de leite, à pecuária 
leiteira, para que tenham melhor preço no litro de 
leite. Acreditamos muito que essa medida ajudará, e a 
nossa Comissão de Agricultura está de parabéns. 

Agradecemos novamente ao diretor-
presidente da Incaper, nosso amigo Ênio Bergoli da 
Costa, que nos enviou resposta a uma solicitação que 
fizemos, dizendo que mandou para a nossa região dez 
profissionais para prestar assistência técnica. São dez 
municípios como Barra de São Francisco, Águia 
Branca, Nova Venécia e Vila Valério. São 
profissionais que estarão ao lado do produtor para 
dar-lhe assistência técnica precisa, principalmente na 
hora da seca. (Muito bem) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Paulo Foletto. (Pausa) 

Ausente, concedo-a à Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) - Sr. Presidente, um bom dia a 
todos.Cumprimentamos a imprensa presente, os 
telespectadores, nossos funcionários que 
legitimamente estão, nas galerias desta Casa, 
realizando um movimento visando a aumento 
salarial.  

Quero dizer-lhes que meu papel estou 
fazendo, dentro das emendas. Se todos os deputados 
apresentarem uma emenda, mesmo que pequena, 
estaremos fazendo nosso papel. Isso é o que posso 
fazer, e, portanto, se posso, já sinalizei com essa 
sugestão. Se cada deputado apresentar uma emenda 
ao orçamento, estaremos dando a nossa contribuição. 

Assomo a esta tribuna para ratificar o 
discurso do Sr. Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, e também o do Sr. Deputado Luciano 
Pereira, que acabou de nos anteceder.  

O Sr. Deputado Luciano Pereira disse-nos 
que também falaria sobre a seca. Disse-lhe que 
falasse, sim. Todos têm que falar sobre a seca. 
Mesmo que os trinta deputados falem sobre esse 
assunto, ainda é pouco. 
 Aprovamos nesta Casa uma lei de nossa 
autoria sancionada pelo Governador Paulo Hartung 
intitulada Adote uma nascente . Tivemos a idéia de 
fazer essa lei porque conhecemos uma fazenda no 
Município de Marechal que adotou e cuidou de uma 
nascente e hoje tem água em abundância.  
 O Jornal A Gazeta, no dia 11 de novembro, 
publicou uma matéria que consideramos uma das 
mais importantes, intitulada “Vidas secas”. Pedimos 
ao cameraman que focalize esta página com imagens 
da seca no Norte do Estado do Espírito Santo. Em 

outra imagem vemos uma área sem nenhum verde. 
Mais abaixo vemos a imagem de um senhor em uma 
área verde. 
 É possível, sim, cada um de nós fazermos 
nossa parte. No último domingo descemos o Rio 
Doce de caiaque. Não foi fácil, o sol estava intenso, e 
por causa dos inúmeros bancos de areia, tínhamos 
que parar toda hora para empurrar os caiaques. Por 
fim, chegamos à belíssima Fazenda Maria Bonita 
onde se cultiva cacau. 
 Esse foi um grito que demos. Parabenizamos 
a ONG Alma do Rio que organiza essas descidas 
ecológicas gritando para que os homens preservem a 
mãe-natureza. Se não preservarmos, não teremos o 
que dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, às 
gerações que estão chegando. 
 Mostramos novamente a imagem desse 
senhor. Leremos o que diz matéria publicada pelo 
Jornal A Gazeta: 
 

“Plantando Água. 
Nascente. Enquanto a maioria dos 
produtores do Sul do Estado sofrem 
com a estiagem prolongada e a falta 
de alimento para o gado, Clébio 
Targa, 66, atravessou os oito meses 
de seca sem sobressaltos”.  

 
 A seca de nosso Estado escasseou o alimento 
para o gado que está morrendo e para as famílias dos 
agricultores. Nós também ficaremos sem alimento, 
pois não chegarão até a cidade.  

Gostaríamos de mostrar a diferença de quem 
tratou a água de forma séria e competente. Outro 
agricultor adotou um olho d’água, uma nascente. 
Com isso, durante os oito meses de seca não faltou 
água para esta fazenda. 

As propriedades ao estorno da do Sr. Clébio 
Targa, de Cachoeiro de Itapemirim, já perderam gado 
e estão passando muita necessidade, falta água para 
tudo. Para o Sr. Clébio Targa não falta porque 
reflorestou, limpou e cuidou da nascente.  

A Cesan está adotando, de acordo com nossa 
lei, duas nascentes. Muitos deputados possuem 
propriedades rurais, peço que façam a mesma coisa 
para trazermos um exemplo positivo para a 
Assembléia. O exemplo do Sr. Clébio Targa é muito 
positivo. 
 Continuaremos lendo a matéria do Jornal A 
Gazeta: 
 

“Em Presidente Kennedy, município 
que tem na pecuária a mais 
importante atividade econômica, pelo 
menos um 1,5 mil reses morreram, 
informa o chefe do Incaper, Josélio 
Altoé. 
Nos últimos meses o gado vinha se 
alimentado de cana-de-açúcar 
enriquecida com uréia. Com as 
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chuvas das últimas semanas, as 
pastagens já dão sinais de 
recuperação. Mas o capim novo traz 
mais preocupação. Numa propriedade 
na localidade de Sapecado, onde a 
perda foi de pelo menos 20 reses, 
outros dois animais morreram na 
semana passada. 
O engenheiro agrônomo do Incaper, 
em Cachoeiro, Romeu Martins 
Fachim explica que o problema não 
está no capim, mas no estado 
nutricional do animal. “O capim tem 
muita água. Ao ingeri-lo, o animal, já 
fraco, tem diarréia, entra em 
desidratação e pode morrer”. 
 

 O capim ao mesmo tempo em que alimenta 
pode matar o gado, pois o animal que ficou muito 
tempo sem se alimentar não está preparado para 
comer um capim com tanta água. Tem-se que ter 
cuidado também com o capim novo. Se dermos 
apenas capim novo ao gado, ele morrerá. Fazemos 
hoje esse sério alerta.  

Continuaremos falando dessa nascente que 
foi acolhida pelo Sr. Clébio Targa. Ele mostrou que a 
responsabilidade não é só dos Governos federal, 
estadual e municipal, nós também temos 
responsabilidade. 
 
 O Sr. Jardel dos Idosos – O maior causador 
do desmatamento do Espírito Santo é a Aracruz 
Celulose. Ela incentiva a plantação de eucalipto. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Não 
concordamos com V.Exª. 

 
O Sr. Jardel dos Idosos – Em Domingos 

Martins o desmatamento é muito grande. Sabemos 
que V.Exª passa toda semana por lá e pode ver que 
hoje o plantio de eucalipto é muito grande porque a 
renda é rápida. A Aracruz Celulose paga 
adiantadamente a quem planta eucalipto, ela sabe 
antecipadamente qual será o lucro desse plantio. 

Quando éramos vereador pelo Município de 
Vila Velha demos um exemplo 

Porque quando éramos Vereador no 
Município de Vila Velha demos um exemplo. No 
nosso gabinete, uma área de aproximadamente quatro 
por quatro metros quadrados, tínhamos ali plantados 
mais ou menos duas mil mudas de árvores. Em se 
plantando dá, é só plantar. Mas faltam incentivos. As 
nascentes estão morrendo por falta de plantio.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Deputado 
Jardel do Idosos, nosso amigo, carinhoso, 
companheiro desta Casa de Leis, não concordamos 
com V.Ex.ª. A Aracruz Celulose presta a este Estado 
um trabalho fantástico, por isso a defendemos.  

Quando éramos ainda Senadora, trouxemos 
para o Estado do Espírito Santo – o Sr. Deputado 

Marcelo Coelho, V.Ex.ª entenderá o que estamos 
falando, porque mora na área - um doutor em meio 
ambiente, para que analisasse a questão do plantio de 
eucalipto, Dr. Almeida, que visitou a Aracruz 
Celulose e elaborou um parecer pela USP dizendo 
que o eucalipto não trazia problema algum. É muito 
importante que todos tenham esse conhecimento. 
Portanto, além de todos os benefícios que a Aracruz 
Celulose traz, o plantio de eucalipto também é bem-
vindo.  

 
  O Sr. Doutor Wolmar Campostrini – Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo, sobre a Aracruz Celulose é 
importante frisar que ela também está fazendo o 
replantio da Mata Atlântica. 
 
  A SR.ª LUZIA TOLEDO – Ela está sendo 
companheira, parceira em todos os movimentos 
ecologicamente corretos neste Estado do Espírito 
Santo. 
  Obrigada pelos apartes. 
 Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 
 
  O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
PEREIRA) – Findo o tempo destinado à fase dos 
Oradores Inscritos, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
107/2007, da Mesa Diretora, que 
altera o artigo 8º da Lei nº 
8.125/2005, fixando atribuições 
básicas e os requisitos de investidura 
dos cargos efetivos de atuação na 
área da TV Assembléia e da 
Comunicação Social da Assembléia 
Legislativa. Publicado no DPL do dia 
14/05/2007. O Parecer nº 259/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 28/08/2007, foi rejeitado 
em plenário na Sessão Ordinária do 
dia 28.08.2007. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
2.  Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 48/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
213/2007, que reorganiza o Conselho 
Estadual de Cultura – CEC e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 30/10/2007.  
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE CULTURA E 
DE FINANÇAS). 

 
3.  Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
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382/2007, do Deputado Atayde 
Armani, que dispõe sobre a utilização 
da carne de peixe nas refeições dos 
alunos das escolas da rede estadual 
de ensino. Publicado no DPL do dia 
25/09/2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, DE 
EDUCAÇÃO, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS). 

 
4.  Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
389/2007, do Deputado Atayde 
Armani, que estabelece a visão 
monocular como deficiência visual. 
Publicado no DPL do dia 28/09/2007.  
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS). 
 

5.  Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
245/2007, da Deputada Luzia Toledo, 
que obriga os estabelecimentos 
comerciais no Estado do Espírito 
Santo a utilizar para 
acondicionamento de produtos 
embalagens plásticas oxi-
biodegradáveis – OBP’s. Publicado 
no DPL do dia 18/07/2007. Pareceres 
n.ºs 295/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 
24/2007, da Comissão de Meio 
Ambiente, pela aprovação e 44/2007, 
da Comissão de Finanças, pela 
rejeição. (COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR). 

 
6. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 50/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
219/2007, que solicita prorrogação, 
por mais doze meses, dos prazos de 
contratações temporárias de pessoal 
para atender às necessidades da 
Faculdade de Música – FAMES, do 
Instituto de Atendimento Sócio-
educativo – IASES e do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal – 
IDAF. Publicado no DPL do dia 
13/11/2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
CULTURA, DE AGRICULTURA 
E DE FINANÇAS). 
 
7. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
517/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 220/2007, que 

dispõe sobre a adesão ao Fundo de 
Desenvolvimento das Atividades 
Portuárias – FUNDAP, instituído 
pela Lei nº 2.508, de 22 de maio de 
1970. Publicado no DPL do dia 
13/11/2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 
 
8. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
518/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 224/2007, que 
institui o programa de parcelamento 
incentivado de débitos fiscais 
relacionados ao ICM e o ICMS e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 13/11/2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
9. Discussão única, do Projeto de Lei 
nº 355/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 175/2007, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o quadriênio 2008-2011. Publicado 
no DPL do dia 06/09/2007. Parecer 
n.º 35/2007, da Comissão de 
Finanças, pela aprovação com 
emendas, publicado no DPL do dia 
08/11/2007. 

 
10. Discussão Especial, em 3ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
263/2007, da Deputada Janete de Sá, 
que determina a instalação de caixas 
eletrônicos em altura reduzida nas 
agências bancárias. Publicado no 
DPL do dia 26/07/2007. 
 
11. Discussão Especial, em 3ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
430/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da instalação de tela 
de proteção na Ponte Deputado Darcy 
Castelo Mendonça – Terceira Ponte. 
Publicado no DPL do dia 25/10/2007. 

 
12. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
439/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a proibição 
do uso de telefone celular nas salas 
de aula dos estabelecimentos da Rede 
Estadual de Ensino. Publicado no 
DPL do dia 31/10/2007. 
 
13. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
442/2007, do Deputado Euclério 
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Sampaio, que isenta do imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e 
Serviços-ICMS as operações relativas 
à produção e/ou comercialização de 
brinquedos destinados a lazer de 
crianças com deficiência física. 
Publicado no DPL do dia 01/11/2007. 
 
14. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
460/2007, da Deputada Luzia Toledo, 
que institui a Política Estadual de 
prevenção e atendimento à gravidez 
na adolescência. Publicado no DPL 
do dia 08/11/2007. 
 
15. Discussão Especial, em 1ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
420/2007, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que assegura aos idosos a 
isenção do pagamento de pedágio em 
Rodovias Estaduais. Publicado no 
DPL do dia 19/10/2007. 
 
16. Discussão Especial, em 1ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
447/2007, da Deputada Luzia Toledo, 
que obriga a instalação de portaria 
com aparelho detector de metais nos 
eventos artísticos, culturais e 
esportivos de grande público. 
Publicado no DPL do dia 05/11/2007. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

PEREIRA) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 107/2007. 

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

 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Sr. 
Presidente, na forma regimental assumo a Presidência 
da Comissão de Cidadania e dos Direitos Humanos e 
convoco seus membros, Srs. Deputados Atayde 
Armani, Givaldo Vieira e Euclério Sampaio. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
  Sr. Membros da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, de acordo com o parecer da 
Comissão de Justiça, somos pela aprovação da 
matéria. (Muito bem!)(Pausa) 

Em discussão o parecer. 
 
O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr. 

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

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Giulianno dos 
Anjos. 

O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente e demais 
membros desta Comissão, parabenizamos os 
membros da Mesa Diretora pelo Projeto de Lei nº 
107/2007, que se encontra em discussão nesta 
Comissão de Cidadania, neste momento.  
 Não poderíamos nos furtar de assomar a esta 
tribuna e falar sobre a seca que está acontecendo no 
Estado do Espírito Santo, sobretudo no Norte do 
Estado. Há mais de sete meses, quase completando 
oito meses, não chove com consistência no Estado do 
Espírito Santo, especialmente na região Norte. Na 
verdade, nem o Governo, nem a população 
esperavam uma estiagem tão forte. O resultado tem 
sido desastroso para a economia capixaba. Perdas 
enormes na pecuária e o comprometimento da safra 
de café para o próximo ano. Mas não dá mais para 
lamentar. Precisamos de uma ação urgente e direta, 
sobretudo, da Secretaria de Agricultura. Sugerimos, 
inclusive, a criação de um comitê de crise, gerenciada 
diretamente pelo Sr. Governador Paulo Hartung. 
Porque é preciso coordenar ações conjuntas, 
governamentais, para enfrentar a seca com firmeza e 
com clareza.  

Sugerimos ao Governo, principalmente à 
Secretaria de Agricultura, a criação de um fundo de 
combate à seca, de forma a repassar recursos para os 
municípios mais atingidos. Os municípios precisam 
de máquinas para abrir poços, barragens, recursos 
para recuperar o gado. E no setor cafeeiro, 
distribuição de cestas básicas para pequenos 
produtores e meeiros, dentre outras ações importantes 
e urgentes. 
 Esperamos uma mobilização da Secretaria de 
Agricultura, chefiada pelo Secretário César Colnago, 
para ajudar os municípios e a população, vítimas da 
seca. Um dos primeiros passos é reconhecer o estado 
de emergência que foi decretado pelos dezenove 
municípios para a tomada de medida de emergência 
necessária. 
 Então, esse é o nosso registro da situação 
caótica por que passa sobretudo os agricultores, os 
trabalhadores do norte do Estado, com essa seca 
prolongada.  
 Sr. Deputado Wolmar Campostrini, 
passaremos a ler o Projeto de Lei que protocolamos, 
agora, nesta Casa de Leis e, ao mesmo tempo, pedir o 
apoio dos demais Parlamentares. É relacionado a um 
fato que aconteceu há pouco tempo: a morte da 
jornalista de “A Gazeta”, Sr.ª Grazielle Loureiro, e 
que comoveu a sociedade capixaba. A Sr.ª Grazielle 
Loureiro era uma das grandes promessas do 
jornalismo capixaba, pois em pouco tempo de 
profissão aliava garra, caráter e coragem no exercício 
diário das atividades jornalísticas. Por isso, é mais do 
que justa a homenagem.Portanto, pedimos aos nobres 
colegas a aprovação da referida matéria, que virá ao 
Plenário na semana que vem.  

O referido Projeto de Lei diz o seguinte:  
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“Art. 1º - Fica instituída a Medalha 
“Grazielle Loureiro” na Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo.  
Art. 2º - Farão jus à referida 
Medalha, os profissionais da 
imprensa que venceram, nas mais 
variadas categorias, o Prêmio 
Capixaba de Jornalismo, organizado 
pela Aberj, em todo mês de outubro 
de cada ano.  
Art. 3º - A Medalha será entregue em 
sessão solene realizada no dia 5 de 
novembro. 
Parágrafo único – As medalhas 
serão elaboradas em consonância 
com as normas adotadas pelo setor 
competente deste Poder. 
Art. 4º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

Acreditamos que esta Casa não se furtará em 
aprová-lo, porque é uma homenagem justa, não só 
para a jornalista Grazielle Loureiro, mas à imprensa 
capixaba. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(WOLMAR CAMPOSTRINI) - Continua em 
discussão o parecer.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

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

(WOLMAR CAMPOSTRINI) - Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Cidadania, servidores da 
Casa presentes nas galerias, profissionais de imprensa 
e todos que nos assistem, bom-dia.  

O Projeto de Lei n.º 107/2007 de autoria da 
Mesa Diretora, altera o Artigo 8º da Lei nº. 
8.125/2005 e fixa atribuições básicas e requisitos na 
investidura de cargos efetivos.  

Votaremos favorável ao parecer do relator, 
que é pela aprovação. 

Aproveitamos a oportunidade para nos 
manifestar face ao pleito dos servidores desta Casa de 
Leis. Entendemos que a Assembléia Legislativa terá 
um momento impar de mostrar se é parceira do 
Governou ou se é subserviente. Entendemos que 
podemos abrir mão de muita coisa, mas da dignidade 
não se pode abrir mão. Sr. Deputado Doutor 
Hércules, vinte e nove Parlamentares assinaram o 
documento. Como iremos votar contra uma emenda 
que está incluindo esse reajuste no Orçamento? Essa 
história de que “fizemos a nossa parte”, falado por 
diversos colegas, isto não existe, porque quem faz e 

aprova o Orçamento do Estado é esta Casa de Leis. 
Foi enviada a matéria e o Governo “cortou”, mas 
quem dá “a palavra final” no Orçamento é o Poder 
Legislativo. A menos que isto aqui seja um mero 
escritório do Palácio Anchieta, o que não 
acreditamos! Os Poderes devem ser harmônicos, mas 
temos de ter independência, senão, podemos fechar 
este Parlamento e irmos embora. Mas temos 
esperança que na semana que vem esta Casa de Leis 
fará o seu papel de Poder Legislativo. O Deputado já 
não pode fazer nada, e quando pode e deve, omite-se. 
A responsabilidade deste Poder é muito grande. 
Temos a certeza de que esta Casa aprovará a Emenda 
no PPA. Até concordamos em retirar a Emenda de 
nossa autoria se houver um consenso em votarmos a 
Emenda de autoria do Sr. Deputado Theodorico 
Ferraço. Não temos vaidade, o que queremos é que os 
servidores sejam respeitados. Porque é inadmissível 
que o Orçamento dos demais Poderes e de Instituição 
como o Ministério Público o Orçamento seja dobrado 
e esta Casa fique se sujeitando a esse tipo de coisa. 
Isto não pode ser assim! A menos que os Deputados e 
Deputadas queiram, realmente, que este Poder se 
transforme num pigmeu institucional, como foi dito 
há cinco anos atrás. Acreditamos que não. Vamos 
pensar bem e com carinho sobre o que concerne a 
nós.  

Iremos andar de cabeça erguida. Não 
contribuiremos para que este Poder se transforme 
num pigmeu institucional; iremos cumprir com a 
nossa palavra dada, porque teremos oportunidade 
ímpar, Sr. Deputado Jardel dos Idosos, na próxima 
segunda-feira, na votação do PPA, e quando for 
votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 Essa história de que já cumprimos com o 
prometido e que o Sr. Governador cortou, somente 
aceitaríamos se admitíssemos que somos uma 
repartição do Poder Executivo. Só que o Poder 
Legislativo é independente, não é repartição de luxo 
de Governo algum. Tem de ser harmônico, mas 
independente; seus membros têm de ter dignidade.  

Se não aprovarmos a Emenda, pode-se rasgar 
as atribuições de um Deputado, pode-se fechar o 
Parlamento e irmos para casa, o que será mais bonito. 
 Obrigado, Sr. Presidente da Comissão de 
Cidadania. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Continua em discussão o parecer.(Pausa) 
 
 O SR. ELION VARGAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elion Vargas. 
 
 O SR. ELION VARGAS – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão 
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de Cidadania, o Projeto de Lei n.° 107/2007, da Mesa 
Diretora, altera o artigo 8º da Lei nº 8.125/2005, 
fixando atribuições básicas e os requisitos de 
investidura dos cargos efetivos de atuação na área da 
TV Assembléia e da Comunicação Social, da 
Assembléia Legislativa. 
 Achamos que este Projeto de Lei, de autoria 
da Mesa Diretora, vem de encontro ao nosso 
entendimento em relação ao trato do Funcionalismo. 
Temos em mente a elaboração de um projeto de lei 
que comece a repensar o Estado. 
 O Sr. Governador Paulo Hartung tem, 
reiterada vezes, dito sobre os problemas decorrentes 
de concurso público aonde muitos servidores 
objetivam a estabilidade e, a partir do momento em 
que a adquirem, não prestam o devido serviço. Hoje, 
em relação ao poder público temos que ter em mente 
uma segurança com competência e qualificação, 
temos que repensar o papel do Estado, 
principalmente em relação às prefeituras. 
 Lembramo-nos de uma época em que um 
prefeito do nosso Município de Alegre, assim que 
assumiu, efetivou quinhentos funcionários; veio outro 
prefeito e, através de um outro concurso que sabemos 
que não tem história bonita, efetivou mais trezentos 
funcionários; veio outro e efetivou mais duzentos 
funcionários. Hoje, o Município de Alegre tem mil e 
trezentos funcionários efetivos, sendo a maioria deles 
em cargos que não têm o que fazer e naquela função 
em que realmente se precisa de funcionários, que é a 
de braçal, onde se produz, ninguém quer. Portanto, 
temos de repensar em toda essa estrutura do Estado, 
dinamizar, criar mecanismo de avaliação, criar a 
“meritocracia” administrativa. Já estamos elaborando 
projeto neste sentido, e iremos nos aprofundar sobre 
ele oportunamente. 
 Gostaríamos de debater sobre o tema que está 
sendo discutido por diversos Parlamentares, nesta 
manhã, que é a seca. Várias teses foram levantadas, 
mas o maior problema da seca do Estado do Espírito 
Santo está na mentalidade do produtor rural, que em 
busca de dinheiro acaba com as nossas florestas para 
transformá-las em pastos. Não é o eucalipto que está 
causando esta seca, ela está sendo causada pelos 
produtores de gado, que só pensam em fazer crescer a 
sua área, matando o solo do Espírito Santo. O 
processo de subsolação de um gado é muito maior do 
que o produzido por qualquer trator. 
 Temos de repensar a agricultura do Espírito 
Santo, mas, primeiro, temos de mudar a mente dos 
produtores que só pensam em criar gado. Os 
Municípios de Alegre, de Cachoeiro de Itapemirim e 
outros que não eram vítimas da seca, hoje se 
somaram aos vitimados em decorrência do avanço da 
pecuária arcaica, com uso intensivo, onde o solo está 
prestes a uma desertificação. Temos de trabalhar 
criando mecanismos de reversão dessa pecuária. 
Temos, por exemplo, as seringueiras, que vão para o 
Norte e não para o Sul. Temos de pensar um novo 
modelo e um processo de conscientização desses 

pecuaristas, mostrando-lhes que o que estão fazendo 
é um crime. Aproximadamente noventa e cinco por 
cento da área do nosso Município está sujeito à 
pastagens. Quando vem a chuva, como o solo está 
compactado, ninguém tem em mente que o gado faz 
uma compactação maior que a do trator, pois a água 
da chuva vem, bate no solo, escoa, entra no rio e vai 
embora. Os lençóis freáticos estão falidos, não há 
mais aquelas áreas de brejo que funcionavam como 
esponjas e captavam as águas que minavam o ano 
inteiro. O avanço das pastagens na Amazônia em 
busca de mais e mais áreas para ganhar mais e mais 
dinheiro é criminosa. 
 Temos de trabalhar, nesta Assembléia 
Legislativa, por um projeto. Não temos competência 
penal. Temos de ter uma lei federal que tipifique 
como crime a queimada, como tipifica a ação 
criminosa nas nossas florestas em busca de mais 
áreas. Temos de repensar esse modelo. E sempre que 
se falar em seca, considerem que o principal 
responsável é o homem do campo, pela sua 
mentalidade e sua necessidade de cada vez mais áreas 
para engorda de gado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(WOLMAR CAMPOSTRINI) – Continua em 
discussão o parecer. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(WOLMAR CAMPOSTRINI) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, discutimos o 
parecer da Comissão ao Projeto de Lei n.° 107/2007 
que altera o artigo 8º da Lei n.º 8125/2005, que fixa 
atribuições básicas e os requisitos de investidura no 
cargo efetivo de atuação na área da TV Assembléia e 
da Comunicação Social. Acompanharemos o parecer 
e nos pronunciaremos em momento oportuno e em 
Comissão devida. 
 Aproveitamos o momento para acrescentar o 
que foi externado por alguns parlamentares, a 
exemplo do Sr. Deputado Elion Vargas e outros, com 
relação à seca no Estado do Espírito Santo. Quando a 
seca foi noticiada pela imprensa- e estava atacando 
de forma mais veemente o sul do Estado - fomos 
autor de um ofício encaminhado ao vice-governador 
sugerindo formas de minimizar os impactos causados 
por ela, ao mesmo tempo em que registrávamos as 
dificuldades por que passam os produtores dos mais 
diversos segmentos do sul do Estado. A imprensa 
noticiava com muita transparência a dificuldade do 
homem do campo e dos produtores. 
 Nesse ofício demos ao vice-governador uma 
aparente solução, que era a aquisição, por conta do 
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Estado, de cana de açúcar nas usinas de álcool, para 
cedê-la aos produtores como forma de 
complementação alimentar, uma vez que a ração era 
um produto muito caro, e continua sendo, devendo 
aumentar ainda mais em razão da seca, tendo em 
vista inclusive o cartel daqueles que a produzem e 
vendem. Esse ofício foi encaminhado ao Secretário  
de Agricultura, Sr. César Colnago, que, em resposta 
ao ofício enviado por nós, foi convidado pelo vice-
governador para uma reunião em Palácio, dizendo 
que adotaria as devidas providências.  

A seca não parou, tendo em vista o 
aquecimento global. E essa mesma seca que acontece 
no Estado do Espírito Santo e em diversos estados 
brasileiros não foi surpresa para nenhum produtor e 
nem para o governo. Hoje temos o sistema 
meteorológico, e ano passado ele anunciou que a seca 
faria uma devassa no Estado do Espírito Santo. 
Aqueles que discutem em especial o aquecimento 
global fizeram um acompanhamento dos dados 
meteorológicos e foi dito que a seca maltrataria nosso 
Estado. Portanto, não é novidade. Foi anunciado ano 
passado, e idêntica previsão em outros anos. 

O Sr. Deputado Luciano Pereira fez um 
pronunciamento sobre os graves problemas causados 
pela seca no Norte do Estado, acompanhado pelos 
Srs. Deputados Giulianno dos Anjos, Doutor Wolmar 
Campostrini e Luzia Toledo, parlamentar que 
assomou a esta tribuna para fala r de modelos 
objetivando repararmos e minimizarmos esses 
impactos 

Precisamos de uma política que vise 
minimizar a seca, que não acontecerá meramente este 
ano, mas também em outros anos e em décadas; isso 
é fato. É como disse o Deputado Elion Vargas: 
enquanto não tivermos uma cultura visando a 
melhorar a qualidade de vida - que vai muito além 
das nossas casas - garantindo melhor condição de 
vida também ao produtor rural, esse tipo de problema 
persistirá. 

Apresentamos uma emenda ao orçamento nos 
seguintes termos: dois milhões de reais para que a 
Secretaria de Agricultura faça projetos que visem 
minimizar os impactos da seca para os próximos 
anos; dois milhões de reais a mais para compra de 
cana-de-açúcar, com o objetivo de que ela sirva de 
complemento alimentar para os produtores, e três 
milhões de reais para aquisição de equipamentos 
agrícolas objetivando a construção de açudes, 
abertura de estradas, enfim, tudo aquilo que for 
necessário para minimizar o impacto da seca e 
garantir o mínimo de recuperação do prejuízo dos 
produtores daquela região. Como exemplo citamos o 
Município de Baixo Guandu, que hoje sofre com um 
prejuízo de vinte milhões de reais. Em uma fazenda 
morreram duzentas e trinta e seis cabeças de gado por 
causa da seca. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  
 O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
  

O SR. GIVALDO VIEIRA - Com o relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

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

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

PEREIRA) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Sr. Presidente, avoco a matéria para relatar e 
me prevaleço do prazo de até setenta e duas horas 
para oferecer parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

PEREIRA) - É regimental. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.° 48/2007. 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

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

(CLAUDIO VEREZA) - Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Wolmar Campostrini e Doutor 
Rafael Favatto. 

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

projeto que tramita nesta Comissão trata da 
reorganização e reestruturação do Conselho Estadual 
de Cultura – CEC, órgão colegiado, consultivo, 
deliberativo e normativo que integra a estrutura 
organizacional básica da Secretaria de Estadual da 
Cultura – SECULT, nos termos das Leis 
Complementares n.os 76/1996 e 391/2007. 

O Conselho Estadual de Cultura é um dos 
mais antigos e era um dos mais ativos existentes no 
âmbito da administração estadual. Era um dos mais 
ativos, porém há muito tempo o Estado deve a 
reativação desse Conselho. Na legislatura anterior, o 
Conselho Estadual de Cultura foi desdobrado em 
dois: Conselho Estadual de Cultura e Conselho 
Estadual do Patrimônio Cultural. 
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V. Ex.ª, na qualidade de presidente da 
Comissão de Cultura na legislatura anterior, Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo, coordenou nesta casa 
diversas audiências públicas visando a debater 
profundamente essa modificação do sistema existente 
no Conselho Estadual de Cultura, audiências que 
tiveram ampla participação dos setores da área 
cultural e do setor de patrimônio cultural. O 
desdobramento dos Conselhos foi aprovado, 
transformado o projeto em lei, mas os Conselhos não 
foram ativados. 

Agora com a vinda da nova Secretária 
Estadual de Cultura, Sr.ª Dayse Lemos, houve uma 
análise daquela situação, de dois conselhos na área da 
cultura e a Secretária achou por bem reconduzir a 
estrutura de cultura em um único conselho.  

O Projeto de Lei Complementar nº 48/2007 
reconduz as atribuições que tinham sido colocadas 
para dois conselhos em um novo Conselho Estadual 
de Cultura – CEC, órgão colegiado, consultivo, 
deliberativo e normativo que integrará a Secretaria 
Estadual de Cultura – SECULT.  

Com o resgate das atribuições antigas do 
Conselho Estadual de Cultura e de novas atribuições 
o Conselho será composto de Plenário; Presidência; 
Secretaria Executiva e Câmaras. As Câmaras que 
compõem o CEC são: Câmara de Artes Cênicas; 
Câmara de Artes Musicais; Câmara de Artes Visuais; 
Câmara de Audiovisual; Câmara de Literatura e 
Biblioteca; Câmara de Patrimônio Arquitetônico, 
Bens Móveis e Acervos; Câmara de Patrimônio 
Ecológico, Natural e Paisagístico e Câmara de Bens 
Imateriais, que é uma novidade já integrada às leis 
anteriores. 

Cada Câmara terá um titular e a composição 
do novo Conselho será: O presidente; o titular da 
câmara de artes cênicas; o titular da câmara de artes 
musicais; o titular da câmara de artes visuais; o titula r 
da câmara de áudio visual; o titular da câmara de 
literatura e biblioteca; o titular da câmara de 
patrimônio arquitetônico, bens móveis e acervos. 
Assim, todas as câmaras e mais, titular representante 
da região metropolitana da Grande Vitória; da região 
norte; da região centro-norte; da região sul; da região 
Caparaó; da região serrana; titular da Procuradoria 
Geral do Estado; titular da Secretaria de Estado da 
Educação; titular da Secretaria de Estado do Turismo; 
da Secretaria de Estado de Saneamento; Habitação de 
Desenvolvimento Urbano; do Instituto Estadual do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Portanto, são 
vinte membros que comporão o novo conselho. 

Cada região será representada no conselho 
Estadual de Cultura por três conselheiros, sendo um 
deles o titular e representante da região no plenário 
do Conselho e dois suplentes. 

A eleição para escolha dos conselheiros que 
compõe as regiões será convocada pela Srª Dayse 
Lemos, Secretária de Estado da Cultura e será feita 
por meio de assembléia, com a participação dos 

Conselhos Municipais de Cultura dos municípios que 
compõe as regiões. 

Os conselheiros titulares das regiões e os 
primeiros e segundos suplentes serão nomeados pelo 
Governador das listas tríplices resultantes do 
processo eleitoral para a composição do Conselho. 

O mandato será de dois anos.O Conselho se 
reunirá em caráter ordinário uma vez por mês e 
extraordinariamente sempre que convocado pelo 
presidente ou por requerimento de no mínimo dois 
terços de seus membros.  

As reuniões serão realizadas na sede do 
Conselho e a primeira convocação do Conselho se 
dará em trinta dias após a publicação do regulamento 
desta lei complementar e as eleições para composição 
do novo conselho. O projeto de lei dá prazo de 
sessenta dias para a regulamentação. Esperamos que 
não demore tanto tempo, porque com a 
regulamentação e a eleição dos membros, o Estado 
passará a ter, efetivamente, um Conselho Estadual de 
Cultura, coisa que há cinco anos não ocorre neste 
Estado. 
 Temos o conselho, mas este se encontra 
inativo. É muito importante para as atividades de 
todas as áreas da cultura capixaba, que o conselho 
volte a funcionar como nos áureos tempos em que 
definia diretrizes, normas e ações para a área de 
cultura em todo Estado do Espírito Santo, conforme 
estão aqui previstas essas oito áreas que terão 
câmaras para as diversas áreas da cultura: Artes 
cênicas; artes musicais; visuais; áudio-visual; 
literatura e biblioteca; patrimônio arquitetônico; bens 
móveis e acervos; patrimônio ecológico, natural e 
paisagísticos e bens imaterais. 
 Os bens imateriais são aqueles que estão no 
âmbito da cultura popular, como a panela -de-barro, a 
banda de congo, o boi pintadinho e outras 
manifestações culturais que não são palpáveis. É 
muito importante que o novo conselho também trate 
desses bens, do seu tombamento, da sua preservação 
e do incentivo a atividades. 
 Conforme audiência publica que se realizou 
nesta Casa de Leis, a Srª Dayse Lemos, a nova 
Secretária de Cultura, informou-nos que haveria a 
reestruturação do conselho, em seguida a criação de 
um fundo estadual de cultura, que ainda não veio. 
Esperamos que após a instalação do novo Conselho 
Estadual de Cultura, o Governo do Estado crie o 
fundo estadual de cultura e em seguida uma lei 
estadual de incentivo. O nosso Estado ainda não tem 
uma lei estadual de incentivo, a exemplo dos 
municípios que já criaram.  
 O Município de Vitória foi pioneiro; depois 
Serra, com a Lei Chico Prego; Cariacica; ontem foi 
sancionada a lei que criou o Conselho Municipal de 
Cultura e a lei de incentivo municipal à cultura em 
Vila Velha. 
 Aguardamos que o Estado integre o Sistema 
Nacional de Cultura, cujo termo de compromisso o 
nosso Governador já assinou junto com o Sr. Gilberto 
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Gil, Ministro da Cultura, há algum tempo.Desta 
forma o Estado integrará o novo Sistema Nacional de 
Cultura, com a criação de um Conselho, um fundo 
estadual e uma lei de incentivo. São instrumentos 
hiper necessários para a implementação de uma 
política estadual de cultura. 

Verificamos toda a documentação necessária 
para a tramitação desse proje to, observamos que tudo 
está de acordo. Parabenizamos a Srª Dayse Lemos, 
Secretária de Cultura e o Governador do Estado pela 
recriação deste importante Conselho. Oferecemos 
parecer pela constitucionalidade e legalidade da 
matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 A SRª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA)- Concedo a palavra à Srª 
Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, parabenizamos o relator Sr. 
Deputado Claudio Vereza que conhece 
profundamente essa matéria. Não vamos nem nos 
ater ao projeto porque o conhecemos. (Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – 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. CACAU LORENZONI – Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
A SRA. LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 

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

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

PEREIRA) - Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania  para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Sr. 

Presidente, na forma regimental, assumo a 
Presidência da Comissão de Cidadania e convoco os 
seus membros, Srs. Deputados Atayde Armani, 
Givaldo Vieira e Robson Vaillant. 

Sr. Presidente, avoco a matéria para relatar e 
me prevaleço do prazo de até setenta e duas horas 
para oferecer parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

PEREIRA) - É regimental. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Devolvo a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

PEREIRA) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 382/2.007. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Sr. Presidente, na forma 
regimental, assumo a Presidência da Comissão de 
Justiça e convoco os seus membros, Srs. Deputados 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Doutor Wolmar 
Campostrini, Cacau Lorenzoni e Doutor Rafael 
Favatto. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Doutor Hércules.  

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Ex.ª o prazo de até setenta e 
duas horas para oferecer parecer à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – É regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
PEREIRA) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 389/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – Sr. Presidente, na forma 
regimental, assumo a Presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Doutor Wolmar 
Campostrini, Cacau Lorenzoni e Doutor Rafael 
Favatto. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, o 
nosso parecer é pela constitucionalidade da matéria. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator.  
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. CACAU LORENZONI – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
PEREIRA) – Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. 
Presidente, na forma regimental, assumo a 
Presidência da Comissão de Cidadania e convoco os 
seus membros, Srs. Deputados Atayde Armani, 
Givaldo Vieira e Robson Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Cidadania, o 
projeto, de autoria do Sr. Deputado Atayde Armani, 
estabelece a visão monocular como deficiência 
visual. Como médico perito da Previdência Social, do 
INSS, vemos que o projeto é de suma importância. 
Temos observado que a visão monocular, 
dependendo da profissão, não é caracterizada 
deficiência visual. S. Ex.ª coloca em seu projeto que 
a visão monocular é deficiência visual. É uma 
deficiência visual sim, mas para caracterizar 
limitação e incapacidade depende da profissão. 
Portanto, existe brecha na lei para certas situações, e 
é lei federal. 
 O projeto já foi aprovado pela Comissão de 
Justiça e não vamos barrá-lo na Comissão de 
Cidadania. Em respeito a V. Ex.ª, Sr. Deputado 
Atayde Armani, o nosso parecer é pela sua 
aprovação, mas terá dificuldade para ser aprovado e 
sancionado pelo Governador devido a lei federal 
dizer que a visão monocular é limitante e não 
deficiência total. O portador de visão monocular, 
dependendo da profissão, pode exercê-la. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 

 O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT- Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Sr. Presidente, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela  Comissão de 
Cidadania. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
PEREIRA) – Concedo a palavra à Comissão de 
Saúde para que esta ofereça parecer oral à matéria.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde Srs. Deputados Freitas, Rafael 
Favatto, Vandinho Leite e Robson Vaillant. 
 Designo para relatar à matéria o Sr. Deputado 
Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e Srs. Membros da 
Comissão de Saúde o Projeto de Lei nº 389/2007, de 
autoria do Sr. Deputado Atayde Armani, estabelece a 
visão monocular como deficiência visual, a qual 
tramitou na Comissão de Justiça que votou pela sua 
constitucionalidade; tramitou na Comissão de 
Cidadania e foi aprovado. Agora chega à Comissão 
de Saúde e ralatamos pela sua aprovação 
acompanhando o parecer das Comissões de Justiça e 
Cidadania.(Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Em discussão o 
 Parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 

Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. RAFAEL FAVATTO – Com o 

relator.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – Com o 
relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) - A Presidência 
acompanha o voto do Relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Saúde. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
PEREIRA) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças Srs. Deputados Euclério 
Sampaio, Rafael Favatto, Wanildo Sarnáglia Robson 
Vaillant, Elcio Alvares e Luzia Toledo. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Finanças 
relatamos pela aprovação. Parabenizamos ao Sr. 
Atayde Armani pelo Projeto. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o Parecer. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Concedo a palavra a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Finanças, agradecemos ao Presidente da 
Comissão de Finanças, Sr. Deputado Sérgio Borges, 
por ter nos dado a oportunidade de discutir o projeto 
do Sr. Deputado Atayde Armani. Cada Sr. deputado 
desta Casa vem contribuindo muito para melhorar a 
qualidade de vida dos capixabas. E este projeto 
realmente dá atenção aos nossos deficientes visuais, a 
visão monocular. Nós que temos feito um trabalho 
junto ao instituto, parabenizamos V.Ex.ª pela 
apresentação desse projeto e votaremos favorável. 
 Parabenizamos o Secretário de Turismo do 
Estado do Espírito Santo e ex-Deputado Federal, Sr. 
Marcos Vicente. Estamos sediando um evento 
internacional. Nós e o Sr. Deputado Elcio Alvares 
jantamos com todo “trading” turístico, com o 
empresário Sr. Justino Manoel de Sá Machado, com 
o Secretário Executivo do Ministério do Turismo, Sr. 
Airton Pereira Nogueira, que abriu o “Vitória Brasil 
Saiilin Cap”. É um evento de grande envergadura. 
Temos velejadores do mundo inteiro presente neste 
evento. 
 É a penúltima Etapa do Circuito Mundial do 
Match Race, uma das principais competições de vela 
do mundo. Competem nas provas o gênero masculino 
e feminino. A contribuição do esporte alavanca o 
turismo, provoca desenvolvimento, trabalho e a 
sustentabilidade.  

Registramos a presença nesta Casa do Sr. 
Paulinho Pimenta, que é a figura maior dentro do 
esporte capixaba e brasileiro. Sabemos que a 
contribuição do esporte para o turismo é inegável. 
Está sendo realizado um trabalho, pelo Ministério do 
Turismo, para trazer a Copa do Mundo de 2014 para 
o Brasil.  

Agradecemos ao Governador do Estado, Sr. 
Paulo Hartung, pela conquista do circuito do Espírito 
santo, especialmente ao Secretário de Turismo, Sr. 
Marcos Vicente e ao “trading turístico” que 
participou desse jantar, mostrando nossas belezas, o 
nosso mar maravilhoso. 

É um circuito nacional e internacional, 
oferecendo produtos turísticos organizado em três 

rotas diferenciadas: a Rota do Sol e da Moqueca, a 
Rota do Mar e da Montanha, e a Rota do Verde e das 
Águas.  

Temos a oportunidade fantástica de divulgar 
nossas belezas, nossa gastronomia e nossas 
potencialidades de negócios. Portanto, sejam bem-
vindos ao Estado do Espírito Santo, todos os 
participantes nacionais e internacionais. Este Estado 
os acolhe de braços abertos, com muito carinho.  

Na próxima segunda-feira, dia 19 de 
novembro de 2007, estaremos na Comissão de 
Educação desta Casa, recebendo a professora, Sr.ª 
Patrícia Melo, coordenadora do curso de Gastronomia 
da Faculdade Novo Milênio para uma palestra com o 
tema: “Responsabilidade da Escola na Preservação 
dos Verbetes Gastronômicos do Estado do Espírito 
Santo,” às 13h, no Plenário Judith Leão Castelo. 

A iniciativa visa contribuir para a preservação 
dos verbetes gastronômicos que compõem o acervo 
cultural do Estado, buscando o apoio do corpo docente 
para manter viva a tradição de termos como: panela de 
barro, jequié, colorau, urucum, muma de siri, agnolini, 
torta todesca, aipim, samburá, paçoca, entre outros. 
Desta tribuna deixamos o nosso convite.  

Outro ponto que merece ser destacado é a falta 
de informação que os jovens têm sobre o assunto. Não 
só os nossos jovens, o povo capixaba tem essa 
dificuldade, aliás, todos temos. É muito comum não 
saber, por exemplo, que o verbete de origem indígena 
“moqueca” significa cozinhar sem água. O que 
justifica o tradicional ditado popular: “moqueca é 
capixaba, o resto é peixada.” Frase do nosso colega Sr. 
Cacau Monjardim Cavalcanti, hoje conhecido no 
Brasil inteiro.  

Agradecemos ao Sr. Deputado Sérgio Borges. 
Interrompemos a celeridade dos trabalhos, mas 
precisávamos falar sobre o assunto. Agradecemos ao 
Sr. Deputado Marcus Vicente pela acolhida e, 
inclusive, ao trading capixaba que traz para este 
Estado um evento internacional. É importante falar 
nisso. Um bom final de semana a todos e que Deus 
nos abençoe. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(SÉRGIO BORGES) - Sr.ª Deputada Luzia, as 
intervenções de V.Ex.ª são importantes para o 
aperfeiçoamento dos projetos bem como para sua 
votação.  

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

A SR.ª LUZIA TOLEDO -Com o relator.  
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
relator.  

 

O SR. RAFAEL FAVATTO - Com o 
relator.  
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O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator.  
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 

a matéria foi aprovada à unanimidade pela Comissão 
de Finanças.  

Devolvo a matéria à Mesa.  
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
PEREIRA) - Em discussão o Projeto de Lei n.° 
389/2007.  

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  

Em votação.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Sr. Presidente, 

pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª verificação de 
quorum para efeito de votação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

PEREIRA) - É regimental. 
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Doutor Hércules, Doutor  
Rafael Favatto, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Givaldo 
Vieira, Luciano Pereira, Marcelo 
Coelho, Sargento Valter, Sérgio 
Borges, Vandinho Leite, Wanildo 
Sarnáglia e Jardel dos Idosos e a Sra. 
Deputada Luzia Toledo. 

 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se os Srs. Deputados 
Aparecida Denadai, Cacau Lorenzoni, Da 
Vitória, Doutor Wolmar Campostrini, Elion 
Vargas, Giulianno dos Anjos,  Guerino 
Zanon, Luiz Carlos Moreira,  Marcelo Santos 
e Robson Vaillant). 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
PEREIRA) – Há quorum para votação.  
 Em votação o Projeto de Lei n.º 389/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados.(Pausa) 
 Aprovado contra um voto. 
 À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
PEREIRA) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 245/2007.  
 Concedo a palavra à Comissão de Defesa do 
Consumidor e de Proteção ao Meio Ambiente, para 
que esta ofereça parecer oral à matéria.  

 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª que seja ouvida a 
Comissão de Agricultura, de Aquicultura e Pesca, de 
Abastecimento e de Reforma Agrária.  
 

 O SR. PRESIDENTE – ( LUCIANO 
PEREIRA) – É regimental.  
 Concedo a palavra à Comissão de 
Agricultura, de Aquicultura e Pesca, de 
Abastecimento e de Reforma Agrária, para que esta 
ofereça parecer oral à matéria.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ATAYDE ARMANI) – Convoco os membros da 
Comissão de Agricultura, de Aquicultura e Pesca, de 
Abastecimento e de Reforma Agrária, Srs. Deputados 
Marcelo Coelho, Freitas e Elcio Alvares. 
 Sr. Presidente, avoco a matéria para relatar e 
me prevaleço do prazo de até setenta e duas horas 
para oferecer parecer.  
 

O SR. PRESIDENTE – ( LUCIANO 
PEREIRA) – É regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ATAYDE ARMANI) – Devolvo a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

PEREIRA) - Findo o tempo da presente sessão, 
convoco os Srs. Deputados para a próxima, ordinária, 
e para a qual designo. 

 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao 
Projeto de Lei nº 05/2006. Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do 
veto total, aposto ao Projeto de Lei nº 83/2007. 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do veto parcial, aposto ao 
Projeto de Lei Complementar nº 14/2007. Discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 
107/2007, do Projeto de Lei Complementar nº 
48/2007, dos Projetos de Lei nºs 382/2007, 245/2007, 
do Projeto de Lei Complementar nº 50/2007, dos 
Projetos de Lei nºs 517/2007, 518/2007, 479/2007 e 
420/2007. Discussão única, do Projeto de Lei nº 
355/2007. Discussão Especial, em 3ª sessão, dos 
Projetos de Lei nºs 439/2007, 442/2007 e 460/2007. 
Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 
nº 447/2007, Discussão Especial, em 1ª sessão, 
461/2007.  

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

*Deixam de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Reginaldo Almeida e Theodorico Ferraço, 
estando licenciada a Srª. Deputada Janete de Sá.  
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 26 de novembro de 2007  
 
 
MENSAGEM Nº 240/2007 
 
 
Senhor Presidente: 

 
 
Comunico a V. Exa. que, amparado 

nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual decidi vetar 
totalmente o Projeto de Lei n° 278/2007, 
de autoria da Deputada Aparecida Denadai, 
que “Denomina Aldo Alves Prudêncio o 
Corredor Leste-Oeste que liga o Município 
de Cariacica – BR 262 até o limite com o 
Município de Vila Velha, e Juiz Alexandre 
Martins de Castro Filho desse limite até a 
Rodovia Darly Santos, no mesmo 
Município”, por considerá-lo contrário ao 
interesse público. 

O interesse público a que me refiro 
se justifica considerando que o autógrafo, 
objeto da transformação do citado projeto 
de lei, chegou para a manifestação deste 
Executivo quando já houvera sido editado o 
Decreto n° 1670-S dando a denominação 
da citada via de “Avenida Aloízio Santos”, 
ex-prefeito ilustre de uma das grandes 
cidades da Região Metropolitana da 
Grande Vitória, homenagem que, tenho 
certeza, a ilustre Deputada também 
concorda. 

Em que pese o desencontro das 
intenções, o Governo acha oportuna a 
lembrança da nobre Deputada e se coloca à 
disposição para encontrar oportunidades de 
homenagear as figuras públicas constantes 
do seu projeto de lei, a primeira delas 
marcou sua atuação como Prefeito de 

Cariacica, a segunda, Juiz de Direito que 
combateu ferrenhamente o crime 
organizado sendo vítima dele. 

Em razão da justificativa acima 
mencionada veto totalmente o PL n° 
278/2007 por admiti-lo contrário ao 
interesse público. 
 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 
 

(*) ATO Nº 2147 
 
 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, SANDRA MARA 
FIGUEIREDO FRICKS, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, a partir de 12/11/2007. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 21 de novembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 





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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