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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 
DE NOVEMBRO DE 2008.  

 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem os 
Srs. Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Freitas, Giulianno dos Anjos, 
Luciano Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Paulo Foletto, Paulo Roberto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, Vandinho Leite e 
Wanildo Sarnáglia) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

(Assume a 1ª Secretaria a Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai e a 
2ª Secretaria o Sr. Deputado Paulo 
Foletto) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto 
a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(O Sr. Paulo Foletto lê 
Eclesiástico, 11: 9) 

  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder 
à leitura da ata da centésima décima sessão ordinária, 
realizada em 18 de novembro de 2008. (Pausa) 

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

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discutir 
a ata. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, servidores da Casa, profissionais 
da imprensa e todos que nos assistem pela TV 
Assembléia, boa-tarde. Votaremos pela aprovação da 
ata. 
 Voltamos a assomar a esta tribuna para fazer 
o que fazemos há seis anos: cobrar desta Casa o 
papel de fiscalizar e de defender os interesses da 
sociedade. Hoje a matéria nos principais jornais do 

nosso Estado versa sobre educação. No jornal A 
Gazeta tem uma charge com o título: “Alunos do ES 
passam sem saber escrever”. A professora pergunta 
ao aluno: “O que vai ser do seu futuro?” O aluno 
responde: “Tem pobrema não! Já, já, eles inventa 
uma tar de cota prus anarfabetu!” O jornal A Tribuna 
publica outra matéria com o título: “Pressão para 
aprovar alunos que não sabem escrever.”  
 Parabenizamos o Governador Paulo Hartung; 
a culpa de tudo isso acontecer não é de S. Ex.ª, mas 
dos gestores da área da Educação. Batemos sempre 
na tecla, ou seja, que no nosso Estado inexiste o tripé 
Saúde, Educação e Segurança. Dezenas de deputados 
da base aliada só assomam a esta tribuna para elogiar 
o governo, dizendo que está tudo bem, que está tudo 
maravilhoso, mas o povo continua sem segurança, 
sem educação e sem saúde. Ajudar o governador é 
dizer que está tudo as mil maravilhas? Será que está, 
Deputada Luzia Toledo? Não está não. 

São bilhões de reais que o governador 
emprega para investir na área da saúde. Onde estão 
nossos gestores, Deputado Paulo Foletto? Essas 
matérias publicadas demonstram que nossos alunos 
não estão recebendo uma educação de qualidade. A 
saúde também não é de qualidade; a segurança está 
de mal a pior. Enaltecemos a atuação do nosso 
governador quando destina verba para essas áreas, 
mas os gestores têm a responsabilidade de investir 
bem o dinheiro. Adianta o deputado vir a esta tribuna 
rasgar seda para com quem tem a responsabilidade 
de aplicar bem o dinheiro? 

A imprensa está assumindo o papel dela, de 
informar corretamente o que está acontecendo. Nós é 
que não estamos fazendo o nosso papel correto de 
cobrar, de fiscalizar o que os gestores estão fazendo 
com o dinheiro. Voltaremos ao assunto numa outra 
oportunidade. Obrigado por enquanto. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Aprovada a ata como lida.  
 Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da trigésima quinta sessão solene, 
realizada em 20 de novembro de 2008. (Pausa) 
 

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

 
 A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 
TOLEDO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
783/2008. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DOESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Vitória, 19 de novembro de 2008. 
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Senhor Presidente, 
 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, 
para apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o 
balancete deste Tribunal de Contas, referente ao mês 
de OUTUBRO/2008. 
 

Atenciosamente, 
 

MARCOS MIRANDA MADUREIRA 
Conselheiro Presidente 

 
Excelentíssimo Senhor 
DEP. GUERINO LUIZ ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 
 

A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 
TOLEDO) –Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

531/2008. 
 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos, através deste, solicitar a V. Ex.ª o uso 
da TRIBUNA POPULAR para o dia 01/12/2008, 
inscrevendo para utilizar a mesma o Dr. Carlos 
Alberto Timóteo, Mestre em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Coordenador do 
Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Facial do Hospital São Lucas e Coordenador do 
Programa de Residência em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital 
Meridional e Clínica de Acidentados de Vitória, para 
falar sobre Projeto para Atendimento aos Pacientes 
Portadores de Fissura Lábio Palatal no Estado do ES. 
 

Atenciosamente, 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) –Defiro. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

241/2008. 
 
Vitória, 17 de novembro de 2008. 

Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei Complementar nº 461 oriunda 
do Projeto de Lei Complementar n° 33/2008, de 
autoria do Senhor Governador do Estado, que 
“Autoriza o Poder Executivo a realizar contratação 
temporária de Agente Penitenciário para atender às 
necessidades emergenciais de Secretaria de Estado 
da Justiça – SEJUS e dá outras providências,” 
publicada no Diário Oficial do dia 17 de novembro 
de 2008.  
 

Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) –Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

242/2008. 
 
Vitória, 17 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei Complementar nº 462 oriunda 
do Projeto de Lei Complementar n° 36/2008, de 
autoria do Senhor Governador do Estado, que 
“Extingue cargos e vagas no âmbito da 
administração Pública Estadual,” publicada no Diário 
Oficial do dia 17 de novembro de 2008.  
 

Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
243/2008. 
 
Vitória, 20 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.017 oriunda do Projeto 
de Lei n° 343/2008, de autoria do Senhor 
Governador do Estado, que “Dá nova redação ao 
artigo 1° da Lei n° 8.872, de 23.5.2008, que autoriza 
o Poder Executivo a doar área de terra medindo 
54.217,33 m² (cinqüenta e quatro mil, duzentos e 
dezessete metros quadrados e trinta e três decímetros 
quadrados) ao Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Espírito Santo - Cefetes”, publicada 
no Diário Oficial do dia 20 de novembro de 2008.  
 

Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

244/2008. 
 
Vitória, 20 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 59 de 18 de novembro de 2008, 
oriunda da Proposta de Emenda Constitucional 
7/2007, de autoria da senhora Deputada Aparecida 
Denadai, que “Eleva para o terceiro grau do 
parentesco vedado pelo inciso VI do artigo 32 da 
Constitucional Estadual, proíbe o nepotismo cruzado 
e dá outras providências”, publicada no Diário 
Oficial do dia 20 de novembro de 2008.  
 

Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

528/2008. 
 
Vitória, 18 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos, através deste, justificar nossa 
ausência da Sessão Ordinária do dia 18 de 
novembro de 2008, devido a estar Representando a 
Presidência desta Casa de Leis em reuniões em 
Brasília, onde estaremos defendendo a inserção das 
atividades portuárias nos incisos II e VII do § 3º do 
Artigo 6º do ADCT/PEC 233/88, junto à Comissão 
Especial da Reforma Tributária.  
 

Atenciosamente, 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) –Justificada a ausência. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

206/2008. 
 
Vitória, 17 de novembro de 2008. 
 
Assunto: Justificativa da ausência na Sessão 
Ordinária do dia 17 de novembro de 2008. 

 
Senhor Presidente, 

 
Com base no artigo 23, § 1º, III combinados 

com o artigo 295 § 6º do Regimento Interno, que foi 
alterado pela Resolução 2.331/06, além do artigo 5º 
do Ato 2869, de 18 de outubro de 2006, vimos 
justificar a ausência na Sessão Ordinária do dia 17 
de novembro de 2008, pois estávamos em atividade 
parlamentar fora desta Casa de Leis. 

 
Atenciosamente, 
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SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Vice-líder do Governo 
Líder do PMDB 

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

OFÍCIO Nº 682/2008. 
 
Vitória, 17 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Cumprimentamos Vossa Excelência e 
solicitamos justificar a nossa ausência na 109ª Sessão 
Ordinária, realizada nesta data, nos termos do artigo 
279 § 1º do Regimento Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual 
2º Vice - Presidente 

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

OFÍCIO Nº 174/2008. 
 
Vitória, 18 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos por meio deste, em atendimento ao 
que dispõe o artigo 295, § 6º da Resolução nº 
1.600/91 – Regimento Interno – comunicar a V. Ex.ª 
que, devido a compromissos inadiáveis inerentes ao 
mandato, ficamos impedidos de comparecer à 109ª 
Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 16ª Legislatura, realizada no dia 17 de novembro 
do ano em curso.  
 

Atenciosamente, 
 

WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA 
Deputado Estadual – PT do B 

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

A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 
TOLEDO) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 277/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 17 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Para fins de cumprimento do que dispõem os 
artigos 5º da Lei nº 7457/2003 e 56, XIV da CE/88, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa os extratos dos Termos de Acordo 
INVEST-ES nos 134, 120, 128 e 131, todos do 
exercício de 2008, com as respectivas cópias 
reprográficas das Resoluções do Comitê de 
Avaliação do Programa de Incentivo ao Investimento 
no Estado do Espírito Santo – INVEST – ES. 

Também estão sendo encaminhados a essa 
Casa de Leis os extratos dos regimes Especiais de 
obrigações Acessórias – REOA’s de nos 067/2007 e 
010, 067, 072, 080, 095, 132, 135, 139, 151, 156, 
159 e 164, essas ultimas do ano em curso, que foram 
concedidas pela Secretaria de Estado da fazenda – 
SEFAZ, e que vão acompanhadas das respectivas 
justificativas. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 

Nº 278/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRÍTO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento a V. Ex.ª que, amparado 
nos artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição 
Estadual, decidi vetar totalmente, por 
inconstitucionalidade formal o Projeto de Lei nº 
655/2007, de autoria do ex-Deputado Elion Vargas, 
aprovado nessa Casa de Leis e transformado no 
Autógrafo de Lei nº 247/2008 e que trata do seguinte 
assunto: “Institui, no Estado do Espírito Santo, 
limite de tolerância de monóxido de carbono em 
estabelecimentos fechados e estabelece 
monitoramento periódico, nos casos que especifica”. 
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Submetido este feito ao exame da 
Procuradoria do Estado, assim se manifestou aquele 
órgão jurídico, cujo parecer aprovo: 

 
“A análise do conteúdo prescritivo 
do Autógrafo de Lei nº 247/2008 
revela que as normas jurídicas por 
ele objetificadas cuidam dos temas 
proteção da saúde do trabalhador e 
execução da inspeção do trabalho. 
Conclusão que se torna 
incontendível quando se tem em 
conta o que dispõem os seus arts. 1º 
e 2º, no que diz respeito à finalidade 
da proposição, bem como o que 
dispõem os seus arts. 3º e 4º, no que 
diz respeito ao modo de 
implementação da proposição. 

 
E dessa constatação resulta a 

inconstitucionalidade formal do texto sob exame. 
Isso porque a competência legislativa (e 

administrativa) para tratar de assuntos que tais 
pertence, de forma privativa, à União Federal, por 
força dos comandos positivados no art. 21, XXIV, e 
no art. 22, I, ambos da CF/88, que possuem as 
seguintes legendas: 

 
CF/88 
 
Art. 21. Compete à União: 
[...] 
 
XXIV - organizar, manter e executar 
a inspeção do trabalho; 
[...] 
 
Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 
 
I - direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho; 
[...] 

 
Não por outro motivo que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1893/RJ, 
expungiu do ordenamento jurídico lei do Estado do 
Rio de Janeiro, que versava sobre a política estadual 
de qualidade ambiental ocupacional e de proteção da 
saúde do trabalhador, por afronta aos citados 
preceitos constitucionais. Segue abaixo, por ser 
oportuno ao deslinde da vertente questão, o inteiro 
teor do voto do Min. CARLOS VELLOSO, relator 
da mencionada ação direta: 

Apreciando o pedido de suspensão cautelar 
da lei objeto da ação, o Supremo Tribunal Federal 
deferiu-o, assim ementado o acórdão, à fl. 82: 

 
“SEGURANÇA E HIGIENE DO 
TRABALHO - COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA. Ao primeiro 
exame, cumpre à União legislar 
sobre parâmetros alusivos à 
prestação de serviços - artigos 21, 
inciso XXIV, e 22, inciso I, da 
Constituição Federal. O gênero 
"meio ambiente", em relação ao qual 
é viável a competência em concurso 
da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, a teor do disposto no artigo 
24, inciso VI, da Constituição 
Federal, não abrange o ambiente de 
trabalho, muito menos a ponto de 
chegar-se à fiscalização do local por 
autoridade estadual, com imposição 
de multa. Suspensão da eficácia da 
Lei nº 2.702, de 1997, do Estado do 
Rio de Janeiro.” (Fl. 82) 

 
O entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, manifestado no 
citado julgamento, foi este: a lei 
impugnada diz respeito ao Direito do 
Trabalho, da competência privativa 
da União: C.F., art. 22, I. Ademais, 
compete à União organizar, manter e 
executar a inspeção do trabalho 
(C.F., art. 21, XXIV), certo que a 
matéria de que cuida a lei objeto da 
causa – política de qualidade 
ambiental ocupacional e de proteção 
da saúde do trabalhador – não se 
compreende na competência 
concorrente, C.F., art. 24, VI. 
A decisão é de ser mantida. 

 
Com propriedade, opina a respeito o 
ilustre Procurador-Geral da 
República, Prof. Geraldo Brindeiro: 

 
“(..) 

 
7. Por certo, afiguram-se 
procedentes as alegações de 
usurpação da competência exclusiva 
da União, assim como, o excesso do 
legislador estadual quanto à 
definição do papel da administração 
pública em face da proteção do meio 
ambiente do trabalho. 
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8. Inicialmente, faz-se oportuno 
mencionar que a competência 
concorrente dos Estados e da União, 
disposta no art. 24 da Carta Federal, 
compreende a idéia de que ao Estado 
será assegurada a competência para 
regulamentar de forma específica o 
que houver a União normatizado de 
forma geral. Assim, sendo a saúde, 
que se busca proteger e defender, 
considerada de forma genérica para 
efeitos desse artigo, qualquer 
regulamentação a ela inerente 
deveria visar à saúde em geral, o que 
não ocorreu no caso em questão. 

 
9. Observa-se que o legislador 
estadual utilizou-se de maneira 
equivocada de sua competência 
supletiva para inserir à idéia de 
‘saúde’, abordada no inciso XII, do 
mencionado art. 24, a saúde no 
ambiente de trabalho, matéria esta 
eminentemente trabalhista, prevista 
no art. 22, § 1º, como de 
competência privativa da União. 

 
10. A toda evidência, a Lei 
impugnada viola os arts. 21, XXIV e 
22, I, da Carta Federal, pois os temas 
atinentes à segurança e à saúde do 
trabalhador estão insertos no 
conteúdo do Direito do Trabalho, 
somente podendo ser objeto de 
legislação estadual em caso de 
delegação de competência da União 
para os Estados, por meio de lei 
complementar devidamente 
aprovada pelo Congresso Nacional. 
 
11. Quanto à inspeção do trabalho, 
não há dúvida de que tal atribuição 
não assiste ao Estado, mesmo sendo 
este participante do Sistema Único 
de Saúde – SUS, pois o art. 200, 
inciso VIII, expõe claramente sua 
condição de colaborador para a 
proteção do meio ambiente do 
trabalho, sendo a regulamentação, a 
fiscalização e o controle das ações e 
serviços de saúde reservados à Lei, 
conforme preceitua o art. 197, da 
Constituição Federal. 

 
12. Cabe ressaltar que a Lei 
8.080/90, que regula o art. 197, da 
Carta Federal, não confere 
competência aos Estados para 

legislar sobre a proteção da saúde do 
trabalhador ou disciplinar a inspeção 
do Trabalho. 
Ante o exposto, o parecer é pela 
procedência do pedido de declaração 
de inconstitucionalidade formulado 
nesta ação. 

 
(...).” (Fl. 112-113) 

 
Correto o entendimento. Não há 
falar, no caso, na competência 
concorrente do art. 24, VI, da 
Constituição, dado que a lei objeto 
da causa diz respeito, na verdade, ao 
Direito do Trabalho, da competência 
privativa da União: C.F., art. 22, I. 
Ademais, conforme ressaltado 
quando do julgamento da cautelar, 
compete à União organizar, manter e 
executar a inspeção do trabalho: CF., 
art. 21, XXIV. 
Do exposto, julgo procedente a ação 
e declaro a inconstitucionalidade da 
Lei 2.702, de 1997, do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
Os argumentos e fundamentos lançados em 

tal voto aplicam-se perfeitamente ao caso ora em 
disquisição, de modo a revelar a mesma sorte de 
pecha formal ali identificada pelos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 

Não sobeja lembrar, a título de arremate, que 
a União Federal já editou várias normas jurídicas no 
uso da competência legislativa e administrativa que 
detém para disciplinar a proteção da saúde do 
trabalhador e a inspeção do Trabalho, dentre as quais 
merecem destaque as seguintes: 

 
(a) o art. 200, VI, da CLT1, que 
outorga ao Ministério do Trabalho a 
competência para estabelecer 
disposições de proteção do 
trabalhador exposto a substâncias 
químicas nocivas, tendo em vista as 
peculiaridades de cada atividade ou 
setor de trabalho, com especificação 
dos limites máximos de tolerância, 
dos exames médicos obrigatórios e 
do controle permanente dos 
respectivos locais de trabalho; 

 
(b) a Norma Regulamentadora nº 15, 
emanada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, que, ao cuidar 
dos limites de tolerância do 
trabalhador a substâncias químicas, 
fixa, em seu Anexo n.º 11, um “valor 
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teto” de tolerância para a exposição 
dos trabalhadores ao monóxido de 
carbono. 

_________________________________________ 
1 CLT: “Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer 
disposições complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo 
em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, 
especialmente sobre: [...] VI - proteção do trabalhador exposto a 
substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não ionizantes, 
ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de 
trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou 
atenuação desses efeitos limites máximos quanto ao tempo de exposição, 
à intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do 
trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade controle 
permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam 
necessárias; [...]” 

 
Aliás, foi exatamente a existência desse 

plexo normativo de índole nacional, visando a 
proteger o trabalhador da exposição continuada ao 
monóxido de carbono, que fez com que a Comissão 
de Constituição e Justiça da Assembléia do Estado de 
Minas Gerais reconhecesse a ilegitimidade do 
Projeto de Lei n.º 1.376/2007, que possui idêntico 
teor do texto ora analisado. Confira-se: 

 
Proposição:PL. 1376 2007 
Tipo:PARECER DE 1º TURNO 
Local: COMISSÃO 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Publicação: Diário do Legislativo 
em 20/03/2008  
 
PARECER PARA O 1º TURNO DO 
PROJETO DE LEI Nº 1.376/2007 
Comissão de Constituição e Justiça 
 
Relatório. 

 
De autoria do Deputado Tiago 
Ulisses, o projeto de lei em epígrafe 
“restringe os limites de monóxido de 
carbono em estacionamentos 
fechados e estabelece medições 
periódicas nos casos que especifica 
no Estado de Minas Gerais”. 
Publicado no “Diário do 
Legislativo” no dia 13/7/2007, foi o 
projeto distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 
Cabe agora a esta Comissão emitir 
parecer sobre a matéria quanto aos 
aspectos de sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, 
conforme dispõe o art. 188, 
combinado com o art. 102, III, “a”, 
do Regimento Interno. 
 
Fundamentação. 

O projeto em estudo fixa em 25 ppm 
(uma parte de gás para um milhão de 
partes de ar) o limite de tolerância 
para o monóxido de carbono nos 
estacionamentos fechados, onde 
trabalhadores cumprem jornada 
mínima de 48 horas semanais. 
Cabe destacar que a lei é a principal 
fonte do direito, ato de maior realce 
na vida política e, sob o ponto de 
vista formal, ato jurídico abstrato, 
geral, obrigatório e modificativo da 
ordem jurídica existente.  
Dessa forma, não se mostra razoável 
a promulgação de uma lei que trate 
de matéria de natureza técnica, 
mesmo porque a tecnologia está em 
constante avanço, podendo, com o 
tempo, ocorrerem alterações ou cair 
em desuso o padrão referencial 
previsto no projeto.  
Relativamente a esse ponto, é 
fundamental lembrar que regras 
desse teor são incompatíveis com o 
caráter perene das leis em sentido 
formal. 
Essas considerações refletem o 
princípio da razoabilidade, com 
previsão expressa na Constituição do 
Estado, em seu art. 13.  
Tal princípio deve balizar toda 
atuação estatal, tanto no plano 
legiferante, como no jurisdicional e 
no administrativo. 
Ademais, o Limite de Tolerância - 
LT, muitas vezes designado TLV, 
“treshold limit values” - é um 
conceito fundamental para o direito 
do trabalho, tendo-se procurado, por 
meio de estudos exaustivos, 
estabelecer, para diversas 
substâncias, o limite compatível de 
salubridade do ambiente onde labora 
o trabalhador. 
Com efeito, o Ministério do 
Trabalho expediu a Norma 
Regulamentadora nº 15, a qual 
definiu o Limite de Tolerância como 
a concentração ou intensidade 
máxima ou mínima, relacionada com 
a natureza e o tempo de exposição 
ao agente, que não causará dano à 
saúde do trabalhador, durante a sua 
vida laboral. Com relação ao 
monóxido de carbono, fixou-se, no 
Anexo 11 da citada norma, o limite 
de tolerância de 39 ppm. 
Como se vê, a saúde e o bem-estar 
dos trabalhadores já se encontram 
resguardados por normas e medidas 
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do Ministério do Trabalho, não 
havendo possibilidade jurídica de 
implementação da medida em 
questão, a qual acarreta obrigações 
para os empregadores e interfere nos 
vínculos empregatícios, o que fere o 
disposto no art. 22, I, da Carta 
Magna, o qual confere à União a 
competência privativa para legislar 
sobre temas de direito do trabalho. 
Desse modo, fica clara a 
inadequação da lei para instituir a 
medida pretendida pelo projeto bem 
como a sua inconstitucionalidade 
formal, tendo em vista a usurpação 
de competência privativa da União. 
 
Conclusão. 
 
Em face do exposto, concluímos 
pela antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade 
do Projeto de Lei nº 1.376/2007. 
 
Sala das Comissões, 18 de março de 
2008. 
 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - 
Neider Moreira, relator - Sebastião 
Costa - Hely Tarqüínio - Sargento 
Rodrigues - Delvito Alves. 
 

Diante de todo o exposto, tem-se que o 
Autógrafo de Lei nº 247/2008 malfere o processo 
legislativo engendrado pelo Constituinte tendo em 
vista que padece de vício de inconstitucionalidade 
formal, já que viola as competências privativas da 
União Federal, disciplinadas no inciso XXIV do art. 
21 e no inciso I do art. 22, ambos da CF/88”. 

Pelas razões expostas o veto total se impõe. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

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

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

Nº 279/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 20 de novembro de 2008. 
 

Senhor Presidente: 

 
Encaminho à apreciação dessa Assembléia o 

anexo projeto de lei que estabelece as diretrizes e a 
política estadual referentes aos serviços públicos de 
saneamento básico. 

Como nas demais áreas de atuação do 
Governo do Estado, também no saneamento básico a 
situação encontrada no início de nossa gestão, em 
janeiro de 2003 era de muita dificuldade. As ações da 
Companhia Espírito Santense de Saneamento – 
CESAN encontravam-se sob controle do BNDES, 
para garantir um contrato de empréstimo realizado 
ainda no ano de 1995, com objetivo de assegurar 
recursos para o tesouro estadual. 

A primeira atitude do governo em favor da 
CESAN e do saneamento básico foi a renegociação 
dessa dívida junto ao BNDES. Então, muito da 
dívida já foi paga por nosso governo e o restante está 
devidamente equacionado. 

Uma segunda ação importante foi concluir o 
PRODESAN que iniciado com o nome de 
PRODESPOL ainda em 1994, se arrastava há quase 
dez anos e estava paralisado quando assumimos o 
governo. Ainda, em outubro de 2003, conseguimos 
concluir as obras de cinco importantes Estações de 
Tratamento de Esgotos e recuperar grande parte das 
redes que estavam sob o solo há alguns anos sem 
utilização.  

Com a recuperação da capacidade de tomar 
empréstimos tanto por parte da CESAN quanto do 
Governo do Estado, foi possível passar a contar com 
financiamentos junto aos agentes nacionais e 
internacionais. Os investimentos atuais, que estão em 
pleno andamento através do Projeto Águas Limpas, 
totalizam mais de um bilhão de reais. 

O momento agora é de avançar ainda mais 
na gestão do saneamento em nosso estado, em 
função das diretrizes estabelecidas através da Lei 
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, de 
maneira a estabelecermos uma política estadual e as 
diretrizes para a atuação do Governo do Estado 
relativas ao saneamento básico.  

O projeto de lei que ora encaminho é passo 
fundamental para a institucionalização, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, de uma Política de 
Saneamento Básico efetivamente comprometida com 
a universalização do acesso aos serviços de 
saneamento básico, visando abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos, realizados de forma adequada à 
saúde pública, à proteção do meio ambiente e à 
segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

A presente política proporcionará uma 
articulação com as políticas de desenvolvimento 
urbano e regional, de habitação, de combate à 
pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse 
social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, 
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para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante. 

Destina-se ainda o presente projeto de lei, a 
dar mais transparência das ações, baseada em 
sistemas de informações e processos decisórios 
institucionalizados, estabelecendo um controle 
social, a regulação e a fiscalização e outros 
mecanismos, no esteio das diretrizes da Lei Nacional 
de Saneamento Básico, nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007. 

Vale ressaltar que a política a ser instituída 
contempla importantes compromissos com a 
universalização e a integralidade do acesso aos 
serviços de saneamento básico, com o fortalecimento 
da Companhia Espírito Santense de Saneamento – 
CESAN, com o estabelecimento de diretrizes sólidas 
a serem observadas e com a fixação de regras claras, 
dando garantias para os investimentos realizados e 
potencializando assim a segurança para novos 
investimentos. 

Por meio da regionalização, a política de 
saneamento básico terá como um dos objetivos a 
realização do aperfeiçoamento e auxilio a eventuais 
dificuldades da gestão municipal na universalização 
dos serviços de saneamento. Para tanto é necessário 
que exista uma lei estadual de saneamento básico que 
discipline os instrumentos da gestão associada de 
serviços públicos. Esta necessidade torna-se evidente 
quando se percebe que diversos outros Estados, em 
função da Lei Federal n° 11.445, já disciplinaram a 
matéria com o objetivo de permitir que suas 
empresas estaduais de saneamento sejam 
fortalecidas. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto, anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 
público que ela traduz. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI 403/2008 
 

Estabelece as Diretrizes e a Política 
Estadual de Saneamento Básico, e 
dá outras providências. 

 
TÍTULO I 

 
DAS DIRETRIZES DO SANEAMENTO 

BÁSICO ESTADUAL 
CAPÍTULO I 

 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 1o Esta lei estabelece as diretrizes e a 

política estadual de saneamento básico, em 

consonância com a Lei Federal nº 11.445 de 
05/01/2007.  

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento 
básico serão prestados com apoio nos seguintes 
princípios fundamentais: 

 
I - universalização do acesso; 
 
II - integralidade, compreendida 
como o conjunto de todas as 
atividades componentes de cada um 
dos diversos serviços de saneamento 
básico, propiciando à população o 
acesso na conformidade de suas 
necessidades maximizando a 
eficácia das ações e resultados; 
 
III - abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo dos resíduos 
sólidos realizados de forma 
adequada à saúde pública e à 
proteção ao meio ambiente; 
 
IV - disponibilidade, em todas as 
áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e de manejo das águas 
pluviais adequados à saúde pública e 
à segurança da vida e do patrimônio 
público e privado; 
 
V - adoção de métodos, técnicas e 
processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; 
 
VI - articulação com as políticas de 
desenvolvimento urbano e regional, 
de habitação, de combate à pobreza 
e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e 
outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator 
determinante; 
 
VII - eficiência e sustentabilidade 
econômica; 
 
VIII - utilização de tecnologias 
apropriadas, considerando a 
capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções 
graduais e progressivas; 
 
IX - transparência das ações, 
baseada em sistemas de informações 
e processos decisórios 
institucionalizados; 
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X - controle social; 
 
XI - segurança, qualidade e 
regularidade; 
 
XII - integração das infra-estruturas 
e serviços com a gestão eficiente dos 
recursos hídricos. 
 

Art. 3º Para os efeitos desta lei considera-se: 
 

I - saneamento básico: conjunto de 
serviços, infra-estruturas e 
instalações operacionais de: 
 
a) abastecimento de água potável: 
constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias 
ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até às 
ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
 
b) esgotamento sanitário: 
constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final 
no meio ambiente; 
 
c) limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e 
destino final do lixo doméstico e do 
lixo originário da varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas; 
 
d) drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de 
drenagem urbana de águas pluviais, 
de transporte, detenção ou retenção 
para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas nas 
áreas urbanas; 
 
II - gestão associada: associação 
voluntária de entes federados, por 
convênio de cooperação ou 
consórcio público, conforme 
disposto no art. 241 da Constituição 
Federal; 
 
III - universalização: ampliação 
gradual e progressiva do acesso de 

todos os domicílios ocupados ao 
saneamento básico; 
 
IV - controle social: conjunto de 
mecanismos e procedimentos que 
garantam à sociedade informações, 
representações técnicas e 
participações nos processos de 
formulação de políticas, de 
planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos 
de saneamento básico; 
 
V - prestação regionalizada: aquela 
em que um único prestador de 
serviço atende a 2 (dois) ou mais 
titulares, contíguos ou não; 
 
VI - subsídios: instrumento 
econômico de política social para 
garantir a universalização do acesso 
ao saneamento básico, especialmente 
para populações e localidades de 
baixa renda; 
 
VII - localidade de pequeno porte: 
vilas, aglomerados rurais, povoados, 
núcleos, lugarejos e aldeias, assim 
definidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE; 
 
VIII – serviços de fornecimento de 
água não potável: são os serviços 
de fornecimento envolvendo água 
bruta ou de reuso para terceiros;  
 
IX – serviços prestados 
diretamente: são aqueles prestados 
por entidade de direito público ou 
privado, inclusive sociedade de 
economia mista ou autarquia que 
integre a administração do titular de 
serviços de interesse local ou de 
interesse comum. 

 
Art. 4º A utilização de faixas de domínio de 

rodovias e logradouros públicos, inclusive no 
subsolo, no Estado do Espírito Santo, pela 
Companhia Espírito Santense de Saneamento – 
CESAN, para a instalação de infra-estruturas 
necessárias à consecução de serviços, não poderá ser 
onerada pela cobrança de preço público, tarifa ou 
taxa, mantida a obrigatoriedade de obtenção da 
aprovação de projeto junto aos órgãos competentes. 

 
Art. 5º Os serviços de saneamento básico 

são caracterizados como de interesse local, quando as 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais 
se destinem exclusivamente ao atendimento de um 
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único Município e se localizem em sua integralidade 
dentro do seu território geográfico. 

 
Art. 6° Os serviços de saneamento básico 

poderão constituir função pública de interesse 
comum, quando atenderem a dois ou mais 
Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, 
aglomerações urbanas e ou micro regiões, conforme 
dispõe o artigo 25, §3° da Constituição Federal. 

 
Art. 7° Os serviços regionalizados de 

saneamento básico poderão abranger serviços de 
interesse local e de interesse comum. 

 
Art. 8° Os recursos hídricos não integram os 

serviços públicos de saneamento básico. 
 
Parágrafo único. A utilização de recursos 

hídricos na prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, inclusive para disposição ou 
diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é 
sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei 
Estadual nº 5.818, de 29 de Dezembro de 1998. 

 
Art. 9° Não constitui serviço público a ação 

de saneamento executada por meio de soluções 
individuais, incluindo uso de água de poços 
artesianos e de outras fontes, desde que o usuário 
observe as normas de proteção à saúde pública, de 
uso dos recursos hídricos e de preservação ambiental, 
e não dependa de terceiros para operar os serviços, 
bem como as ações de saneamento básico de 
responsabilidade privada, incluindo o manejo de 
resíduos de responsabilidade do gerador. 

 
Art. 10. Para os efeitos desta lei, o serviço 

público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos urbanos é composto pelas seguintes 
atividades: 

 
I - de coleta, transbordo e transporte 
dos resíduos relacionados na alínea 
“c” do inciso I do art. 3º;  
 
II – de triagem para fins de reuso ou 
reciclagem, de tratamento, inclusive 
por compostagem, e de disposição 
final dos resíduos relacionados na 
alínea “c” do inciso I do art. 3º; 
 
III - de varrição, capina e poda de 
árvores em vias e logradouros 
públicos e outros eventuais serviços 
pertinentes à limpeza pública 
urbana. 

 
Art. 11. O lixo originário de atividades 

comerciais, industriais e de serviços que possua 
características de lixo doméstico, pode, por decisão 
do poder público competente, ser considerado 
resíduo sólido urbano. 

CAPÍTULO II 
DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

 
Art. 12. Os titulares dos serviços públicos de 

saneamento básico poderão delegar a organização, a 
regulação, a fiscalização e a prestação desses 
serviços, nos termos do art. 241 da Constituição 
Federal e da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 
2005. 

 
Art. 13. O Estado do Espírito Santo, na 

forma do art. 241 da Constituição Federal, poderá 
firmar consórcios públicos e convênios de 
cooperação com os municípios, para a gestão 
associada dos serviços de saneamento básico, bem 
como para a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. 

 
Art. 14. O titular dos serviços formulará a 

respectiva política pública de saneamento básico, 
devendo, para tanto: 

 
I - elaborar os planos de saneamento 
básico, nos termos desta lei; 
 
II - prestar diretamente ou autorizar 
a delegação dos serviços e definir o 
ente responsável pela sua regulação 
e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação; 
 
III - adotar parâmetros para a 
garantia do atendimento essencial à 
saúde pública, inclusive quanto ao 
volume mínimo per capita de água 
para abastecimento público, 
observadas as normas nacionais 
relativas à portabilidade da água; 
 
IV - fixar os direitos e os deveres 
dos usuários; 

 
V - estabelecer mecanismos de 
controle social, nos termos do inciso 
IV do art. 3o; 

 
VI - estabelecer sistema de 
informações sobre os serviços; 

 
VII - intervir e retomar a operação 
dos serviços delegados, por 
indicação da entidade reguladora e 
fiscalizadora, nos casos e condições 
previstos em lei e nos documentos 
contratuais. 



11095 - Diário do Poder Legislativo        Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008 

Parágrafo único. A critério do titular, as 
competências constantes do “caput”, poderão ser 
exercidas na forma dos Artigos 12 e 13. 

 
Art. 15. A prestação de serviços públicos de 

saneamento básico por entidade que não integre a 
administração do titular depende da celebração de 
contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante 
convênios, termos de parceria ou outros instrumentos 
de natureza precária. 

 
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo: 

 
I - os serviços públicos de 
saneamento básico, cuja prestação, o 
poder público, nos termos de lei, 
autorizar para usuários organizados 
em cooperativas ou associações, 
desde que se limitem a: 
a) determinado condomínio; 
 
b) localidade de pequeno porte, 
conforme inciso VII do Art. 3º, onde 
outras formas de prestação 
apresentem custos de operação e 
manutenção incompatíveis com a 
capacidade de pagamento dos 
usuários; 
 
II - os convênios, contratos e outros 
atos de delegação celebrados até o 
dia 06 de abril de 2005. 

 
§ 2o A autorização prevista no inciso I do § 

1o deste artigo deverá prever a obrigação de transferir 
ao titular os bens vinculados aos serviços por meio 
de termo específico, com os respectivos cadastros 
técnicos. 

 
Art. 16. São condições de validade dos 

contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico, a partir 
desta lei: 

 
I - a existência de plano de 
saneamento básico;  
 
II - a existência de estudo 
comprovando a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da prestação 
universal e integral dos serviços, nos 
termos do respectivo plano de 
saneamento básico; 
 
III - a existência de normas de 
regulação que prevejam os meios 
para o cumprimento das diretrizes 
desta lei, incluindo a designação da 
entidade de regulação e de 
fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência 
e de consulta públicas sobre o edital 
de licitação, no caso de concessão, e 
sobre a minuta do contrato. 

 
Parágrafo único. Os planos de investimento 

e os projetos relativos aos contratos referidos neste 
artigo, deverão ser compatíveis com o respectivo 
plano de saneamento básico. 

 
Art. 17. Nos casos de serviços prestados 

mediante contratos de concessão ou de programa, as 
normas previstas no inciso III do artigo 16 deverão 
prever: 

 
I - a autorização para a contratação 
dos serviços, indicando os 
respectivos prazos e a área a ser 
atendida; 
 
II - a inclusão, no contrato, das 
metas progressivas e graduais de 
expansão dos serviços, de qualidade, 
de eficiência e de uso racional da 
água, da energia e de outros recursos 
naturais, em conformidade com os 
serviços a serem prestados; 
 
III - as prioridades de ação, 
compatíveis com as metas 
estabelecidas; 
 
IV - as condições de sustentabilidade 
e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos serviços, em regime de 
eficiência, incluindo: 
 
a) o sistema de cobrança e a 
composição de taxas e tarifas; 
b) a sistemática de reajustes e de 
revisões de taxas e tarifas; 
c) a política de subsídios; 
 
V - mecanismos de controle social 
nas atividades de planejamento, 
regulação e fiscalização dos 
serviços; 
 
VI - as hipóteses de intervenção e de 
retomada dos serviços. 

 
Parágrafo único. Os contratos de concessão 

ou de programas não poderão conter cláusulas que 
prejudiquem as atividades de regulação e de 
fiscalização ou o acesso às informações sobre os 
serviços contratados. 

 
Art. 18. Na prestação regionalizada de 

serviços públicos de saneamento básico, disposto nos 
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artigos 16 e 17 poderá se referir ao conjunto de 
municípios por ela abrangidos. 

 
§ 1° Quando a prestação regionalizada a que 

se refere o “caput” deste artigo for exercida pela 
CESAN, a Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB se 
encarregará do desenvolvimento das atividades 
previstas nos incisos I, II e IV do art. 16. 

 
§ 2° A regulação dos serviços regionalizados 

prestados pela CESAN será exercida por entidade 
estadual de regulação e fiscalização de serviços 
públicos, que observará o disposto no parágrafo 
único do art. 17 e as demais normas pertinentes. 

 
§ 3° A entidade estadual de regulação e 

fiscalização abrangendo os serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário será 
criada por lei específica. 

 
Art. 19. Nos serviços públicos de 

saneamento básico em que mais de um prestador 
execute atividade interdependente com outra, a 
relação entre elas deverá ser regulada por contrato e 
haverá entidade estadual única encarregada das 
funções de regulação e de fiscalização. 

 
§ 1º A entidade estadual de regulação e 

fiscalização definirá pelo menos: 
 

I - as normas técnicas relativas à 
qualidade, quantidade e regularidade 
dos serviços prestados aos usuários e 
entre os diferentes prestadores 
envolvidos; 
 
II - as normas econômicas e 
financeiras relativas às tarifas, aos 
subsídios e aos pagamentos por 
serviços prestados aos usuários e 
entre os diferentes prestadores 
envolvidos; 
 
III - a garantia de pagamento de 
serviços prestados entre os diferentes 
prestadores dos serviços; 
 
IV - os mecanismos de pagamento 
de diferenças relativas a 
inadimplemento dos usuários, perdas 
comerciais e físicas e outros créditos 
devidos, quando for o caso; 
 
V - o sistema contábil específico 
para os prestadores que atuem em 
mais de um Município. 

 
§ 2º O contrato a ser celebrado entre os 

prestadores de serviços a que se refere o “caput” 

deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam 
pelo menos: 
 

I - as atividades ou insumos 
contratados; 
 
II - as condições e garantias 
recíprocas de fornecimento e de 
acesso às atividades ou insumos; 
 
III - o prazo de vigência, compatível 
com as necessidades de amortização 
de investimentos, e as hipóteses de 
sua prorrogação; 
 
IV - os procedimentos para a 
implantação, ampliação, melhoria e 
gestão operacional das atividades; 
 
V - as regras para a fixação, o 
reajuste e a revisão das taxas, tarifas 
e outros preços públicos aplicáveis 
ao contrato; 
 
VI - as condições e garantias de 
pagamento; 
 
VII - os direitos e deveres sub-
rogados ou os que autorizam a sub-
rogação; 
 
VIII - as hipóteses de extinção, não 
admitida a alteração e a rescisão 
administrativas unilaterais; 
IX - as penalidades a que estão 
sujeitas as partes em caso de 
inadimplemento; 
 
X - a designação do órgão ou 
entidade responsável pela regulação 
e fiscalização das atividades ou 
insumos contratados. 

 
§ 3º Inclui-se entre as garantias previstas no 

inciso VI do § 2o deste artigo a obrigação do 
contratante de destacar, nos documentos de cobrança 
aos usuários, o valor da remuneração dos serviços 
prestados pelo contratado e de realizar a respectiva 
arrecadação e entrega dos valores arrecadados. 

 
§ 4º No caso de execução mediante 

concessão de atividades interdependentes a que se 
refere o “caput” deste artigo, deverão constar do 
correspondente edital de licitação as regras e os 
valores das tarifas e outros preços públicos a serem 
pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação 
e a forma de pagamento. 

 
§ 5º Quando o Estado, direta ou 

indiretamente, executar atividades interdependentes 
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com outras, na forma do “caput”, a entidade estadual 
exercerá as funções de regulação e fiscalização. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Art. 20. A prestação regionalizada de 
serviços públicos de saneamento básico é 
caracterizada por: 

 
I - um único prestador de serviços 
para vários Municípios, contíguos ou 
não; 
 
II - uniformidade de fiscalização e 
regulação dos serviços, inclusive de 
sua remuneração; 
 
III - compatibilidade de 
planejamento. 

 
§ 1º Os serviços de saneamento básico 

envolvendo, abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, prestados pela CESAN são caracterizados 
como serviços de prestação regionalizada. 

 
§ 2º O Estado do Espírito Santo, através da 

SEDURB, deverá elaborar em conjunto com os 
titulares dos serviços regionalizados abrangidos pela 
CESAN, o plano regional de saneamento básico, e, o 
editar. 

 
§ 3º Quando na prestação regionalizada, o 

Estado do Espírito Santo integrá-la, como titular ou 
como prestador dos serviços, o Estado se 
responsabilizará pelo cumprimento no disposto neste 
Artigo na forma da lei. 

 
§ 4º O Estado do Espírito Santo, poderá 

constituir consórcios públicos com outros entes da 
federação, para apoio à prestação regionalizada dos 
serviços de resíduos sólidos urbanos. 

 
Art. 21. Na prestação regionalizada de 

serviços públicos de saneamento básico, as 
atividades de regulação e fiscalização poderão ser 
exercidas: 

 
I - por órgão ou entidade de ente da 
Federação a que o titular tenha 
delegado ou outorgado o exercício 
dessas competências por meio de 
convênio de cooperação entre entes 
da Federação, obedecido ao disposto 
no art. 241 da Constituição Federal.  
 
II - por consórcio público de direito 
público integrado pelos titulares dos 
serviços. 

§ 1º A entidade estadual de regulação e 
fiscalização, exercerá as atividades de regulação e 
fiscalização de serviços regionalizados prestados 
pela CESAN, exceto quando houver disposição 
explicita em contrário de titular com serviços 
abrangidos, assim como o estabelecimento de 
entidade específica de regulação e fiscalização, na 
forma desta lei e da Lei federal 11.445/2007. 

 
§ 2º No exercício das atividades de 

planejamento do serviço a que se refere o “caput” 
deste artigo o titular poderá receber cooperação 
técnica do Estado e basear-se em estudos fornecidos 
pelos prestadores.  

 
Art. 22. A prestação regionalizada de 

serviços públicos de saneamento básico poderá ser 
realizada por: 

 
I - órgão, autarquia, fundação de 
direito público, consórcio público, 
empresa pública ou sociedade de 
economia mista estadual, ou 
municipal, na forma da legislação; 
 
II - empresa a que se tenham 
concedido os serviços. 

 
Parágrafo único. Os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
quando envolver o Estado, de forma direta ou 
indireta, será sempre realizado pela CESAN. 

 
Art. 23. O serviço regionalizado de 

saneamento básico observará o plano de saneamento 
básico elaborado para o conjunto de Municípios 
atendidos. 

 
Parágrafo único. O Estado do Espírito 

Santo editará o plano a que se refere o “caput”, 
sempre que integrar, de forma direta ou indireta, 
serviços regionalizados. 

 
Art. 24. Os prestadores que atuem em mais 

de um Município ou que prestem serviços públicos 
de saneamento básico diferentes em um mesmo 
Município manterão sistema contábil que permita 
registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as 
receitas de cada serviço em cada um dos Municípios 
atendidos. 

 
§ 1º a entidade de regulação estadual deverá 

instituir regras e critérios de estruturação de sistema 
contábil e do respectivo plano de contas, de modo a 
garantir que a apropriação e a distribuição de custos 
dos serviços estejam em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas nesta lei. 
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§ 2º nos serviços de saneamento básico, de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que 
envolverem o Estado do Espírito Santo, as atividades 
de regulação e fiscalização, caberão à entidade 
estadual com tal competência. 

 
CAPÍTULO IV 

DO PLANEJAMENTO 
 

Art. 25. A prestação de serviços públicos de 
saneamento básico observará plano, que poderá ser 
específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus 
impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, 
ambientais e socioeconômicos e 
apontando as causas das deficiências 
detectadas; 
 
II - objetivos e metas de curto, 
médio e longo prazo para a 
universalização, admitidas soluções 
graduais e progressivas, observando 
a compatibilidade com os demais 
planos setoriais; 
 
III - programas, projetos e ações 
necessárias para atingir os objetivos 
e as metas, de modo compatível com 
os respectivos planos plurianuais e 
com outros planos governamentais 
correlatos, identificando possíveis 
fontes de financiamento; 
 
IV - ações para emergências e 
contingências; 
 
V - mecanismos e procedimentos 
para a avaliação sistemática da 
eficiência e eficácia das ações 
programadas. 

 
§ 1º Os planos de saneamento básico serão 

editados pelos titulares, resguardadas as disposições 
constantes do parágrafo único do Art.14 desta lei, 
podendo ser elaborados com base em estudos 
fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

 
§ 2º A consolidação e compatibilização dos 

planos específicos de cada serviço serão efetuadas 
pelos respectivos titulares. 

 
§ 3º Os planos de saneamento básico 

deverão ser compatíveis com os planos das bacias 
hidrográficas em que estiverem inseridos. 

 
§ 4º Os planos de saneamento básico serão 

revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 

(quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano 
Plurianual de Investimento.  

 
§ 5º Será assegurada ampla divulgação das 

propostas dos planos de saneamento básico e dos 
estudos que as fundamentem, inclusive com a 
realização de audiências ou consultas públicas. 

 
§ 6º A delegação de serviço de saneamento 

básico não dispensa o cumprimento pelo prestador 
do respectivo plano de saneamento básico em vigor à 
época da delegação. 

 
§ 7º Quando envolverem serviços 

regionalizados, os planos de saneamento básico 
devem ser editados em conformidade com o 
estabelecido nos artigos 18, § 1° e 20, § 1º desta lei. 

 
§ 8º Exceto quando regional, o plano de 

saneamento básico deverá englobar integralmente o 
território do ente da Federação que o elaborou, 
observado o descrito no parágrafo 3 º do art. 40 desta 
lei. 

 
§ 9º Incumbe à entidade reguladora e 

fiscalizadora dos serviços a verificação do 
cumprimento dos planos de saneamento por parte 
dos prestadores de serviços, na forma das disposições 
legais, regulamentares e contratuais. 

 
§ 10. O plano regional de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, a que se referem o § 1º 
do artigo 18 e o § 2º do art. 20, será elaborado 
considerando a existência da abrangência 
metropolitana e dos serviços prestados aos demais 
municípios pela CESAN. 

 
§ 11. O planejamento dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário de 
abrangência metropolitana, que integra o plano 
regional a que se refere o § 10, será elaborado em 
conjunto com os municípios integrantes da Região 
Metropolitana da Grande Vitória.  

 
§ 12. O planejamento dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário dos 
demais municípios fora da Região metropolitana de 
Vitória, que integrem o plano regional a que se refere 
o § 10, será elaborado em conjunto com aqueles 
municípios. 

 
§ 13. O Estado do Espírito Santo, através da 

SEDURB elaborará no prazo máximo de dois anos 
de publicação desta Lei, o Plano Estadual de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que 
abrangerá todo o seu Território, incluindo programas 
e ações voltados para o saneamento em localidades 
de pequeno porte, no que couber. 

 
CAPÍTULO V 
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DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 

SANEAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
Art. 26. No exercício das suas competências 

e responsabilidades em saneamento básico, o Estado 
do Espírito Santo:  

 
I – instituirá a Política Estadual de 
Saneamento Básico; 
II – editará o Plano Estadual e os 
Planos Regionais de Saneamento 
Básico; 
 
III – instituirá a regulação e 
fiscalização do serviço regionalizado 
de abastecimento de água e 
esgotamento; 
 
IV – prestará, direta ou 
indiretamente, isolado ou associado 
com outros entes da federação, 
serviços regionalizados de 
saneamento básico; 
 
V – instituirá instrumentos de 
participação e controle social; 

 
§ 1º A Política a que se refere o inciso I 

deverá integrar o Plano Plurianual – PPA; 

 
§ 2º Os planos a que se refere o inciso II 

deverão ser elaborados em conformidade com os 
artigos 21 a 25 desta lei, e incluirão os serviços 
regionalizados prestados na Região Metropolitana da 
Grande Vitória - RMGV, sendo seus dispositivos 
específicos abjeto de análise prévia pelo Conselho 
Metropolitano da Região da Grande Vitória – 
COMDEVIT; 

 
§ 3º Os planos regionais de saneamento 

básico a que se refere o inciso II será elaborado com 
a participação dos municípios abrangidos pela 
respectiva prestação regionalizada dos serviços. 

 
§ 4º Os serviços regionalizados a que se 

refere o inciso IV poderão ser prestados pela 
CESAN.  

 
§ 5° A SEDURB coordenará a elaboração da 

Política e dos Planos a que se referem os incisos I e 
II. 

 
Art. 27. Fica instituído o Conselho Estadual 

de Saneamento Básico – CONSAN, ao qual 
compete:  

I – acompanhar a elaboração e 
implementação da política estadual 
de saneamento básico;  
 
II - analisar e opinar sobre os Planos 
Estadual e Regional de Saneamento 
Básico; 
 
III – emitir parecer sobre assuntos 
referentes a saneamento básico, 
encaminhados pela Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano – 
SEDURB; 
 
IV – conhecer e emitir sugestões 
sobre o programa, atividades e ações 
decorrentes ou integrantes dos 
Planos a que se refere o inciso I; 
 
V – exercer as funções de 
participação e controle social a que 
se refere o inciso V do artigo 26 e 
dos Planos a que se referem os 
incisos I e II, respectivamente. 

 
Art. 28. O CONSAN será constituído por 07 

(sete) membros, nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo Estadual, sendo: 
 

I – o titular da SEDURB, que o 
coordenará; 
 
II – 1 (um) representante dos 
municípios da região metropolitana 
da Grande Vitória, indicado pelo 
Conselho Metropolitano da Grande 
Vitória – COMDEVIT; 
 
III - 1 (um) representante dos 
municípios situados fora da Região 
Metropolitana da Grande Vitória, 
indicado pela Associação dos 
Municípios do Estado do Espírito 
Santo – AMUNES; 
 
IV – 1 (um) representante da 
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento – CESAN; 
 
V – 1 (um) representante da 
sociedade civil, indicado pelo 
Governador do Estado; 
 
VI – 2 (dois) representantes do 
Poder Executivo Estadual, indicado 
pelo Governador do Estado, sendo 
um da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEAMA e, um da 
Secretaria de Estado da Saúde – 
SESA. 
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§ 1º Cada membro terá um suplente, 
indicado da mesma forma que o titular. 

 
§ 2° As decisões do Conselho Estadual de 

Saneamento Básico, serão tomadas por maioria 
simples.  

 
§ 3° A atividade dos conselheiros é 

considerada serviço público relevante devendo ser 
exercida sem remuneração pecuniária e sem prejuízo 
das funções próprias. 

 
§ 4° A SEDURB, exercerá as funções de 

direção e secretaria-executiva do Conselho Estadual 
de Saneamento Básico – CONSAN, devendo 
propiciar a estrutura financeira e administrativa para 
operacionalização do Conselho. 

 
Art. 29. Fica o Governo do Estado, por 

intermédio da SEDURB, autorizado a celebrar, com 
Municípios de seu território, convênios de 
cooperação, na forma do art. 241 da Constituição 
Federal, visando à gestão associada de serviços de 
saneamento básico, pelos quais poderão ser 
atribuídas ao Estado, conjunta ou separadamente, as 
competências de interesse local e regional de 
regulação, fiscalização e prestação desses serviços. 

 
Art. 30. Quando o convênio de cooperação 

estabelecer que a regulação ou fiscalização de 
serviços delegados ao prestador estadual 
permaneçam a cargo do Município, este deverá 
exercer as respectivas competências por meio de 
entidade reguladora que atenda ao disposto no artigo 
21 da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, devendo 
a celebração do convênio ser precedida da 
apresentação de laudo atestando a viabilidade 
econômico-financeira e capacidade técnica para a 
prestação e regulação dos serviços, e estar 
compatibilizado com a Política Estadual e Planos de 
Saneamento Estadual e Regionais. 

 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no 

“caput” deste artigo, a entidade de regulação e 
fiscalização estadual poderá atuar como árbitro para 
solução de divergências entre o prestador de serviços 
e o regulador local. 

 
Art. 31. A celebração de contrato de parceria 

público-privada por prestador estadual, tendo como 
objeto infra-estrutura de serviço de interesse local, 
observados o procedimento e as condições da Lei 
Federal nº. 11.079, de 30/12/2004, e da legislação 
Estadual, dependerá de prévia autorização do Poder 
Executivo do Município titular do serviço, não 
podendo seu prazo ultrapassar o do contrato de 
programa. 

 
§ 1º A celebração de contrato de parceria 

público-privada prevista no "“caput”" deste artigo 
deverá ser antecedida de estudo de impacto tarifário 
elaborado pela entidade de regulação e fiscalização. 

§ 2º Caso o estudo de impacto tarifário 
elaborado pela entidade de regulação e fiscalização 
indique a necessidade de elevação da tarifa para 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação do serviço, a celebração do contrato de 
parceria público-privada de que trata este artigo 
deverá ser precedida da necessária revisão tarifária, 
ainda que para vigência futura. 

 
Art. 32. Observado o disposto na Lei 

Federal, nº 11.445, de 05/01/2007, e as atribuições 
descritas nesta lei, o Estado do Espírito Santo, sob a 
coordenação da SEDURB deverá:  

 
I – desenvolver estudos e propostas 
de diretrizes gerais tarifárias para 
regulação dos serviços de 
saneamento básico de interesse 
comum, submetendo-os, quando for 
o caso, à entidade estadual 
reguladora e fiscalizadora; 
 
II – interagir com outros órgãos da 
Administração pública estadual, 
direta e indireta, com a finalidade de 
integrar as políticas de saneamento 
com outras correlatas, em especial as 
de meio ambiente, recursos hídricos, 
saúde pública, desenvolvimento 
urbano e, defesa do consumidor; 
 
III – levantar a situação da 
salubridade ambiental no Estado, 
propondo as medidas corretivas 
necessárias, isoladamente ou em 
conjunto com o órgão estadual de 
meio ambiente;  
 
IV – acompanhar e opinar sobre a 
aplicação dos recursos financeiros 
destinados pelo Estado às atividades 
de saneamento básico; 
 
VI – estruturar-se para possibilitar o 
necessário suporte técnico aos 
municípios na elaboração de planos 
municipais de saneamento, quando 
solicitado; 
 
VII – indicar representante em 
conselhos regionais a serem 
instituídos; 
 
VIII – definir as regiões e sub-
regiões para efeito de planejamento 
e estabelecimento de metas, 
observados o interesse comum e 
local, sugerindo as alterações e 
adaptações necessárias a sua 
formalização. 

 
CAPÍTULO VI 
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DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO 

 
Art. 33. O exercício da função de regulação 

e fiscalização atenderá aos seguintes princípios: 
 

I- independência decisória, incluindo 
autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira da 
entidade reguladora; 
 
II - transparência, tecnicidade, 
celeridade e objetividade das 
decisões.  

 
Art. 34. São objetivos da regulação e 

fiscalização: 
 

I - estabelecer padrões e normas para 
a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários; 
 
II - garantir o cumprimento das 
condições e metas estabelecidas; 
 
III - prevenir e reprimir o abuso do 
poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes 
do sistema nacional de defesa da 
concorrência; 
 
IV - definir tarifas que assegurem 
tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a 
modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos serviços e 
que permitam a apropriação social 
dos ganhos de produtividade. 

 
Parágrafo único. A regulação e fiscalização 

dos serviços prestados compreendem a definição das 
condições e fiscalização da prestação dos serviços 
públicos, em seus aspectos sociais, econômicos, 
técnicos e jurídicos, cabendo à entidade responsável 
pelo exercício dessas funções fazer cumprir 
contratos, exercer mediação e ouvidoria, proceder a 
reajustes anuais e revisões tarifárias, estabelecer 
normas, resoluções e procedimentos de serviços, 
garantir livre acesso às informações pelos usuários, 
facilitar o controle social, bem como fiscalizar os 
serviços regulados. 

 
Art. 35. A entidade reguladora e 

fiscalizadora editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos 
serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes 
aspectos: 

 
I - padrões e indicadores de 
qualidade da prestação dos serviços; 

II - requisitos operacionais e de 
manutenção dos sistemas; 
III - as metas progressivas de 
expansão e de qualidade dos 
serviços e os respectivos prazos; 
 
IV - regime, estrutura e níveis 
tarifários, bem como os 
procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão; 
 
V - medição, faturamento e cobrança 
de serviços; 
 
VI - monitoramento dos custos; 
 
VII - avaliação da eficiência e 
eficácia dos serviços prestados; 
 
VIII - plano de contas e mecanismos 
de informação, auditoria e 
certificação; 
 
IX - subsídios tarifários e não 
tarifários; 
 
X - padrões de atendimento ao 
público e mecanismos de 
participação e informação; 
 
XI - medidas de contingências e de 
emergências, inclusive 
racionamento. 

 
§ 1º A regulação e fiscalização de serviços 

públicos de saneamento básico poderão ser delegadas 
pelos titulares a entidade reguladora constituída 
dentro dos limites do respectivo Estado, em especial 
para entidade reguladora estadual, explicitando, no 
ato de delegação da regulação, a forma de atuação e 
a abrangência das atividades a serem desempenhadas 
pelas partes envolvidas. 

 
§ 2º As normas a que se refere o “caput” 

fixarão prazo para os prestadores de serviços 
comunicarem aos usuários as providências adotadas 
em face de queixas ou de reclamações relativas aos 
serviços. 

 
§ 3º As entidades reguladoras e 

fiscalizadoras deverão receber e se manifestar 
conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo 
do interessado, não tenham sido suficientemente 
atendidas pelos prestadores dos serviços. 

 
Art. 36. Em caso de gestão associada ou de 

prestação regionalizada dos serviços, os titulares 
poderão adotar os mesmos critérios econômicos, 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008              Diário do Poder Legislativo - 11102 

sociais e técnicos da regulação em toda a área de 
abrangência da associação ou da prestação. 

 
Parágrafo único. Sempre que a gestão 

associada ou a prestação regionalizada a que se 
refere o “caput”, envolver o Estado, a entidade 
estadual de regulação e fiscalização exercerá as 
funções de regulação e fiscalização, ressalvada as 
disposições contidas nesta lei. 

 
Art. 37. Os prestadores de serviços públicos 

de saneamento básico deverão fornecer à entidade 
reguladora todos os dados e informações necessárias 
para o desempenho de suas atividades, na forma das 
normas legais, regulamentares e contratuais. 

 
§ 1º Incluem-se entre os dados e informações 

a que se refere o “caput” deste artigo aquelas 
produzidas por empresas ou profissionais contratados 
para executar serviços ou fornecer materiais e 
equipamentos específicos. 

 
§ 2º Compreendem-se nas atividades de 

regulação dos serviços de saneamento básico a 
interpretação e a fixação de critérios para a execução 
dos contratos, dos serviços e para a correta 
administração de subsídios. 

 
Art. 38. Deverá ser assegurada a publicidade 

aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos 
equivalentes que se refiram à regulação ou à 
fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e 
deveres dos usuários e prestadores. 

 
§ 1º Excluem-se do disposto no “caput” os 

documentos considerados sigilosos em razão de 
interesse público relevante, mediante prévia e 
motivada decisão. 

 
§ 2º A publicidade a que se refere o “caput” 

deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de 
sítio mantido na rede mundial de computadores - 
internet. 

 
Art. 39. É assegurado aos usuários de 

serviços públicos de saneamento básico, na forma 
das normas legais, regulamentares e contratuais: 

 
I - amplo acesso a informações sobre 
os serviços prestados; 
 
II - prévio conhecimento dos seus 
direitos e deveres e das penalidades 
a que podem estar sujeitos; 
 
III - acesso a manual de prestação do 
serviço e de atendimento ao usuário, 
elaborado pelo prestador e aprovado 
pela respectiva entidade de 
regulação; 

IV - acesso a relatório periódico 
sobre a qualidade da prestação dos 
serviços, na forma da lei. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 
 

Art. 40. Os serviços públicos de saneamento 
básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços: 

 
I - de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário: 
preferencialmente na forma de 
tarifas, que poderão ser 
estabelecidos para cada um dos 
serviços ou para ambos 
conjuntamente; 
 
II - de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos urbanos: taxas ou 
tarifas e outros preços públicos, em 
conformidade com o regime de 
prestação do serviço ou de suas 
atividades; 
 
III - de manejo de águas pluviais 
urbanas: na forma de tributos, 
inclusive taxas, em conformidade 
com o regime de prestação do 
serviço ou de suas atividades. 

 
§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III 

do “caput”, a instituição das tarifas, preços públicos 
e taxas para os serviços de saneamento básico 
observará as seguintes diretrizes: 

 
I - prioridade para atendimento das 
funções essenciais relacionadas à 
saúde pública; 
 
II - ampliação do acesso dos 
cidadãos e localidades de baixa 
renda aos serviços; 
 
III - geração dos recursos 
necessários para realização dos 
investimentos, objetivando o 
cumprimento das metas e objetivos 
do serviço; 
 
IV - inibição do consumo supérfluo 
e do desperdício de recursos; 
 
V - recuperação dos custos 
incorridos na prestação do serviço, 
em regime de eficiência; 
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VI - remuneração adequada do 
capital investido pelos prestadores 
dos serviços; 
 
VII - estímulo ao uso de tecnologias 
modernas e eficientes, compatíveis 
com os níveis exigidos de qualidade, 
continuidade e segurança na 
prestação dos serviços; 
 
VIII - incentivo à eficiência dos 
prestadores dos serviços.  

 
§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários 

e não tarifários para os usuários e localidades 
urbanas e rurais que não tenham capacidade de 
pagamento ou escala econômica suficiente para 
cobrir o custo integral dos serviços.  

 
§ 3º Para efeito do plano de saneamento 

básico, serão consideradas as áreas urbanas com 
viabilidade econômica para atendimento por tarifa. 
As demais localidades definidas como de pequeno 
porte e sem viabilidade econômica, deverão ter 
soluções próprias com investimentos públicos, sendo 
permitida a cobrança pelos serviços. 

 
Art. 41. Observado o disposto no artigo 4°, a 

estrutura de remuneração e cobrança dos serviços 
públicos de saneamento básico poderá levar em 
consideração os seguintes fatores: 

 
I - categorias de usuários, 
distribuídas por faixas ou 
quantidades crescentes de utilização 
ou de consumo; 
 
II - padrões de uso ou de qualidade 
requeridos; 
 
III - quantidade mínima de consumo 
ou de utilização do serviço, visando 
à garantia de objetivos sociais, como 
a preservação da saúde pública, o 
adequado atendimento dos usuários 
de menor renda e a proteção do meio 
ambiente; 
 
IV - custo mínimo necessário para 
disponibilidade do serviço em 
quantidade e qualidade adequadas; 
 
V - ciclos significativos de aumento 
da demanda dos serviços, em 
períodos distintos; e 
 
VI - capacidade de pagamento dos 
consumidores. 

 
Art. 42. Os subsídios necessários ao 

atendimento de usuários de baixa renda ou às 

localidades de pequeno porte serão, dependendo das 
características dos beneficiários e da origem dos 
recursos: 

 
I - diretos, quando destinados a 
usuários determinados, ou indiretos, 
quando destinados ao prestador dos 
serviços; 
 
II - tarifários, quando integrarem a 
estrutura tarifária, ou fiscais, quando 
decorrerem da alocação de recursos 
orçamentários, inclusive por meio de 
subvenções;  
 
III - internos a cada titular ou entre 
localidades, nas hipóteses de gestão 
associada e de prestação regional. 

 
Art. 43. Observadas as diretrizes desta lei, as 

tarifas incidentes sobre a prestação regionalizada dos 
serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, prestados pela CESAN serão 
fixadas pela entidade estadual de regulação e 
fiscalização, devendo o seu valor ser preservado por 
meio das regras de reajuste e, quando for o caso, de 
revisão. 

 
Art. 44. A cobrança pela prestação 

regionalizada do serviço público de abastecimento de 
água, exercida pela CESAN deve ser realizada por 
meio de tarifas fixadas com base no volume de água.  

 
§ 1º Na inviabilidade de medição, a cobrança 

a que se refere o “caput” deste artigo pode ser feita 
por estimativa e deve levar em conta a renda e o 
consumo médio de água de cada uma das áreas 
atendidas.  

 
§ 2º Em situação crítica de escassez de 

recursos hídricos que obrigue ao racionamento 
temporário, o sistema de remuneração poderá prever 
mecanismos de contingência, com o objetivo de 
administrar a demanda e garantir o equilíbrio 
financeiro da prestação do serviço. 

 
Art. 45. A cobrança pela prestação 

regionalizada do serviço público de esgotamento 
sanitário, exercida pela CESAN deve ser realizada 
por meio de tarifas, que poderão ser fixadas com 
base no volume de água.  

 
§ 1º Aplica-se ao serviço público de 

esgotamento sanitário o disposto no §1º do art. 41. 
 
§ 2º Poderá haver uma única tarifa para os 

serviços de abastecimento de água e esgotamento 
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sanitário, considerando o disposto neste artigo e no 
artigo 44. 

 
Art. 46. Os reajustes de tarifas de serviços 

públicos de saneamento básico serão realizados 
observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) 
meses, de acordo com as normas legais, 
regulamentares e contratuais. 

 

Art. 47. As revisões tarifárias 
compreenderão a reavaliação das condições da 
prestação dos serviços e das tarifas praticadas e 
poderão ser: 

 
I - periódicas, objetivando a 
distribuição dos ganhos de 
produtividade com os usuários e a 
reavaliação das condições de 
mercado; 
 
II - extraordinárias, quando se 
verificar a ocorrência de fatos não 
previstos no contrato, fora do 
controle do prestador dos serviços, 
que alterem o seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas 

definidas pelas respectivas entidades reguladoras, 
ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos 
serviços. 

 
§ 2º Poderão ser estabelecidos mecanismos 

tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de 
produtividade, assim como de antecipação de metas 
de expansão e qualidade dos serviços.  

 
§ 3º Os fatores de produtividade poderão ser 

definidos com base em indicadores de outras 
empresas do setor. 

 
§ 4º A entidade de regulação e fiscalização 

poderá autorizar o prestador de serviços a repassar 
aos usuários custos e encargos tributários não 
previstos originalmente e por ele não administrados, 
nos termos da Lei Federal no 8.987, de 13/02/1995.  

 

Art. 48. As tarifas serão fixadas de forma 
clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões 
ser tornados públicos com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias com relação à sua aplicação. 

 
Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao 

usuário final deverá obedecer à modelo estabelecido 
pela entidade reguladora, que definirá os itens e 
custos que deverão estar explicitados, observando-se, 
quando for o caso, o disposto no § 2º do artigo 46. 

 

Art. 49. Os serviços poderão ser 
interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: 

 
I - situações de emergência que 
atinjam a segurança de pessoas e 
bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, 
modificações ou melhorias de 
qualquer natureza nos sistemas; 
 
III - negativa do usuário em permitir 
a instalação de dispositivo de leitura 
de água consumida, após ter sido 
previamente notificado a respeito; 
 
IV - manipulação indevida de 
qualquer tubulação, medidor ou 
outra instalação do prestador, por 
parte do usuário; e 
 
V - inadimplemento do usuário do 
serviço de abastecimento de água, do 
pagamento das tarifas, após ter sido 
formalmente notificado. 

 
§ 1º As interrupções programadas serão 

previamente comunicadas ao regulador e aos 
usuários. 

 
§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos 

incisos III e V do “caput” serão precedidas de prévio 
aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da 
data prevista para a suspensão.  

 
§ 3º A interrupção ou a restrição do 

fornecimento de água por inadimplência a 
estabelecimentos de saúde, a instituições 
educacionais e de internação coletiva de pessoas e a 
usuário residencial de baixa renda beneficiário de 
tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que 
preservem condições mínimas de manutenção da 
saúde das pessoas atingidas. 

 
Art. 50. Desde que previsto nas normas de 

regulação, grandes usuários poderão negociar suas 
tarifas com o prestador dos serviços, mediante 
contrato específico, ouvido previamente o regulador. 

 
Parágrafo único. A entidade reguladora 

definirá os critérios para seleção de grandes usuários. 
 
Art. 51. Os valores investidos em bens 

reversíveis pelos prestadores constituirão créditos 
perante o titular, a serem recuperados mediante a 
exploração dos serviços, nos termos das normas 
regulamentares e contratuais e, quando for o caso, 
observada a legislação pertinente às sociedades por 
ações. 

 
§ 1º Não gerarão crédito perante o titular os 

investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais 
como os decorrentes de exigência legal aplicável à 
implantação de empreendimentos imobiliários e os 
provenientes de subvenções ou transferências fiscais 
voluntárias. 
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§ 2º Os investimentos realizados, os valores 
amortizados, a depreciação e os respectivos saldos 
serão anualmente auditados e certificados pela 
entidade reguladora. 

 
§ 3º Os créditos decorrentes de 

investimentos devidamente certificados poderão 
constituir garantia de empréstimos aos delegatários, 
destinados exclusivamente a investimentos nos 
sistemas de saneamento objeto do respectivo 
contrato.  

 
§ 4º Na hipótese de não haver entidade 

reguladora, o cálculo do crédito a que se refere o 
“caput” deste artigo levará em consideração o valor 
atualizado dos bens, a ser feito por meio de avaliação 
realizada por peritos de reconhecida idoneidade e 
independência, escolhidos de mútuo acordo entre o 
prestador e o poder concedente, ficando o valor da 
avaliação sujeito a correção monetária até a data do 
efetivo pagamento da indenização. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Art. 52. A prestação dos serviços atenderá a 

requisitos mínimos de qualidade, incluindo a 
regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos 
produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e 
às condições operacionais e de manutenção dos 
sistemas, de acordo com as normas regulamentares e 
contratuais. 

 
§ 1º Os parâmetros mínimos para a 

potabilidade da água, serão considerados para efeitos 
desta lei, o que for fixado pela União. 

 
§ 2º O órgão estadual de saúde poderá 

definir parâmetros especiais e transitórios, de 
potabilidade da água, para situações de escassez ou 
de emergência, que minimizem os riscos a saúde 
pública. 

 
§ 3º a entidade de regulação e fiscalização 

definirá os requisitos mínimos a que se refere o 
“caput”, ressalvados os dispostos nos parágrafos 
anteriores. 

 
Art. 53. O licenciamento ambiental de 

unidades de tratamento de esgotos sanitários e de 
efluentes gerados nos processos de tratamento de 
água considerará e estabelecerá etapas de eficiência, 
a fim de alcançar gradual e progressivamente os 
padrões estabelecidos pela legislação ambiental.  

 
§ 1º O órgão ambiental, no âmbito de sua 

competência estabelecerá procedimentos 
simplificados de licenciamento para as atividades a 
que se refere o “caput” deste artigo, em função do 
porte das unidades e dos impactos ambientais 
esperados. 

§ 2º O órgão ambiental competente 
estabelecerá metas graduais e progressivas para que a 
qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de 
esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos 
corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos 
níveis presentes de tratamento, considerando a 
capacidade de pagamento das populações e usuários 
envolvidos com vistas à definição de prazo para 
atingir as metas de enquadramento. 

 
§ 3º Quando o impacto ambiental for apenas 

local, a fiscalização se dará prioritariamente pelo 
órgão ambiental municipal competente e, quando 
extrapolar a ambiência local, ou se fizer necessária 
ação suplementar, será do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA. 

 
§ 4º Em caso de licenciamento ambiental 

realizado pelo IEMA, de atividade de saneamento 
básico em que se faça necessário, a intervenção e/ou 
supressão de vegetação em áreas protegidas, deverão 
ser realizadas medidas compensatórias pelo 
empreendedor, conforme regulamentação definida 
por tal órgão. 

 
Art. 54. Observadas as disposições da Lei 

Estadual nº 7.499/03, das normas do titular, da 
entidade de regulação e de meio ambiente, toda 
edificação permanente urbana deverá ser conectada 
às redes públicas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitários disponíveis e estará sujeita ao 
pagamento das tarifas e de outros preços públicos 
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.  

 
§ 1º Na ausência de redes públicas de 

saneamento básico, serão admitidas soluções 
individuais de abastecimento de água e de 
afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, 
observadas as disposições da Lei Estadual nº. 
7.499/03, as normas editadas pela entidade 
reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas 
políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

 
§ 2º A instalação hidráulica predial, 

destinada ao consumo e higiene humano, ligada à 
rede pública de abastecimento de água, não poderá 
ser também alimentada por outras fontes. 

 
§ 3º O órgão municipal competente deverá 

dar cumprimento ao disposto neste artigo. 
 
Art. 55. Em situação crítica de escassez ou 

contaminação de recursos hídricos que obrigue à 
adoção de racionamento, declarada pela autoridade 
ambiental competente, a entidade de regulação e 
fiscalização poderá adotar mecanismos tarifários de 
contingência, com objetivo de cobrir custos 
adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio 
financeiro da prestação do serviço e a gestão da 
demanda.  
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CAPÍTULO IX 
DO CONTROLE SOCIAL 

 
Art. 56. O controle social será exercido pelo 

Conselho Estadual de Saneamento Básico – 
CONSAN. 

 
Parágrafo único. O controle social também 

será exercido por meio de consultas e audiências 
públicas, e pelo acesso às informações previstas 
nesta lei e em outros processos definidos pelo Estado 
e pela entidade estadual de regulação e fiscalização. 

 
TÍTULO II 

 
CAPÍTULO I 

 
DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO 
 

Art. 57. Observados os princípios básicos 
constantes das diretrizes nacionais e estaduais, a 
Política Estadual de Saneamento Básico do Estado 
do Espírito Santo, se desenvolverá sob os seguintes 
objetivos: 

 
I - contribuir para o 
desenvolvimento estadual, a redução 
das desigualdades regionais, a 
geração de emprego e de renda e a 
inclusão social; 
 
II - priorizar planos, programas e 
projetos que visem à implantação e 
ampliação dos serviços e ações de 
saneamento básico nas áreas 
ocupadas por populações de baixa 
renda; 
 
III - proporcionar condições 
adequadas de salubridade ambiental 
de populações tradicionais, com 
soluções compatíveis com suas 
características socioculturais; 
 
IV - proporcionar condições 
adequadas de salubridade ambiental 
às populações rurais e de pequenos 
núcleos urbanos isolados; 
 
V - assegurar que a aplicação dos 
recursos financeiros administrados 
pelo poder público dê-se segundo 
critérios de promoção da salubridade 
ambiental, de maximização da 
relação benefício-custo e de maior 
retorno social; 
 
VI - incentivar a adoção de 
mecanismos de planejamento, 

regulação e fiscalização da prestação 
dos serviços de saneamento básico; 
 
VII - promover alternativas de 
gestão que viabilizem a auto-
sustentação econômica e financeira 
dos serviços de saneamento básico, 
com ênfase na cooperação 
federativa; 
 
VIII - promover o desenvolvimento 
institucional do saneamento básico, 
estabelecendo meios para a unidade 
e articulação das ações dos 
diferentes agentes, bem como do 
desenvolvimento de sua 
organização, capacidade técnica, 
gerencial, financeira e de recursos 
humanos contemplados as 
especificidades locais; 
 
IX - fomentar o desenvolvimento 
científico e tecnológico, a adoção de 
tecnologias apropriadas e a difusão 
dos conhecimentos gerados de 
interesse para o saneamento básico; 
 
X - minimizar os impactos 
ambientais relacionados à 
implantação e desenvolvimento das 
ações, obras e serviços de 
saneamento básico e assegurar que 
sejam executadas de acordo com as 
normas relativas à proteção do meio 
ambiente, ao uso e ocupação do solo 
e à saúde. 

 
Art. 58. Observados os princípios básicos 

constantes da lei nacional, a Política Estadual de 
Saneamento Básico do Estado do Espírito Santo, se 
desenvolverá sob as seguintes diretrizes: 

 
I - prioridade para as ações que 
promovam a eqüidade social e 
territorial no acesso ao saneamento 
básico; 
 
II - aplicação dos recursos 
financeiros por ela administrados de 
modo a promover o 
desenvolvimento sustentável, a 
eficiência e a eficácia;  
 
III - estímulo ao estabelecimento de 
adequada regulação dos serviços; 
 
IV - utilização de indicadores 
epidemiológicos e de 
desenvolvimento social no 
planejamento, implementação e 
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avaliação das suas ações de 
saneamento básico; 
 
V - melhoria da qualidade de vida e 
das condições ambientais e de saúde 
pública; 
 
VI - colaboração para o 
desenvolvimento urbano e regional; 
 
VII - garantia de meios adequados 
para o atendimento da população 
rural dispersa, inclusive mediante a 
utilização de soluções compatíveis 
com suas características econômicas 
e sociais peculiares;  
 
VIII - fomento ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, à adoção de 
tecnologias apropriadas e à difusão 
dos conhecimentos gerados; 
 
IX - adoção de critérios objetivos de 
elegibilidade e prioridade, levando 
em consideração fatores como nível 
de renda e cobertura, grau de 
urbanização, concentração 
populacional, disponibilidade 
hídrica, riscos sanitários, 
epidemiológicos e ambientais; 
 
X - adoção da bacia hidrográfica 
como unidade de referência para o 
planejamento de suas ações, 
considerando a estrutura de redes de 
cidades e a regionalização da 
prestação dos serviços; 
 
XI - estímulo à implementação de 
infra-estruturas e serviços comuns a 
Municípios, mediante mecanismos 
de cooperação entre entes federados. 

 
Parágrafo único. As políticas e ações de 

desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 
combate e erradicação da pobreza, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de 
relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida devem considerar a necessária 
articulação, inclusive no que se refere ao 
financiamento, com o saneamento básico. 

 
Art. 59. A alocação de recursos públicos 

estaduais para o saneamento básico será feita em 
conformidade com as diretrizes e objetivos 
estabelecidos nos artigos 57 e 58 desta lei e com os 
planos estadual e regional de saneamento básico e, 
condicionados: 

 
I - ao alcance de índices mínimos de: 

a) desempenho do prestador na 
gestão técnica, econômica e 
financeira dos serviços; 
b) eficiência e eficácia dos serviços, 
ao longo da vida útil do 
empreendimento; 
 
II - à adequada operação e 
manutenção dos empreendimentos 
anteriormente financiados com 
recursos mencionados no “caput” 
deste artigo. 

 
§ 1º O Estado poderá instituir e orientar a 

execução de programas de incentivo à execução de 
projetos de interesse social na área de saneamento 
básico com participação de investidores privados, 
mediante operações estruturadas de financiamentos 
realizados com recursos de fundos privados de 
investimento, de capitalização ou de previdência 
complementar, em condições compatíveis com a 
natureza essencial dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

 
§ 2º A exigência prevista na alínea “a” do 

inciso I do “caput” não se aplica à destinação de 
recursos para programas de desenvolvimento 
institucional do operador de serviços públicos de 
saneamento básico. 

 
Art. 60. A divulgação das propostas dos 

planos de saneamento básico e dos estudos que as 
fundamentarem dar-se-á por meio da 
disponibilização integral de seu teor a todos os 
interessados, inclusive por meio da internet e por 
audiência pública. 

 
Art. 61. Fica instituído o Sistema Estadual 

de Informações em Saneamento Básico – INFOSAN, 
com os objetivos de: 

 
I - coletar e sistematizar dados 
relativos às condições da prestação 
dos serviços públicos de saneamento 
básico; 
 
II - disponibilizar estatísticas, 
indicadores e outras informações 
relevantes para a caracterização da 
demanda e da oferta de serviços 
públicos de saneamento básico; 
 
III - permitir e facilitar o 
monitoramento e avaliação da 
eficiência e da eficácia da prestação 
dos serviços de saneamento básico. 
 

§ 1o As informações do INFOSAN serão 
públicas e acessíveis a todos. 
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§ 2º O INFOSAN deverá se articular com os 
sistemas de informação em gestão ambiental e 
recursos hídricos. 

 
§ 3º Caberá a SEDURB a estruturação e 

organização do INFOSAN no prazo de até dois anos 
de publicação desta lei. 

 
TÍTULO III 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 62. Para os serviços prestados pela 

CESAN, durante o período de transição das 
atividades de regulação, fiscalização e elaboração de 
planos de saneamento básico, fixado em dois anos, 
após a publicação desta lei, será apresentado pela 
CESAN à entidade estadual reguladora e 
fiscalizadora, um plano tarifário, para os exercícios 
de 2009 e 2010, de forma a garantir a estabilidade e 
segurança dos negócios existentes. 

 
§ 1º Caso a entidade de regulação e 

fiscalização, não esteja criada e estruturada até maio 
de 2009, o índice de reajuste das tarifas da CESAN, 
previsto para junho de 2009, será fixada em portaria 
a ser expedida pela SEDURB. 

 
§ 2° Após o período de transição fixado em 

dois anos, após a publicação desta lei, a política 
tarifaria a ser praticada pela CESAN será 
estabelecida pela entidade estadual reguladora e 
fiscalizadora, com base nas diretrizes e metas 
estabelecidas no Plano Regional de Saneamento 
Básico. 

 
Art. 63. A CESAN e suas subsidiárias, 

quando constituídas, ficam autorizadas a formar 
consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, 
inclusive com outras companhias estaduais ou 
municipais de saneamento básico, na condição ou 
não de empresa-líder, objetivando expandir 
atividades, reunir tecnologias e ampliar 
investimentos aplicados aos serviços de saneamento 
básico. 

 
Art. 64. As diretrizes gerais da política de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário a 
serem observadas pela entidade estadual de 
regulação e fiscalização serão as descritas nesta lei, 
nas diretrizes da SEDURB no que couber, no 
disposto na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, na 
Lei Estadual nº 6.871, de 14/11/2001 e, na Lei 
Complementar Estadual nº 380, de 14/02/2007. 

 
Art. 65. A CESAN terá um prazo de até 

doze meses, para se adequar internamente, visando 
às atividades de regulação e fiscalização dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a 
partir da publicação desta lei. 

Art. 66. Esta lei deverá ser regulamentada, 
no que couber, no prazo de até cento e oitenta dias, a 
contar da data de sua publicação. 

 
Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

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

Nº 280/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à elevada deliberação dessa 
nobre Assembléia o anexo projeto de lei 
complementar que cria a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do 
Espírito Santo – ARSI, autarquia de regime especial, 
dotada de personalidade jurídica de direito público e 
autonomias administrativa, patrimonial, técnica e 
financeira, vinculada à Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – 
SEDURB. 

A ARSI terá por finalidade regular, controlar 
e fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
os serviços de saneamento básico concedidos, 
abrangendo abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, de interesse comum e interesse local, 
delegados ao Governo do Estado e os serviços de 
infra-estrutura viária com pedágio. 

Este projeto é passo fundamental para 
adequar o arcabouço jurídico estadual com a Lei 
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu as diretrizes e a política para o 
saneamento básico do País e com o projeto de lei 
encaminhado pela Mensagem nº 279/2008, que trata 
das diretrizes e da política estadual de saneamento 
básico.  

A Lei Federal nº 11.445 estabelece que a 
celebração de contrato para a prestação de serviços 
de saneamento deve ser precedida da existência de 
normas de regulação e designação da entidade 
reguladora, à qual deverá ser garantida 
independência decisória e autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira. O mesmo se dá no projeto 
de lei referente ao saneamento básico estadual. 

Portanto, a proposta ora formulada, ao optar 
por autarquia de regime especial, dotada de 
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autonomia, está perfeitamente de acordo com as 
diretrizes nacionais e estaduais.  

Por outro lado, a concessão de serviços 
públicos de infra-estrutura viária, abrangendo pontes, 
rodovias, túneis, dentre outros concedidos a 
terceiros, mediante cobrança de pedágios aos 
usuários, não pode prescindir, no interesse da 
população, da sua regulação e fiscalização. 

O exercício da função de regulação e 
fiscalização atenderá aos princípios da independência 
decisória, incluindo autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira da entidade reguladora 
bem como a transparência, tecnicidade, celeridade e 
objetividade das decisões.  

Tais princípios, bem como toda a Lei, 
coadunam com a exigência da lei 11.445/07, um dos 
fatores motivadores da criação da Agência, além do 
interesse do Poder Executivo Estadual no que se 
refere aos serviços viários com pedágios. Esta 
necessidade torna-se evidente quando se percebe que 
diversos outros Estados já instituíram as suas 
agências reguladoras, de forma a adequar-se à lei 
federal, proporcionando a segurança jurídica para as 
relações contratuais, com o estabelecimento de 
diretrizes sólidas a serem observadas e fixação de 
regras claras, dando garantias para os investimentos 
realizados e potencializando, assim, a segurança para 
novos investimentos. 

Em observância às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexos, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 
janeiro a dezembro/2007, Impacto Orçamentário e 
Financeiro e Demonstrativo de Comportamento da 
Arrecadação nos últimos doze meses. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto, anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 
público que ela traduz. 

 
 Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
40/2008. 

 
Cria a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico e Infra-
Estrutura Viária do Espírito Santo 
– ARSI e, dá outras providências. 

 
TÍTULO I 

 
DA AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-

ESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Fica criada a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do 
Espírito Santo – ARSI, autarquia de regime especial, 
dotada de personalidade jurídica de direito público e 
autonomias administrativa, patrimonial, técnica e 
financeira, vinculada à Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – 
SEDURB, passando a reger-se por esta lei 
complementar. 

 
§ 1º A ARSI tem sede e foro na cidade de 

Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, e 
jurisdição em todo o território do Espírito Santo, 
gozando, no que refere aos seus bens, receitas e 
serviços, das regalias, privilégios, isenções e 
imunidades conferidas à Fazenda Pública. 

 
§ 2º O regime jurídico da ARSI caracterizar-

se-á por independência decisória, mandato fixo e 
estabilidade de seus diretores e demais condições que 
tornem efetiva sua autonomia no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 

 
§ 3º A ARSI poderá exercer total ou 

parcialmente suas atividades, observada a viabilidade 
técnica, as funções que lhe forem: 

 
a) atribuídas na forma da legislação 
vigente; 
 
b) delegadas pelos demais entes da 
Federação, de serviços de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de interesse 
comum e interesse local do Estado e 
Municípios, prestados em regime de 
gestão associada ou não, e de 
serviços de infra-estrutura viária 
com pedágio delegado pelo Poder 
Executivo Estadual. 

 
§ 4º Os instrumentos de delegação, exigidos 

por lei, serão precedidos de celebração pelo Governo 
do Estado, de convênios de cooperação ou contratos 
de consórcios públicos.  

 
CAPÍTULO II 

 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
Art. 2º O exercício da função de regulação e 

fiscalização atenderá aos seguintes princípios: 
 

I - independência decisória, 
incluindo autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira da 
entidade reguladora; 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008              Diário do Poder Legislativo - 11110 

II - transparência, tecnicidade, 
celeridade e objetividade das 
decisões.  

 
Art. 3º São objetivos da regulação e 

fiscalização: 
 

I - estabelecer padrões e normas para 
a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários; 
 
II - garantir o cumprimento das 
condições e metas estabelecidas; 
 
III - prevenir e reprimir o abuso do 
poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes 
do sistema nacional de defesa da 
livre concorrência; 
 
IV - definir tarifas que assegurem 
tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a 
modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos serviços e 
que permitam a apropriação social 
dos ganhos de produtividade; 
 
V – garantir o exercício dos 
contratos pelas partes envolvidas; 
 
VI – fiscalizar os serviços prestados. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA FINALIDADE E DIRETRIZES 

 
Art. 4º A ARSI tem por finalidade, regular, 

controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, os serviços de saneamento básico, 
concedidos, abrangendo abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de interesse comum e interesse 
local delegados ao Governo do Estado e, serviços 
estaduais de infra-estrutura viária com pedágio. Tais 
atividades deverão ser exercidas nos termos e limites 
desta lei complementar e demais normas legais, 
regulamentares e regulatórias pertinentes, no que 
tange à eficiência dos serviços públicos, 
fornecimento, distribuição e demais condições de 
atendimento, observando respeito às competências e 
prerrogativas municipais quando for o caso. 

 
§ 1º A ARSI, para a consecução de suas 

finalidades, poderá celebrar atos jurídicos bilaterais 
ou multilaterais com órgãos ou entidades da União, 
dos Estados e dos Municípios, referentes aos serviços 
públicos a serem regulados, controlados e 
fiscalizados, nos termos de legislação específica 
existente. 

§ 2º As atribuições da ARSI serão exercidas 
com o objetivo de preservar o interesse público, 
buscar o equilíbrio econômico-financeiro quanto às 
concessões, permissões e autorizações, outorgas 
legais, dos serviços sob sua jurisdição. 

 
§ 3º Na realização das finalidades 

assinaladas neste artigo, a ARSI reger-se-á pelas 
seguintes diretrizes: 

 
I - garantir o cumprimento das 
exigências de regularidade, 
eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade e cortesia na prestação 
dos serviços públicos concedidos, 
permitidos e autorizados, submetidos 
a sua regulação, controle e 
fiscalização; 
 
II - assegurar o cumprimento das 
normas legais, regulamentares e 
contratuais, o atendimento do 
interesse público e o respeito aos 
direitos dos usuários; 
 
III – fixar critérios, indicadores, 
padrões e procedimentos de 
qualidade dos serviços públicos 
concedidos, no quer couber;  
 
IV - coibir a ocorrência de 
discriminação no uso e acesso aos 
serviços públicos concedidos; 
 
V - proteger o consumidor no que 
diz respeito a preços, continuidade e 
qualidade da prestação dos serviços 
públicos concedidos; 
 
VI - moderar e dirimir os conflitos 
de interesses, relativos ao objeto das 
concessões, permissões e 
autorizações dos serviços públicos 
concedidos, podendo se valer do 
apoio de peritos técnicos 
especificamente designados; 
 
VII - aplicar metodologias que 
proporcionem a modicidade das 
tarifas nos serviços públicos 
concedidos, de titularidade ou de 
delegação por instrumento legal ao 
Governo do Estado do Espírito 
Santo, garantido o equilíbrio 
econômico e financeiro, para o 
prestador de serviço, bem como 
desenvolver estudos que propiciem 
subsídios a estudos tarifários para os 
setores regulados; 
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VIII – fiscalizar os serviços 
prestados considerando normas e 
procedimentos operacionais 
adequados; 
 
IX - estimular a competitividade e a 
realização de investimento, de modo 
a garantir a melhoria do atendimento 
e adequação dos serviços às 
necessidades da população; 
 
X - proteger os usuários contra o 
abuso do poder econômico que vise 
à dominação dos mercados, à 
eliminação da livre concorrência e 
ao aumento arbitrário dos lucros; 
 
XI - assegurar à sociedade amplo 
acesso às informações sobre a 
prestação dos serviços públicos 
regulados sob sua jurisdição e as 
atividades da ARSI, assim como a 
publicidade das informações quanto 
à situação dos serviços e aos 
critérios de determinação de tarifas; 
 
XII – receber, apurar e encaminhar 
soluções relativas às reclamações de 
consumidores ou usuários dos 
serviços públicos concedidos, em 
especial de caráter geral ou coletivo; 
 
XIII – articular-se com órgãos e 
entidades afins; 
 
XIV - exercer outras atividades 
correlatas que lhe sejam delegadas. 

 
Art. 5º A ARSI no desempenho de suas 

atividades, obedecerá aos princípios da legalidade, 
proporcionalidade, razoabilidade, celeridade, 
impessoabilidade, igualdade, devido processo legal, 
descentralização, publicidade, moralidade e, da 
eficiência, entre outros afetos à Administração 
Pública. 

 
Art. 6º Compete ainda à ARSI, por 

delegação dos poderes competentes: 
 

I - cumprir e fazer cumprir, no 
Estado do Espírito Santo, a 
legislação específica, os convênios e 
os contratos afetos ao seu âmbito de 
atuação; 
 
II - regular, controlar e fiscalizar os 
serviços públicos regulados, no que 
lhe couber, originariamente ou por 
delegação; 

III - fixar, dentro de sua 
competência, normas, resoluções, 
instruções e recomendações técnicas 
e procedimentos relativos aos 
serviços regulados observados às 
diretrizes do poder concedente; 
 
IV – disciplinar os contratos e 
convênios e padronizar os planos de 
contas a serem observados pelos 
prestadores dos serviços públicos 
concedidos; 
 
V - instruir os concessionários, 
permissionários, delegatários, 
autorizados, consumidores e 
usuários sobre as suas obrigações 
legais, contratuais e regulamentares; 
 
VI – fiscalizar a prestação dos 
serviços, com amplo e irrestrito 
acesso aos dados e informações 
técnicas, econômicas, financeiras e 
quaisquer outras, relativas ao 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, e serviços de 
infra-estrutura viária com pedágio; 
 
VII - acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento das tarifas cobradas 
pelas empresas concessionárias, 
permissionárias ou autorizadas; 
 
VIII - observadas as diretrizes 
tarifárias definidas em 
regulamentação do Governo do 
Estado, fixar as tarifas e outras 
formas de contraprestação dos 
serviços, bem como os reajustes 
anuais e as revisões, tendo por 
objetivo assegurar tanto o equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação 
do serviço como à modicidade 
tarifária, mediante mecanismos que 
induzam à eficiência e eficácia dos 
serviços e que permitam a 
apropriação social dos ganhos de 
produtividade, no que couber; 
 
IX – homologar, fiscalizar e regular, 
inclusive sobre questões tarifárias, 
os contratos de prestação de serviços 
de fornecimento de água no atacado 
ou de tratamento de esgoto 
celebrados entre o prestador estadual 
e outro prestador, nos termos do 
artigo 12 da Lei Federal n° 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007 e da 
legislação estadual pertinente; 
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X - atuar no sentido de impedir 
práticas abusivas que afetem os 
serviços públicos regulados, bem 
como receber, apurar e encaminhar 
soluções relativas às reclamações 
dos usuários; 
 
XI – na celebração de atos jurídicos 
bilaterais ou multilaterais com 
órgãos ou entidades públicas 
internacionais, estes deverão ser 
previamente submetidos à provação 
do Governador do Estado e, 
posteriormente, a referendo da 
Assembléia Legislativa do Estado;  
 
XII - contratar, observada a 
legislação aplicável, serviços 
técnicos especializados, neles 
incluídas a perícia e a auditoria, e 
outros serviços necessários às 
atividades da ARSI; 
 
XIII – elaborar e editar por 
Resolução o Regimento Interno e 
preparar a descrição das atribuições 
de seus órgãos, a serem publicados 
pelo chefe do executivo estadual, por 
Decreto; 
 
XIV - praticar outros atos 
relacionados com sua finalidade, nos 
limites da legislação aplicável e das 
atribuições que, mediante convênios, 
lhe tiverem sido delegadas; 
 
XVI – administrar seus bens e os 
empregos públicos do seu quadro de 
pessoal, na forma da lei; 
 
XVII – exercer todas as demais 
atribuições legais delegadas pelo 
poder concedente no que couber.  

 
CAPÍTULO IV 

 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS 

 
Art. 7º São considerados serviços públicos 

regulados, para efeitos desta lei complementar: 
 

I – abastecimento de água e 
esgotamento sanitário: serviços 
prestados, conforme definição 
descrita nas alíneas a, b e c, do § 1º 
deste artigo. 
II - infra-estrutura viária com 
pedágio: serviços de circulação 
viária, abrangendo infra-estrutura de 
pontes, rodovias, túneis, dentre 
outros com prestação concedida a 
terceiros, mediante cobrança de 
pedágio. 

§ 1º para os serviços públicos regulados 
descritos no inciso I, entende-se o conjunto de 
serviços, infra-estruturas e instalações operacionais 
de: 

 
a) abastecimento de água potável: 
constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias 
ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição.  
 
b) esgotamento sanitário: constituído 
pelas atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais 
até o seu lançamento final no meio 
ambiente; 
 
c) abastecimento e fornecimento de 
água não potável: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e 
instalações necessárias ao 
fornecimento de água bruta ou de 
reuso, para terceiros. 

 
Art. 8º Quanto à regulação e fiscalização dos 

serviços de saneamento básico abrangendo 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, de 
interesse local, compete a ARSI aquelas funções 
delegadas ao Estado, inclusive tarifárias, respeitados 
os contratos anteriores à vigência da Lei Federal nº 
11.107, de 06 de abril de 2005, observando-se as 
legislações federal e estadual, em especial a política 
estadual de saneamento, no que abranger as 
atividades de regulação, controle e fiscalização, 
considerando-se, ainda, os instrumentos de delegação 
e os contratos de outorgas existentes.  

 
§ 1º Os instrumentos de delegação deverão 

indicar os limites, a forma de atuação e a abrangência 
das atividades da ARSI, nos termos do artigo 23, da 
Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, bem 
como os itens, instalações e equipamentos a ela 
associados, quando a delegação também envolver a 
prestação dos serviços. 

 
§ 2º A delegação das competências de 

regulação e fiscalização poderá ser delegada ao 
Governo do Estado, que as exercerá por meio da 
ARSI, nos termos desta lei complementar. 

 
§ 3° O exercício das atividades de regulação 

e fiscalização para estas atividades considerará o 
disposto na Lei Federal nº 11.445/2007, e na 
legislação estadual referente as diretrizes e política 
estadual de saneamento básico. 
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Art. 9º Quanto à regulação e fiscalização dos 
serviços públicos regulados de infra-estrutura viária, 
com pedágio, compete à ARSI, atuando de acordo 
com a competência definida pela legislação estadual:  

 
I - regular e fiscalizar a prestação 
dos serviços, com amplo e irrestrito 
acesso aos dados e informações 
técnicas, econômicas, financeiras e 
quaisquer outras; 
 
II - encaminhar à autoridade 
competente propostas de concessão, 
permissão ou autorização de 
serviços, bem como propor alteração 
das condições e das áreas de 
concessão, permissão ou autorização 
do serviço, ou mesmo a extinção dos 
respectivos contratos, quando 
necessário; 
 
III - considerar as diretrizes gerais a 
serem definidas na política estadual 
de concessão de serviços de infra-
estrutura viária com pedágio; 

 
Art. 10. Na atividade de regulação e 

fiscalização dos serviços públicos regulados, deverá 
a ARSI relacionar-se com outros órgãos com 
atividades similares relacionadas no Estado e no 
País, de modo a aperfeiçoar seus procedimentos, 
agregar valor em suas atividades e agilizar sua 
atuação no interesse público. 

 
Parágrafo único. Para a fiscalização de 

estruturas físicas, obras e atividades operacionais e 
estudos técnicos específicos nos serviços de infra-
estrutura viária concedidas pelo Governo do Estado, 
poderá a ARSI celebrar convênios de cooperação 
com o Departamento de Estrada e Rodagem do 
Estado do Espírito Santo - DER-ES. 

 
Art. 11. No interesses das classes usuárias, 

poderá a ARSI contratar ou desenvolver estudos 
técnicos e econômicos que propiciem subsídios aos 
processos de reajuste e de revisão tarifárias dos 
serviços públicos regulados. 

 
CAPÍTULO V 

 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Art. 12. Constituem receitas da ARSI: 

 
I - as dotações orçamentárias fixadas 
anualmente no orçamento geral do 
Governo do Estado; 
 
II - as dotações orçamentárias e 
subvenções da União e dos 
Municípios; 

III - as doações, legados, subvenções 
e outros recursos que lhe forem 
destinados; 
 
IV - os recursos provenientes de 
acordos, convênios, ajustes ou 
contratos com entidades públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras; 
 
V - as rendas de aplicações 
financeiras; 
 
VI - as receitas resultantes da 
prestação e venda de serviços e 
produtos derivados de suas 
atividades; 
 
VII - as rendas resultantes da 
aplicação de bens e valores 
patrimoniais; 
 
VIII - o produto de taxas de 
regulação e de fiscalização dos 
serviços públicos concedidos; 
 
IX – valores de multas aplicadas no 
exercício de atividade fiscalizadora, 
nos termos da legislação vigente, dos 
convênios e dos contratos; 
 
X – outras receitas. 
 

CAPÍTULO VI  
 

DO PATRIMÔNIO 
 

Art. 13. O patrimônio da ARSI é constituído 
de: 

 
I - bens móveis doados pelo Estado 
do Espírito Santo, bem como outras 
doações e contribuições de pessoas 
físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras; 
 
II – ações, pelos direitos e por outros 
valores que lhe forem conferidos, 
excetuando empresas prestadoras de 
serviços regulados; 
 
III - bens e direitos oriundos da 
execução de contratos, convênios, 
acordos, ajustes e congêneres; 
 
IV - bens móveis e imóveis que 
adquirir; 
 
V - saldos dos exercícios 
financeiros, transferidos para sua 
conta patrimonial. 
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Parágrafo único. Em caso de extinção da 
ARSI, seus bens reverterão ao patrimônio do Estado. 

 
TITULO II 

 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 

ARSI 
 

CAPÍTULO I 
 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 14. A estrutura organizacional básica da 
ARSI é a seguinte: 

 
I - nível de Direção Superior: 
a) o Conselho Consultivo de 
Saneamento Básico e de Serviços de 
Infra-estrutura Viária;  
b) a Diretoria Colegiada, formada 
pelos Diretores; 
c) o Diretor Geral. 
 
II - nível de Assessoramento: 
a) o Gabinete da Diretoria 
Colegiada; 
b) a Ouvidoria; 
c) a Assessoria Jurídica; 
d) a Assessoria Técnica; 
e) a Assessoria de Comunicação. 
 
III - nível de Gerência: 
a) o Diretor Técnico; 
b) o Diretor Administrativo e 
Financeiro. 
 
IV - nível de Execução 
Programática: 
a) a Gerência de Regulação do 
Saneamento Básico; 
b) a Gerência de Regulação do 
Serviço de Infra-estrutura Viária; 
c) a Gerência de Estudos 
Econômicos e Tarifários; 
d) a Gerência Administrativa e 
Financeira. 

 
Parágrafo único. As atribuições das 

unidades organizacionais que integram a estrutura da 
ARSI serão propostas pela Diretoria Colegiada, na 
regulamentação desta lei complementar. 

 
Art. 15. Ao Diretor Geral compete conduzir 

a direção colegiada, a supervisão e orientação da 
ação executiva e das gestões administrativa, 
financeira e patrimonial da ARSI, buscando os 
melhores métodos de gestão que assegurem eficácia, 
economicidade, transparência e efetividades da ação 
operacional; representar a ARSI em juízo ou fora 
dele e em suas relações como demais órgãos do 

Estado; garantir o equilíbrio das atividades no âmbito 
da Direção Colegiada; 

 
Art. 16. Ao Diretor Técnico e ao Diretor 

Administrativo e Financeiro, competem as atividades 
gerenciais e operacionais de suas áreas de atividades, 
além das responsabilidades da gestão da ARSI 
através da Diretoria Colegiada. 

 
Art. 17. O poder decisório da ARSI é de 

caráter colegiado para as atividades administrativas, 
financeiras e técnicas.  

 
§ 1º Toda decisão tomada no âmbito da 

Diretoria Colegiada deverá ser embasada em 
processo administrativo devidamente instaurado e 
instruído. 

 
§ 2º Os atos praticados pela ARSI serão 

públicos e disponibilizados na rede mundial de 
computadores para consulta, salvo se protegido por 
dever de confidencialidade ou sigilo. 

 
§ 3º A ARSI promoverá consultas públicas 

previamente à edição de quaisquer resoluções e à 
aprovação de diretrizes, níveis, estruturas, reajustes e 
revisões tarifárias, bem como nos demais casos 
definidos no regimento interno, disponibilizando 
informações para consultas de interessados em prazo 
não inferior a 15 (quinze) dias. 

 
Art. 18. A Diretoria Colegiada é constituída 

por 01 (um) Diretor Geral, 01 (um) Diretor Técnico e 
01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, que 
serão nomeados pelo Governador do Estado, com 
mandatos de 03 (três) anos, admitida 1 (uma) 
recondução. 

 
Art. 19. O Ouvidor será nomeado pelo 

Governador do Estado dentre os nomes indicados em 
lista tríplice, elaborada pela Diretoria Colegiada, para 
mandato de 03 (três anos), vedada sua recondução. 

 
Parágrafo único. Aplicam-se ao Ouvidor os 

requisitos de investiduras, impedimentos, proibições 
e causas de extinção de mandatos previstos para os 
Diretores; 

 
Art. 20. A instância maior de decisão da 

ARSI será a Diretoria Colegiada, formada pelos seus 
Diretores, deliberando, sempre, por maioria absoluta, 
nos termos do regimento interno. 

 
§ 1º Os requisitos necessários para o 

provimento dos cargos de Diretor-Geral e dos demais 
Diretores são os seguintes: 

 
I - ser brasileiro; 
 
II - ter reconhecida capacidade 
técnica e administrativa em suas 
respectivas áreas de atuação; 
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III - ter reputação ilibada e 
idoneidade moral; 
 
IV - não ter relação de parentesco 
com dirigente, administrador, 
diretor, acionista, quotista ou 
conselheiro de empresa regulada, 
controlada ou fiscalizada pela ARSI; 
 
V - apresentar declaração de bens; 
 
VI - ter formação de nível superior 
completo, com competência 
gerencial reconhecida para o cargo 
indicado. 

 
§ 2º O Diretor-Geral, em suas faltas e 

impedimentos, será substituído por um dos diretores, 
a ser designado pela Diretoria Colegiada, em caráter 
cumulativo. 

 
§ 3º Nos casos de renúncia, morte ou perda 

de mandato, proceder-se á nova nomeação, para fins 
de complementar o período restante do mandato. 

 
§ 4º Os Diretores da ARSI permanecerão no 

exercício de suas funções após o término de seu 
mandato até que seus sucessores sejam nomeados e 
empossados. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA 

COLEGIADA 
 

Art. 21. Compete à Diretoria Colegiada da 
ARSI: 

 
I – dirigir, coordenar e controlar os 
serviços; 
 
II - apreciar e deliberar as normas de 
funcionamento; 
 
III - apreciar e aprovar os planos de 
trabalho e as propostas 
orçamentárias; 
 
IV - baixar normas, regulamentos 
gerais e específicos, para a 
regulação, fiscalização e controle 
dos serviços públicos, no âmbito das 
suas atribuições; 
 
V – observadas as diretrizes desta 
lei, aprovar níveis tarifários e 
homologar tarifas relativas aos 
serviços pertinentes, tendo como 
objetivo a modicidade das tarifas e o 
equilíbrio econômico-financeiro dos 
serviços regulados; 

VI - celebrar, por delegação de 
competência, contratos de 
concessão, contratos de programa, 
permissão de serviços ou 
instrumentos equivalentes; 
 
VII - moderar e dirimir conflitos de 
interesses, relativos ao objeto das 
concessões, permissões e 
autorizações, valendo-se do apoio de 
técnicos especificamente 
designados; 
 
VIII - cobrar as taxas de regulação e 
de fiscalização dos serviços públicos 
regulados 
 
IX - aprovar o Regimento Interno e 
suas alterações, que deverá conter as 
normas de processo administrativo 
aplicáveis a todos os seus 
procedimentos decisórios, inclusive 
de apuração de infrações, observadas 
a legislação em vigor e, no caso de 
competência regulatória delegada, as 
leis e regulamentos do ente 
delegatário; 
 
X – preparar concurso público de 
admissão no quadro funcional; 
 
XI – apreciar sugestões emitidas 
pelo Conselho Consultivo; 
 
XII – elaborar lista tríplice a ser 
encaminhada ao Governador do 
Estado, para a nomeação do 
Ouvidor; 
 
XIII – indicar Diretores como 
representantes da ARSI em 
conselhos que dele participar; 
 
XIV - exercer outras atividades 
afins. 

 
Art. 22. Após nomeação, os Diretores 

somente perderão os cargos antes do término do 
mandato em quaisquer das seguintes hipóteses, 
isolada ou cumulativamente: 

 
I - constatação que sua permanência 
no cargo possa comprometer a 
independência ou a integridade da 
ARSI, devidamente apurado em 
regular processo administrativo, 
assegurado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa; 
 
II - condenação por prática de ato 
lesivo ao interesse e patrimônio 
público; 
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III - condenação por crime doloso; 
 
IV - condenação por improbidade 
administrativa; 
 
V – revogação da lei de criação da 
ARSI; 
 
VI – renúncia. 

 
Art. 23. É vedado aos Diretores, pelo prazo 

de 06 (seis) meses, a contar da extinção do respectivo 
mandato, exercer, direta ou indiretamente, qualquer 
cargo ou função de controlador, diretor, 
administrador, gerente, preposto, mandatário ou 
consultor de empresas operadoras de serviços 
públicos regulados, controlados ou fiscalizados pela 
ARSI. 

 
Art. 24. À Direção Colegiada cabe a direção, 

supervisão e orientação da ação executiva e das 
gestões administrativa, financeira e patrimonial da 
ARSI, buscando os melhores métodos que assegurem 
a eficácia, economicidade e efetividade da ação 
operacional do órgão.  

 
CAPÍTULO III 

 
DO CONSELHO CONSULTIVO DE 

SANEAMENTO BÁSICO E DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 

 
Art. 25. Compete ao Conselho Consultivo de 

Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária, nos limites de sua área de atuação, conforme 
previsto nesta lei complementar, sem prejuízo de 
outras atribuições, na função consultiva: 

 
I – opinar sobre o programa de 
trabalho da ARSI; 
 
II – apresentar, em último grau de 
recurso, as matérias decididas pela 
Diretoria Colegiada; 
 
III - apresentar proposições a 
respeito das matérias de competência 
da ARSI; 
 
IV – acompanhar as atividades da 
ARSI, verificando o adequado 
cumprimento de suas competências; 
 
V – apreciar relatórios periódicos de 
atividades da ARSI elaboradas pela 
Diretoria Colegiada; 
 
VI – eleger, dentre seus membros, o 
Secretário do Conselho, que não 
poderá ser Diretor da ARSI; 

VII - examinar críticas, denúncias e 
sugestões feitas pelos usuários e, 
com base nas informações, fazer 
proposições à Diretoria; 
 
VIII - tornar acessível ao público os 
seus atos normativos e decisões; 
 
IX - opinar quanto aos critérios para 
fixação, revisão, ajuste e 
homologação de tarifas pertinentes; 
 
X – aconselhar a Diretoria Colegiada 
quanto às atividades de regulação, 
controle e fiscalização. 

 
Parágrafo único. O Conselho Consultivo de 

Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária poderá, ainda, a critério da direção colegiada 
da ARSI, opinar sobre: 

 
a) a proposta da Diretoria Colegiada 
da ARSI referente à reestruturação 
administrativa; 
 
b) o programa plurianual e proposta 
orçamentária; 
 
c) a prestação de contas; 
 
d) o relatório anual de atividades.  

 
Art. 26. O Conselho Consultivo de 

Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária, órgão da ARSI, terá a seguinte composição: 

 
I – o Diretor Geral da ARSI, que o 
presidirá, cabendo-lhe o voto de 
desempate; 
 
II – 01 (um) representante da 
Secretária de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento 
Urbano - SEDURB; 
 
III - 01 (um) representante da 
Secretária de Estado de Transportes 
e Obras Públicas – SETOP; 
 
IV - 01 (um) representante do 
PROCON Estadual, designado pelo 
Governador, a partir de lista tríplice; 
 
V – 01 (um) representante dos 
municípios, indicado pela 
Associação dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo – 
AMUNES; 
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VI - 01 (um) representante dos 
trabalhadores de uma das empresas 
prestadora de serviços públicos 
concedidos; 
 
VII – 01 (um) representante da 
sociedade científica, a ser indicado 
pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura do Estado 
do Espírito Santo – CREA – ES; 
 
VIII– 01 (um) membro de livre 
escolha do Governador do Estado. 

 
Art. 27. Os membros do Conselho 

Consultivo de Saneamento Básico e de Serviços de 
Infra-estrutura Viária, com atividade não 
remunerada, serão designados pelo Governador do 
Estado com mandatos de três anos, sendo vedada a 
sua recondução, devendo possuir reputação ilibada e 
idoneidade moral e capacidade em sua área de 
atuação. 

 
§ 1º O Conselho será renovado a cada dois 

anos, alternadamente, em seis treze avos e sete treze 
avos, respectivamente. 

 
§ 2º O Conselheiro perderá o mandato em 

caso de ausência não justificada a três sessões 
consecutivas ou a cinco sessões alternadas por ano, 
depois de devido processo administrativo. 

 
§ 3º A ARSI propiciará a funcionalidade de 

uma Secretaria Geral do Conselho Consultivo de 
Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária através de quadro da autarquia, bem como 
poderá utilizar de recursos administrativos e 
financeiros próprios para o funcionamento dos 
mesmos, incluindo deslocamento e estadia para 
viabilizar comparecimento dos conselheiros que não 
sejam de órgãos governamentais. 

 
§ 4º O Conselho deverá elaborar Regimento 

Interno próprio, a ser aprovado em conjunto com a 
Direção Colegiada da ARSI, visando detalhar suas 
atividades dentro do disposto nesta lei 
complementar.  

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS TAXAS 

 
Art. 28. Os prestadores de serviços públicos 

regulados, definidos nesta lei complementar, 
obrigam-se a contribuir com recursos financeiros 
para compor a receita da ARSI, tendo como fato 

gerador o desempenho da atividade de regulação, 
controle e fiscalização.  

 
§ 1º Ficam estabelecidas as seguintes taxas: 

Taxa de regulação e de fiscalização do serviço 
público de saneamento básico e Taxa de regulação e 
de fiscalização do serviço público de infra-estrutura 
viária; 

 
§ 2º A forma e a periodicidade do pagamento 

das taxas serão proposta pela Diretoria Colegiada e 
submetidas à aprovação por Decreto do Governador 
do Estado.  

 
§ 3º O não recolhimento das taxas de 

regulação e de fiscalização, no prazo fixado no § 2º, 
implicará multa de 10% (dez por cento) e juros de 
1% (um por cento), por mês ou fração, e incidência 
de atualização monetária, na forma da legislação em 
vigor. 

 
§ 4º Incidirá multa de 100% (cem por cento) 

sobre o valor das taxas, cobrável executivamente, no 
caso de adulteração, falsificação ou fraude na 
apuração ou na emissão das respectivas guias de 
recolhimento. 

 
§ 5º A Taxa de regulação e de fiscalização 

do serviço público de saneamento básico - TRS será 
de 0,50 % (cinqüenta centésimos por cento) do 
faturamento anual por Município, diretamente obtido 
com a prestação do serviço subtraído os valores dos 
tributos incidentes sobre os mesmos. 

 
§ 6º A Taxa de regulação e de fiscalização 

do serviço público dos serviços de infra-estrutura 
viária - TRV será de até 1% (um por cento) da 
receita anual de pedágio, por contrato de concessão, 
diretamente obtido com a prestação do serviço 
subtraído os valores dos tributos incidentes sobre os 
mesmos e, respeitado os contratos de concessão em 
vigor na data de promulgação desta lei 
complementar. 

 
CAPÍTULO V 

 
DO QUADRO DE PESSOAL 

 
Art. 29. Ficam criados os cargos de 

provimento efetivo da ARSI, com suas 
nomenclaturas, escolaridade, carga horária, 
quantitativo e subsídio para atender às necessidades 
da Agência, constante do anexo I, que integra esta lei 
complementar. 

 
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

regulamentar as atribuições, critérios e requisitos 
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para o provimento dos cargos efetivos de que trata 
o ““caput””. 

 
§ 2º Os cargos efetivos de que trata o 

““caput”” serão preenchidos mediante aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, nos termos da legislação vigente; 

 
§ 3º Os cargos efetivos serão submetidos 

ao regime jurídico instituído pela Lei 
Complementar nº. 46, de 31 de outubro de 1994. 

 
§ 4º O plano de cargos e salários dos 

cargos efetivos de que trata o ““caput””, será 
fixado por ato próprio do Poder Executivo.  

 
Art. 30. Aos integrantes do cargo de 

especialistas em regulação e fiscalização, criado 
no anexo II, incumbe o desempenho das atividades 
especializadas de regulação, controle e de 
fiscalização da prestação de serviços públicos 
regulados.  

 
Art. 31. Aos integrantes do cargo de 

analista de suporte técnico, criado no anexo II, 
incumbe o desempenho das atividades técnico-
administrativas, de estudos econômico e tarifário, 
além de logísticas de apoio às competências legais 
a cargo da ARSI. 

 
Art. 32. Enquanto não for cumprida a 

exigência para a efetivação do concurso público de 
admissão, a ARSI poderá mediante acordo, 
solicitar a cessão de servidores de outros órgãos e 
entidades da Administração Pública, direta e 
indireta, com ônus para a Agência, observada a 
legislação pertinente. 

 
TÍTULO III 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 
 

Art. 33. Além das atividades de regulação 
e fiscalização, constantes desta lei complementar, 
caberá a ARSI, referente aos serviços públicos 
prestados pela Companhia Espírito Santense de 
Saneamento – CESAN, analisar, opinar e decidir 
sobre tarifa, reajustes anuais e as revisões a cada 5 
(cinco) anos, de forma a garantir a estabilidade e 
segurança dos negócios existentes. 

 
Art. 34. Além das atividades de regulação 

e fiscalização, constantes desta lei complementar, 
caberá a ARSI, referente aos serviços públicos de 
infra-estrutura viária com pedágio, referentes à 

Rodovia ES 060 (trecho atual correspondente ao 
km 0 na Praça do Pedágio em Vitória até o km 
67,5, no trevo de chegada à Praia de Meaípe, em 
Guarapari), opinar e decidir sobre tarifa, reajustes 
anuais e as revisões a cada 5 (cinco) anos, de 
forma a garantir a estabilidade e segurança dos 
negócios existentes. 

 
Art. 35. A política tarifária deverá garantir 

o equilíbrio econômico e financeiro da CESAN na 
prestação do serviço regionalizado, bem como dos 
contratos de concessão de serviços de infra-
estrutura viária com pedágio, concedidos. 

 
Art. 36. Para as atividades específicas de 

regulação e fiscalização dos serviços pela ARSI, 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
bem como serviços de infra-estrutura viária com 
pedágio, será permitida fase de adaptação de no 
máximo doze (12) meses para o inicio das 
atividades, depois de nomeada a Diretoria 
Colegiada da ARSI.  

 
Art. 37. A Tabela Salarial do Quadro de 

cargos de provimento em comissão da ARSI é a 
constante do anexo II que integra esta lei 
complementar. 

 
Art. 38. Ficam criados os cargos de 

provimento em comissão com as nomenclaturas, 
referências, quantitativos e vencimentos, para 
atender às necessidades de funcionamento do 
órgão, constantes do anexo III que integra esta lei 
complementar. 

 
Parágrafo único. Respeitados o disposto 

no art. 18 e 19, os demais cargos de provimento 
em comissão da ARSI serão providos por ato do 
Diretor Geral, após decisão da Diretoria 
Colegiada. 

 
Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado 

a regulamentar esta lei complementar, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 
publicação. 

 
Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir os créditos adicionais necessários ao 
orçamento vigente e alterar o Plano Plurianual 
para 2008 – 2011, para o cumprimento desta lei. 

 
Art. 41. Esta lei complementar entra em 

vigor a partir de 01 de janeiro de 2009. 
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ANEXO I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO CRIADOS, A QUE SE REFERE O ARTIGO 29. 
 

Nomenclatura 
do cargo 

Escolaridade Carga 
horária 
semanal 

Quantitativo Subsídio 
(R$) 

 
Especialista 

em regulação e 
fiscalização 

 
superior  
completo 

 
40 horas 

 
06 

 
3.675,00 

 
Analista de 

suporte técnico 

 
superior 
completo 

 
40 horas 

 
08 

 
2.500,00 

 
ANEXO II - TABELA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, A QUE SE 

REFERE O ARTIGO 37. 
 

Referência Valor (R$) 
AR – 01 6.825,00 
AR – 02 5.775,00 
AR – 03 3.526,29 

 
ANEXO III - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CRIADOS, A QUE SE REFERE O ARTIGO 38. 
 

Nomenclatura Ref. Quantidade Valor Valor total 
Diretor Geral AR - 01 01 6.825,00 6.825,00 
Diretor  AR - 02 02 5.775,00 11.550,00 
Assessor Especial AR - 03 03 3.526,29 10.578,87 
Gerente AR - 03 04 3.526,29 14.105,16 
Ouvidor AR - 03 01 3.526,29 3.526,29 
Total Geral  11 23.178,87 46.585,32 

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
 
PROJETO DE LEI QUE CRIA A AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-
ESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – ARSI.  
 

                                                                                                         Valores em R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2009 2010 2011 

Criação de cargos comissionados 
Criação de cargos efetivos 

46.585 
42.050 

681.543 
615.191 

681.543 
615.191 

681.543 
615.191 

Impacto orçamentário financeiro 88.635 1.296.734 1.296.734 1.296.734 

 
Memória de Cálculo anual criação de cargos comissionados: 
Quantitativo de cargos = 11 
Valor total mensal: R$ 46.585,32 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13° + 1/3 férias) 
Valor anual = (46.585 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 681.543,23 
 
Memória de Cálculo anual criação de cargos efetivos: 
Quantitativo de cargos = 14 
Valor total mensal: R$ 42.050,00 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13° + 1/3 férias) 
Valor anual = (42.050 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 615.191,50  
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A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Saneamento e de 
Finanças. 

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

Nº281/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 

 
Submeto ao exame dessa Casa de Leis o 

anexo projeto de lei complementar que tem como 
proposta ampliar o quadro de técnicos de nível 
superior, por meio da contratação de 38 (trinta e oito) 
profissionais, em caráter emergencial, para realizar o 
atendimento aos adolescentes que se encontram sob a 
custódia do Estado, cumprindo medida 
socioeducativa de internação ou estão sob 
acautelamento provisório. 

A necessidade de contratação emergencial se 
justifica tendo em vista o aumento do número de 
adolescentes no sistema socioeducativo (519% em 
cinco anos) e o cumprimento das obrigações judiciais 
no que diz respeito ao encaminhamento de relatórios 
interdisciplinares de cada adolescente, 
semestralmente. 

Atualmente, a equipe de técnicos de nível 
superior é insuficiente para garantir o cumprimento 
dos prazos junto ao poder judiciário. Além disso, 
pode haver atraso na liberação de adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de 
internação e internação provisória, contribuindo para 
a superlotação das unidades. 

Destaco que a equipe técnica atua no 
atendimento aos adolescentes e suas famílias sob 
duas dimensões, quais sejam: a dimensão jurídica e a 
dimensão de inclusão social. 

Na dimensão jurídica, a atuação do 
profissional de nível superior se dá no sentido de 
cumprir com as obrigações judiciais pertinentes à 
execução da medida socioeducativa pelo adolescente. 

Na dimensão da inclusão social, o 
profissional de nível superior atua no sentido de 
realizar o atendimento psico-social e pedagógico do 
adolescente e da sua família, bem como busca a 
articulação da rede sócio-assistencial junto aos 
municípios de forma a garantir oportunidades a essa 
população. 

Essa equipe tem o importante papel de 
acompanhar o desenvolvimento e o cumprimento da 
medida socioeducativa de modo a subsidiar, por 

meio de relatórios, pareceres e laudos técnicos 
periódicos, o poder judiciário para a tomada de 
decisões. 

O presente projeto de lei complementar 
abrange as seguintes categorias: Assistente Social 
(10); Psicólogos (14); Pedagogos (04); Advogado 
(10). Os 38 (trinta e oito) técnicos propostos atuarão 
diretamente no atendimento aos adolescentes em 
conflito com a lei, custodiados pelo Estado em 
cumprimento de medida socioeducativa de 
internação ou que estão sob acautelamento provisório 
nas Unidades do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo - IASES.  

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
Definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2007 a Dezembro/2007. 

Por todo o exposto, solicito o empenho de V. 
Exa. e ilustres pares no sentindo da aprovação do 
projeto de lei complementar que acompanha esta 
Mensagem. 
 

Atenciosamente,  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
41/2008. 

 
Autoriza o Poder Executivo a 
realizar contratação temporária de 
Técnico de Nível Superior para 
atender às necessidades 
emergenciais do Instituto de 
Atendimento Sócio-Educativo do 
Espírito Santo – IASES. 

 
Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

celebrar contrato administrativo de prestação de 
serviço, por prazo determinado, para admissão de 38 
(trinta e oito) Técnicos de Nível Superior, em caráter 
temporário, para atender às necessidades 
emergenciais do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo – IASES. 

 
Art. 2º As contratações previstas no artigo 1º 

respeitarão o prazo de até 12 (doze) meses, a contar 
da data de formalização do contrato administrativo 
de prestação de serviços, podendo ser prorrogadas 
por igual período e rescindidas a qualquer tempo no 
interesse da administração. 

 
Art. 3º É proibido o desvio de função de 

pessoal contratado na forma desta lei complementar. 
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Art. 4º É proibida a contratação, nos termos 
desta lei complementar, de servidores da 
administração direta ou indireta, da União, do Estado 
e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas 
constitucionalmente. 

 
Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade 

do contrato, a infração do disposto no “caput” deste 
artigo, importará na responsabilidade da autoridade 
contratante e do contratado, inclusive solidariedade 
quanto à devolução dos valores pagos ao contratado. 

 
Art. 5º Nas contratações serão observados os 

valores de salário-base pago ao pessoal do quadro de 
servidores do IASES, observada a proporcionalidade 
da carga horária efetivamente prestada. 

 
Art. 6º Aplicam-se ao pessoal contratado os 

mesmos deveres, proibições e responsabilidades 
vigentes para os servidores públicos integrantes do 
IASES. 

 
Art. 7º As infrações disciplinares atribuídas 

ao pessoal contratado nos termos desta lei 
complementar serão apuradas mediante sindicância 
e/ou processo administrativo, assegurada a ampla 
defesa e concluídas nos mesmos prazos estabelecidos 
para servidores efetivos. 

 
Art. 8º O contrato firmado de acordo com os 

termos desta lei complementar extinguir-se-á sem 
direito a indenização: 

 
I – pelo término do prazo contratual; 

 
II – por iniciativa do contratado; 

 
III – por conveniência da 
Administração; 

 
IV – quando o contratado incorrer 
em falta disciplinar; 

 
V – quando da homologação de 
concurso público para provimento de 
cargos. 

 
Art. 9º É assegurado aos contratados o 

direito ao gozo de licença para tratamento de sua 
própria saúde, por acidente em serviço, por doenças 
profissionais, por gestação e por paternidade, vedada 
quaisquer outras espécies de afastamento. 

 

Parágrafo único. O contratado em caráter 
temporário fará jus, ainda: 

 
I – ao 13º (décimo terceiro) salário 
proporcional ao tempo de serviço 
prestado; 
 
II – ao adicional de férias 
proporcional ao tempo de serviço 
prestado; 
 
III – ao adicional noturno;  
 
IV – ao vale transporte; 
 
V – ao auxílio alimentação; 
 
VI – a Gratificação de Dedicação à 
Atividade Sócio-Educativa - 
GDASE quando for o caso, 
conforme regulamentado em 
legislação específica. 

 
Art. 10. Os contratados, na forma desta lei 

complementar, serão segurados do Regime Geral da 
Previdência Social, conforme § 13 do artigo 40 da 
Constituição Federal. 

 
Art. 11. O quantitativo de vagas do cargo de 

provimento efetivo de Técnico de Nível Superior, a 
que se refere o anexo I da Lei Complementar n° 362, 
de 30 de março de 2006, passa a ser de 91 (noventa e 
um) 

 
Art. 12. A definição dos cargos e o 

quantitativo máximo de pessoal que poderá ser 
admitido mediante contratação temporária, assim 
como o valor unitário, são os constantes do anexo 
único que integra esta lei complementar. 

 
Parágrafo único. A carga horária dos cargos 

constantes do anexo único será de 40 (quarenta) 
horas semanais. 

 
Art. 13. As despesas decorrentes da 

execução desta lei complementar correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias. 

 
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir crédito adicional suplementar para atendimento 
das despesas decorrentes desta lei complementar. 

 
Art. 15. Esta lei complementar entra em 

vigor na data da sua publicação. 
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ANEXO ÚNICO - A que se refere o artigo 12. 
 
 

Nomenclatura Função Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Assistente Social 10 1.630,13 16.301,30 
 

Psicólogo 14 1.630,13 22.821,82 
 

Pedagogo 04 1.630,13 6.520,52 
 

Técnico de Nível Superior 

Advogado 10 1.630,13 16.301,30 
 

Total 38  61.944,94 
 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
 
PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
EMERGENCIAIS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – 
IASES. 
 
Valores em R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO  
MENSAL 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Criação de cargos 
 

61.944 
 

906.254 
 

906.254 
 

906.254 
 

Impacto orçamentário financeiro 61.944 906.254 906.254 906.254 
 
Memória de Cálculo anual criação de cargos comissionados: 
Quantitativo de cargos = 38 
Valor unitário dos cargos: R$ 1.630,13 
Valor total mensal: R$ 61.944.94 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13° + 1/3 

férias) 
Valor anual = (61.944,94 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 906.254,47 

 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

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

Nº 282/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 21 de novembro de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento a essa Casa de Leis que, 
amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual, vetei totalmente o Projeto 
de Lei n° 400/2007, transformado no Autógrafo de 

Lei n° 254/2008, de autoria do Deputado Rafael 
Favatto, que trata do seguinte assunto: “Cria o 
Programa Estadual de Empreendedorismo, 
vinculado às Universidades e Faculdades Públicas e 
Privadas de fixa outras providências”. 

O projeto de lei padece de vícios de 
inconstitucionalidade formal e material, eis, pois, a 
razão do veto. 

Transcrevo a seguir o parecer emitido pela 
Procuradoria Geral do Estado que aprovo: 
 

“Da violação do princípio da 
reserva de administração – art. 84, 
II e VI, “a” da Constituição 
Federal; e art. 91, I e V da 
Constituição Estadual –, da 
invasão da competência privativa 
do Chefe do Poder Executivo para 
legislar sobre matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo 
– art. 61, §1°, II, “b” da CF; e art. 
63, parágrafo único, III e VI da 
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CE –, e da afronta ao princípio da 
harmonia entre os poderes - art. 2° 
da CF. 

 
Note-se que ao criar o “Programa Estadual 

de Empreendedorismo, vinculado às Universidades e 
Faculdades Públicas e Privadas”, o legislador 
estadual impõe à Administração Pública que esta 
implemente o programa, selecione os projetos, 
oriente (orientação técnica, contábil e econômica), 
facilite, financie (financiamento por instituição 
financeira pública até 120 meses com juros 
subsidiados de 2% ao ano) e auxilie o estudante ou 
grupo de estudantes que tiveram seu projeto 
selecionado, visando viabilizar a implementação 
deste. 

Para atender a estas exigências do autógrafo, 
serão necessários que (1) seja determinado a um 
órgão do Poder Executivo que especifique quais os 
critérios necessários à inclusão de um projeto no 
programa (além dos já trazidos pelo autógrafo), que 
este órgão verifique se o projeto as atende, e dê 
orientação (técnica, econômica e contábil) aos 
alunos; e que, conseqüentemente, (2) servidores 
deste órgão assumam novas funções, para o 
atendimento destas exigências. Ainda, determina que 
instituição financeira pública financie o projeto com 
juros subsidiados. 

Observamos que a competência para 
estabelecer procedimentos para os órgãos que 
compõem a Administração estadual, seus servidores, 
bem como a gestão de toda a máquina 
administrativa, é do Poder Executivo, e não do 
Legislativo, por tratar-se de competência 
administrativa (atividade típica do Poder Executivo). 
Assim, compete privativamente ao Chefe do 
Executivo a direção superior da Administração, nos 
termos do art. 84, II e VI, “a” da Constituição 
Federal 1 (e art. 91, I e V, “a” da Constituição 
Estadual2 que atende à simetria constitucional 3). 

 
1Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 
superior da administração federal; 
(...) 
VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; 
(...) 
 
2 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: 
(...) 
V - dispor, mediante decreto, sobre: 

 
Ou seja, o autógrafo em epígrafe interfere na 

administração do Estado, cuja competência é do 
Poder Executivo, incluída aí a destinação dos 
esforços (e verbas públicas) do Estado para a 
consecução de políticas públicas, conforme a ordem 

de prioridades traçadas pelo seu chefe, o Governador 
do Estado, eleito legítima e democraticamente pela 
maioria dos cidadãos que outorgaram a este o poder 
de gerência do Estado. 

 
A pretendida imposição de condutas a órgãos 

que compõem a estrutura da Administração Pública 
fere o postulado constitucional da reserva da 
Administração (art. 84, II e VI, “a”), que impede a 
ingerência do Poder Legislativo na esfera de 
competências do Poder Executivo. Neste sentido, 
destacamos as lições de Joaquim Gomes Canotilho e 
Helly Lopes Meirelles, respectivamente:  

“Por reserva de administração 
entende-se um núcleo funcional da 
administração resistente à lei, ou 
seja, um domínio reservado à 
administração contra as ingerências 
do parlamento.”4 
“(...) A privatividade da iniciativa do 
Executivo torna inconstitucional o 
projeto oriundo do Legislativo, ainda 
que sancionado e promulgado pelo 
Chefe do Executivo, porque as 
prerrogativas constitucionais são 
irrenunciáveis por seus titulares. 
Trata-se do princípio constitucional 
da reserva de administração, que 
impede a ingerência do Poder 
Executivo em matéria administrativa 
de competência exclusiva do Poder 
Executivo (...)”5 

__________________________________________ 
3 “É o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre 
os institutos jurídicos da Constituição Federal e as Constituições 
dos Estados-membros. Tem aplicação expressa, por exemplo, no 
art. 125, §2°, da Constituição Federal”. (Sylvio Motta in “Direito 
Constitucional” – 17ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
19) 
4 Canotilho, J.Joaquim Gomes, “Direito Constitucional e Teoria 
da Constituição”, 6ª edição, Coimbra, 2002, pág. 733. 
5MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo Brasileiro”. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 399-400. 

 
No mesmo sentido nossa Corte Suprema 

possui vários precedentes, que dentre eles 
destacamos: 
 

(...) RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, 
o Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, 
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ao Poder Legislativo, sob pena de 
desrespeito ao postulado da 
separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática 
legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão 
funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em 
atuação "ultra vires" do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua 
atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício 
de suas prerrogativas institucionais. 
(...).6 

 
Desta forma, a Assembléia Legislativa 

exorbitou os limites de sua competência 
constitucional, interferindo no âmbito de atuação do 
Poder Executivo, a quem cabe determinar onde serão 
aplicadas as verbas públicas e também as atribuições 
dos órgãos que o compõe, em clara ofensa ao 
postulado da reserva de administração (art. 84, II e 
VI, “a” da CF). 

Note-se que também restou caracterizada a 
ofensa ao princípio da harmonia entre os poderes 
– cláusula pétrea do sistema constitucional brasileiro 
– insculpido no art. 2°7, da Carta da República, haja 
vista a interferência no âmbito das atribuições de 
outras esferas de Poder. 

Com efeito, a afronta ao princípio da 
harmonia entre os poderes é evidente na medida em 
que o Poder Legislativo pretende interferir na gestão 
da Administração Pública, função que compete ao 
Poder Executivo, ao impor que este direcione seus 
gastos para determinado fim, bem como a adoção de 
condutas para atender a programa criado pelo 
Legislativo, interferindo diretamente na 
Administração do Estado.  

Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria cuide 
de atribuições de órgãos que compõem a 
Administração Pública é privativa do Chefe do 
Executivo estadual (alínea “b” do inciso II, do §1° do 
art. 61 da CF8; e incisos III e VI do parágrafo único 
do art. 63 da CE9). 

O Ilustre professor Alexandre de Moraes 
ensina: 
 

“As matérias enumeradas no art. 61, 
§1° da Constituição Federal, cuja 
discussão legislativa depende da 
iniciativa do Presidente da República 
são de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, ao disciplinar 
o processo legislativo no âmbito das 

respectivas Constituições estaduais, 
não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal. 
Assim, por exemplo, a iniciativa 
reservada das leis que versem o 
regime jurídico dos servidores 
públicos revela-se, enquanto 
prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder 
Executivo, projeção específica do 
princípio da separação de poderes, 
incidindo em inconstitucionalidade 
formal a norma inscrita em 
Constituição do Estado que, 
subtraindo a disciplina da matéria ao 
domínio normativo da lei, dispõe 
sobre provimento de cargos que 
integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo 
local.”10 

 
Assim, padece de vício de iniciativa o 

presente autógrafo de lei, haja vista que não foi 
observado que para a matéria de organização 
administrativa (política) a iniciativa na proposição de 
leis é privativa do Chefe do Executivo, tornando nulo 
todo o processo legislativo. Destacamos o 
posicionamento do Colendo STF: 
 

”O desrespeito à cláusula de 
iniciativa reservada das leis, em 
qualquer das hipóteses 
taxativamente previstas no texto da 
Carta Política, traduz situação 
configuradora de 
inconstitucionalidade formal, 
insuscetível de produzir qualquer 
conseqüência válida de ordem 
jurídica. A usurpação da 
prerrogativa de iniciar o processo 
legislativo qualifica-se como ato 
destituído de qualquer eficácia 
jurídica, contaminando, por efeito de 
repercussão causal prospectiva, a 
própria validade constitucional da lei 
que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina. (...).”11 

 
61 ADI-MC 776 / RS - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080. 
 
7Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 
8Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
 
9 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
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ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham sobre: 
(...) 
III - organização administrativa e pessoal da administração do 
Poder Executivo; 
(...) 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder Executivo. 
 
10 Alexandre de Moraes in “Constituição do Brasil Interpretada”, 
6ª edição. São Paulo: editora Atlas, 2006, pág. 1164. 
11 ADI-MC 2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  01/08/2001- DJ 14-12-
2001 PP-00023. 

Da Invasão da competência 
privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre 
orçamento estadual – arts. 84, 
XXIII, e 165, da Constituição 
Federal, e arts. 150 e 91, XVI, da 
Constituição Estadual. 

 
Extrai-se, num segundo momento, mais uma 

vez a usurpação por parte do Legislativo de 
competência que é privativa do Chefe do Poder 
Executivo, agora no âmbito do orçamento estadual. 
Aliás, já pronunciado anteriormente como conteúdo 
de um dos deveres impostos ao Executivo pelo 
projeto de lei em tela. 

Nota-se que o art. 6° do Autógrafo de Lei n° 
254/2008 determina que “as despesas decorrentes 
desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento", o que acarreta implicação na previsão 
orçamentária, cuja normatização, originariamente, 
compete ao Executivo. 

A Constituição Federal é muito clara ao 
afirmar que é de iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo dar início ao processo legislativo 
em matérias orçamentárias. E certamente, sendo da 
competência do Executivo a programação das 
diretrizes orçamentárias e do próprio orçamento, que 
se dá por meio de complexos estudos, não seria 
condizente se permitir ao Legislativo o destino de 
algo tão peculiar e que não é sua função essencial. 

Com efeito, os art. 61, § 1º, II, ‘b’12 art. 84, 
XXIII13, e art. 165, I, II, e III14, todos da Constituição 
Federal, determinam que a iniciativa de leis em 
matéria orçamentária é exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo, preceitos estes que, em decorrência do 
princípio da simetria constitucional15, repetem-se nos 
artigos 15016 e 91, inciso XVI17 ambos da 
Constituição Estadual. 

 
12Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador Geral da República e aos Cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que: 
(...) 

II- Disponham sobre: 
(...) 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
territórios; 
(...) 
 
13 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de 
orçamento previstas nesta Constituição; 
(...) 
 
14 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I – o plano plurianual; 
II – as diretrizes orçamentárias; 
III – os orçamentos anuais. 
 
15 O princípio da simetria é decorrência do princípio da 
separação dos Poderes, sendo uma das limitações à atuação do 
Poder Constituinte Estadual, haja vista que determina que os 
Estados-membros sigam a forma de organização do Estado 
acolhida pela Constituição Federal. 
 
16Art. 150. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçametárias; 
III - os orçamentos anuais. 
§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública estadual, direta e indireta, para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada. 
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública estadual, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente; 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual; disporá sobre as 
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
[...] 
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e 
despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.” 
 
17 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: 
(...) 
XXIII – enviar à Assembléia Legislativa o plano plurianual de 
investimentos, o plano estadual de desenvolvimento, projeto de 
lei de diretrizes orçamentárias e a propostas de orçamento anual 
previstos nesta Constituição; 

 
Isso porque cabe ao Chefe do Executivo 

eleger as prioridades governamentais e pôr em 
prática o seu plano de governo, o fazendo por meio 
das leis orçamentárias, onde se estima a receita, se 
fixa a despesa e instituem-se e efetivam-se os planos 
e os programas governamentais, cabendo, então, 
incluir ou não despesas com políticas públicas.  

Veja-se, então, que a iniciativa parlamentar 
em projetos que, de qualquer forma, interfiram nas 
leis orçamentárias fora das hipóteses 
constitucionalmente autorizadas (art. 166, §§ 3 e 4º), 
seja reduzindo a receita ou aumento a despesa, 
subverte a sistemática constitucional em matéria 
orçamentário-financeira e, repita-se, usurpa a 
competência que foi privativamente conferida ao 
Chefe do Executivo.  
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Assim, resta evidente que o autógrafo sob 
análise, ao dispor sobre orçamento para viabilizar 
que seja instituído o “Programa Estadual de 
Empreendedorismo vinculado às Universidades e 
Faculdades Públicas e Privadas”, especialmente 
quando determina a abertura de linha especial de 
financiamento com juros subsidiados (art. 5°), 
interfere diretamente na competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo para legislar sobre matéria 
orçamentária. Daí apontar mais um vício de 
inconstitucionalidade. 

Desta forma, o Autógrafo de Lei n° 
254/2008 interfere na competência do Poder 
Executivo para gerir o Estado e para legislar sobre 
matéria de organização administrativa (art. 84, II e 
VI, “a” da CF; e art. 91, I e V da CE) e orçamentária 
(art. 84, inciso XXIII, e art. 165, incisos I, II, e III da 
CF; e artigos 150 e 91, inciso XVI da CE), afronta ao 
princípio da harmonia entre os poderes (art. 2°, CF) e 
padece de vício de iniciativa, que é privativa do 
chefe do executivo (art. 61, § 1º, II, ‘b’; art. 84, 
XXIII, e art. 165, I, II, e III da CF; e art. 63, 
parágrafo único, III e VI; art. 91, XVI; e art. 150 da 
CE). 

Os vícios material e formal de 
inconstitucionalidade aqui apontados, por força do 
nexo de absoluta interdependência lógico-jurídica 
com os demais dispositivos da proposição 
apresentada, gravam todo o Autógrafo de Lei n° 
254/2008. 

 
Atenciosamente,  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

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

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

Nº 283/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Veio-me dessa Presidência, com o OF. N° 
635/SGP/ALES, o Autógrafo de Lei n° 251/2008, 
objeto da transformação do Projeto de Lei n° 
360/2007, de autoria do ex-Deputado Givaldo Vieira 
com o seguinte teor: “Institui o Programa Estadual 
de Inclusão Digital do Jovem Residente na Área 
Rural”. 

Verifica-se da análise minuciosa do teor do 
PL que o mesmo padece dos vícios de 
inconstitucionalidade formal e material o que me 
leva a apor o veto total ao seu inteiro teor. 

O veto que ora aponho ao projeto de lei em 
referência está fundamentado no parecer exarado 
pela Procuradoria do Estado que aprovo e transcrevo: 
 

“O presente autógrafo de lei 
pretende promover a integração 
social da juventude de baixa renda 
da área rural por meio de sua 
inclusão digital, no entanto verifica-
se que sua sanção é inviável, em 
razão a ocorrência de 
inconstitucionalidade formal, 
evidenciada pela inobservância do 
procedimento exigido pelos artigos 
61, §1º, inciso II, alínea “e”1 e 84, 
incisos II e VI, alínea “a”2, da 
Constituição Federal e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI3, da 
Constituição Estadual. 

 
As disposições do autógrafo de lei estão em 

dissonância com o que define a legislação pátria, 
tendo em vista que seus dispositivos interferem no 
funcionamento e na organização da Administração 
Pública, interferência esta que não pode ser tolerada, 
eis que invade a competência atribuída ao 
Governador do Estado, a quem cabe a direção 
superior da Administração, bem como dar início ao 
processo legislativo de leis que estabelecem 
obrigações a órgãos públicos. 

Note-se que os dispositivos do Autógrafo em 
tela invadem claramente a competência outorgada 
pelo art. 84, II, VI, “a” da Constituição federal ao 
Chefe do Poder Executivo, pois firmam diretrizes 
para organização estatal, ao estabelecer metas, 
procedimentos e prioridades na execução do 
Programa. No presente caso, a iniciativa cabe ao 
Governador do Estado, vez que a Constituição 
Federal outorgou a este autonomia acerca da 
organização e funcionamento da máquina estatal. 

Acerca do tema, José Cretella Júnior 
esclarece a abrangência do conceito de direção 
superior da Administração4 

 
“(...) direção superior não é 
orientação política, tão só, mas, e 
principalmente, administrativa, 
econômica e financeira, tanto que o 
próprio Ferreira Filho inclui, na 
abrangência dessa expressão, a 
fixação de metas, a escolha de 
caminhos e procedimentos”. (Grifo 
acrescido) 
 

Evidente, portanto, que qualquer projeto de 
lei que intente vincular o Chefe do Poder Executivo 



11127 - Diário do Poder Legislativo        Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008 

no exercício de sua competência quanto à gestão da 
Administração deve ser rejeitado pela sua 
inconstitucionalidade. É o que se infere, inclusive, do 
posicionamento já consolidado pelo Supremo 
Tribunal Federal: 

 
ADI-MC 2300 / RS - RIO GRANDE 
DO SUL 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO 
Julgamento: 05/10/2000 – Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação  
DJ 15-12-2000 PP-00061 – EMENT 
VOL-02016-01 PP-00101 
Parte(s) 
REQTE.: GOVERNADOR DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 
ADVDOS.: PGE-RS - PAULO 
PERETTI TORELLY E OUTRO 
REQDA.: ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 
Ementa  

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 
11.370/99, DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. DIREITOS E 
VANTAGENS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS ESTADUAIS. 
ALEGADA CONTRARIEDADE 
AOS ARTS. 2º; 37, “CAPUT”; 61, § 
1º, II, C; E 84, II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Plausibilidade das alegações de 
inconstitucionalidade em relação à 
ocorrência de vício de iniciativa 
legislativa e à supressão de 
poderes do Governador do Estado 
no exercício da direção superior 
da Administração Pública 
estadual. Medida cautelar deferida 
para suspender, até o julgamento 
final da ação, a eficácia do diploma 
normativa sob enfoque. 

 
ADI 2721/ES – ESPÍRITO SANTO 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. MAURÍCIO 
CORRÊAJulgamento: 06/08/2003 – 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação  

DJ 05-12-2003 PP-00018 – EMENT 
VOL-02135-06 PP-01099 
Parte(s)  
REQTE.: GOVERNADOR DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ADVDOS.: PGE-ES-FLÁVIO 
AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA E 
OUTRO 
REQDA.: ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
Ementa  
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL 235/02. CRIAÇÃO DE 
CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS 
DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA 
DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA 
INICIATIVA RESERVADA. 
ATUAÇÃO PARLAMENTAR. 
IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. Circunscrições 
regionais de trânsito. Instituição. 
Matéria reservada à iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo, a quem 
compete, com exclusividade, 
exercer a direção superior da 
administração estadual e dispor 
sobre sua organização e estrutura. 
Observância ao modelo federal pelos 
estados-membros, que têm 
autonomia para se auto-organizarem 
nos limites impostos pela 
Constituição Federal. 2. Inércia do 
Poder Executivo para a deflagração 
do processo legislativo das matérias 
de sua competência. Atuação 
parlamentar. Impossibilidade. Em 
virtude da cláusula constitucional da 
reserva de iniciativa, somente ao 
Governador, que detém o poder 
discricionário, compete avaliar a 
conveniência e a oportunidade 
administrativa e financeira de serem 
criados órgãos regionais na estrutura 
organizacional direta e indireta. 
Ação julgada procedente para 
declarar a inconstitucionalidade da 
Lei Complementar 235, de 30 de 
abril de 2002, do Estado do Espírito 
Santo. 
(Grifos acrescidos) 

 
Destaque-se, ainda, que, como conseqüência 

da inconstitucionalidade formal, o autógrafo em 
comento torna-se igualmente inconstitucional em seu 
aspecto material, por cuidar de matéria inserida no 
rol de competências do Chefe do Poder Executivo. 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008              Diário do Poder Legislativo - 11128 

Trata-se aqui de ofensa ao Princípio da Reserva da 
Administração. 

A Suprema Corte nos informa o conteúdo da 
Reserva da Administração: 

 
ADI-MC 3075/PR – PARANÁ 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADERela
tor(a): Min. GILMAR MENDES 
Julgamento: 19/12/2003 – Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação  
DJ 18-06-2004 PP-00044 EMENT 
VOL-02156-01 PP-00104 
RTJ VOL-00191-01 PP-00129 
Parte(s)  
REQTE.(S): CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DO SISTEMA 
FINANCEIRO - CONSIF 
ADV.(A/S): LUIZ CARLOS 
STURZENEGGER 
REQDO.(A/S): GOVERNADOR 
DO ESTADO DO PARANÁ 
REQDO.(A/S): ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
PARANÁ 

 
“(...) O princípio constitucional da 
reserva da administração impede 
a ingerência do Poder Legislativo 
em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do 
Poder Executivo. (...)”. 
(Grifo acrescido) 

 
Importa observar que tal interferência do 

Poder Legislativo na esfera do Poder Executivo 
afronta também o Princípio Constitucional da 
Separação e da Harmonia dos Poderes, contido no 
art. 2º Constituição Federal, que visa estabelecer o 
equilíbrio nas atuações dos três Poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – ao vedar a invasão de 
qualquer um destes nas esferas dos demais, 
garantindo, assim, a perpetuação de nossa 
democracia. 

O Supremo Tribunal Federal aponta a 
ocorrência de afronta ao Princípio da Separação e 
Harmonia entre os Poderes quando o Poder 
Legislativo usurpa competência conferida pela 
Constituição Federal privativamente ao Chefe do 
Poder Executivo: 

 
DJe-192 DIVULG 09-10-2008 
PUBLIC 10-10-2008 
EMENT VOL-02336-08 PP-01730 
Parte(s) 
AGTE.(S): CÂMARA MUNICIPAL 
DO RIO DE JANEIRO 

ADV.(A/S): FLÁVIO ANDRADE 
DE CARVALHO BRITTO 
AGDO.(A/S): PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S): HUGO GONÇALVES 
GOMES FILHO 
Ementa  
 
EMENTA: AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 61, 
§ 1º, DA CB/88. COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA. CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. LEGISLAÇÃO 
LOCAL. FATOS E PROVAS. 
SÚMULAS 279 E 280 DO 
SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal 
Federal fixou jurisprudência no 
sentido de que o artigo 61, § 1º, da 
Constituição do Brasil, confere ao 
Chefe do Poder Executivo a 
competência privativa para iniciar os 
processos de elaboração de textos 
legislativos que disponham sobre a 
criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na Administração 
Direta e Autárquica, o aumento da 
respectiva remuneração, bem como 
os referentes a servidores públicos 
da União e dos Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria. 
Esta cláusula da reserva de 
iniciativa, inserta no § 1º do artigo 
61 da Constituição de 1988, é 
corolário do princípio da 
harmonia e interdependência 
entre os Poderes, sendo de 
compulsória observância pelos 
entes-federados, inclusive no 
exercício do poder reformador que 
lhes assiste. Precedentes. 2. Para 
dissentir-se do acórdão recorrido 
seria necessário o reexame de 
legislação local e de fatos e provas, 
circunstâncias que impedem a 
admissão do recurso extraordinário 
ante os óbices das Súmulas ns. 279 e 
280 do Supremo Tribunal Federal. 
Agravo regimental a que se nega 
provimento. 
 
Pet 494 / RJ - RIO DE JANEIRO 
PETIÇÃO Relator(a): Min. ILMAR 
GALVÃO Julgamento: 27/02/1992 
– Órgão Julgador: TRIBUNAL 
PLENO 
Publicação  
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DJ 03-04-1992 PP-04288 – EMENT 
VOL-01656-01 PP-00066 
RTJ VOL-00141-02 PP-00394 
 
Ementa CAUTELAR. 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO 
DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, 
QUE TEM POR OBJETO A 
NORMA DO PAR-3. DO ART. 82, 
SEGUNDO A QUAL "O 
PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES DO ESTADO SERÁ 
FEITO, IMPRETERIVELMENTE, 
ATÉ O 10. DIA UTIL DE CADA 
MES". Norma que, a um primeiro 
enfoque, e de ter-se por violadora 
do princípio da separação dos 
Poderes, por pretender regular 
matéria de competência exclusiva 
do Chefe do Poder Executivo, 
porque inerente a direção superior 
da administração estadual, que lhe 
esta afeta. Presenca indisfarcavel do 
"periculum in mora", representado 
pelos danos que a observancia da 
aludida norma poderá acarretar para 
o Tesouro do Estado. Cautelar 
deferida.(Grifos acrescidos) 

 
Ora, é patente neste caso a interferência 

ilegítima do Poder Legislativa na seara do Poder 
Executivo, ferindo tanto o postulado da Reserva da 
Administração quanto o Princípio da Separação e da 
Harmonia dos Poderes, pelo que faz-se mister 
declarar também a inconstitucionalidade material do 
autógrafo de lei em análise. 

No que concerne especificamente à criação 
de programas, campanhas e políticas públicas, como 
é o caso do presente autógrafo, o Supremo Tribunal 
Federal já se manifestou à respeito do tema: 
 
1 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(...) 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública, observado o disposto no art. 84, VI. 
 
2 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 
superior da administração federal; 
(...) 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  

a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; 
(...) 
 
3Art. 63. (...) 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham sobre: 
(...) 
III – organização administrativa e pessoal da administração do 
Poder Executivo; 
(...) 
VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 
(...) 
 
4  CRETELA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 
1988. São Paulo: Forense Universitária, p. 2883, tomo V. 

ADI 2799 
EMENTA: 
CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - 
LIMINAR. Há o sinal do bom 
direito e o risco de manter-se com 
plena eficácia o quadro quando o 
diploma atacado resultou de 
iniciativa parlamentar e veio a 
disciplinar programa de 
desenvolvimento estadual - 
submetendo-o à Secretaria de 
Estado - a dispor sobre a estrutura 
funcional pertinente. Segundo a 
Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo 
deflagrar o processo legislativo 
que envolva órgão da 
Administração Pública - alínea 
"e" do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal. 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 11.605, de 23 de abril de 
2001 (Cria o Programa de 
Desenvolvimento Estadual do 
Cultivo e Aproveitamento da 
Cana-de-açúcar e seus derivados – 
PRODECANA – no Rio Grande 
do Sul). 
(ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Marco Aurélio. 
Julgado em 01/04/2004. Publicado 
em 21/05/2004) 

 
ADI 1144 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR. LEI 
10.238/94 DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 
10.238/94 do Rio Grande do Sul, 
que instituiu o Programa Estadual 
de Iluminação Pública. Vício de 
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forma: lei de iniciativa 
parlamentar. Afronta ao disposto 
no artigo 61, §1º, II, “e”, da 
Constituição Federal. Presença dos 
requisitos necessários ao 
deferimento da medida cautelar. 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 10.238, de 15 de agosto de 
1994 (Institui o Programa de 
Iluminação Pública) 
(ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Francisco Rezek. 
Julgado em 23/02/1995. Publicado 
em 04/05/2001) 
ADI 3178 
EMENTA: 
Ação direta de inconstitucionalidade. 
2. Lei do Estado do Amapá. 3. 
Organização, estrutura e atribuições 
de Secretaria Estadual. Matéria de 
iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Precedentes. 4. 
Exigência de consignação de 
dotação orçamentária para execução 
da lei. Matéria de iniciativa do Poder 
Executivo. Precedentes. 5. Ação 
julgada procedente. 
LEI IMPUGNADA: 
Lei nº 806, de 20 de janeiro de 
2004 (Autoriza o Poder Executivo 
Estadual a criar o "Programa 
Saúde Itinerante", para atender 
localidades rurais e ribeirinhas, 
através de unidades móveis de 
saúde). 
(ADI 3178/AP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. 
Julgado em 27/09/2006. Publicado 
em 02/03/2007) 
 
ADI 3180 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
VÍCIO DE INICIATIVA. 
COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PEDIDO 
DEFERIDO. Lei nº 781, de 2003, do 
Estado do Amapá que, em seus arts. 
4º, 5º e 6º, estabelece obrigações 
para o Poder Executivo instituir e 
organizar sistema de avaliação de 
satisfação dos usuários de serviços 
públicos. Inconstitucionalidade 
formal, em virtude de a lei ter-se 
originado de iniciativa da 
Assembléia Legislativa. Processo 
legislativo que deveria ter sido 
inaugurado por iniciativa do 
Governador do Estado (CF, art. 

61, § 1º, II, e). Ação direta julgada 
procedente. 
LEI IMPUGNADA: 
Lei 781, de 20 de janeiro de 2004 
(Autoriza do Poder Executivo a 
criar o Programa de Qualidade no 
Serviço Público Estadual e dá 
outras providências). 
 
(ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Joaquim Barbosa. 
Julgado em 17/05/2007. Publicado 
em 14/06/2007). 
(Grifos acrescidos)”. 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

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

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

Nº 284/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Usando da competência que me é outorgada 
pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2° e 
91, IV, comunico a V. Exa. que vetei totalmente, 
por inconstitucionalidade o Projeto de Lei n° 
308/2007, de autoria do Deputado Paulo Foletto que 
“Obriga a implantação do processo de coleta de lixo 
em “shoppings centers” estabelecidos no Estado do 
Espírito Santo, conforme especifica”. 

Fundamenta-se, o veto, que ora aponho ao 
projeto de lei em exame, no parecer exarado pela 
douta Procuradoria Geral do Estado que aprovo e 
faço transcrever: 
 

“O conteúdo prescrito do Autógrafo 
de Lei n.º 252/2008 suscita vários 
questionamentos acerca de sua 
validez formal.  
Inicialmente, vem à tona a questão 
da eventual violação, por parte do 
mencionado autógrafo, da 
competência legislativa privativa dos 
Municípios para legislar sobre 
assuntos de interesse local (art. 30, I, 
da CF/88), conceito este que 
englobaria o regramento e a forma 
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de implementação da limpeza 
urbana1.  

 
Caso superada essa etapa, seria necessário, 

ainda, investigar a obediência do conteúdo do texto 
normativo em foco aos ditames próprios da 
competência legislativa concorrente que detém o 
Estado-membro no tema proteção do meio ambiente 
e controle da poluição, prevista no inciso VI do art. 
24 da Carta da República. 

Todavia, essas análises perdem a 
importância na vertente hipótese, pois o ponto nodal 
deste parecer é outro: a inadequação da norma 
jurídica corporificada pelo autógrafo sob estudo aos 
ditames da teoria geral do direito. Incompatibilidade 
cuja gravidade torna recomendável e oportuno o seu 
veto. 

Com efeito, mesmo uma análise perfunctória 
do texto normativo em foco deixa entrever que a 
norma jurídica nele contida não porta imperatividade 
suficiente para garantir um mínimo de eficácia 
jurídica (plano da eficácia). Indo além, tem-se que, 
rigorosamente, o preceito lançado pelo autógrafo em 
tela nem sequer pode ostentar a qualidade de norma 
jurídica (plano da validade).  

O motivo é simples: não há na lei em 
nascimento sanção a ser imputada à 
inobservância do dever criado pelo art. 1º . 

Tal ausência carcome a juridicidade de tal 
preceptivo, na medida em que o estabelecimento de 
uma sanção institucionalizada, capaz de fazer frente 
à inobservância do dever criado pela entidade estatal, 
é da essência da norma tida como jurídica. Sem tal 
elemento, a norma não poderá ser considerada 
jurídica, apenas, quando muito, social. A melhor 
doutrina destaca, há tempos, a importância da sanção 
como elemento caracterizador e essencial do 
fenômeno jurídico-normativo. Nada melhor que 
trazer à colação as seguintes lições de HANS 
KELSEN:  

 
[...] as ordens sociais a que 
chamamos Direito são ordens 
coativas da conduta humana. 
Exigem uma determinada conduta 
humana na medida em que ligam à 
conduta humana oposta um ato de 
coerção dirigido à pessoa que assim 
se conduz (ou aos seus familiares). 
Quer isto dizer que elas dão a um 
determinado individuo poder ou 
competência para aplicar a um outro 
indivíduo um ato coativo como 
sanção. (Teoria pura do direito. 6.ed. 
4. tir. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 36) 

 
Dizer que uma conduta é prescrita e que um 

indivíduo é obrigado a uma conduta, que é seu dever 

conduzir-se de certa maneira, são expressões 
sinônimas. Visto a ordem jurídica ser uma ordem 
social, a conduta a que um individuo é juridicamente 
obrigado é uma conduta que – imediata ou 
imediatamente – tem de ser realizada em face de 
outro individuo. Se o Direito é concebido como 
ordem coercitiva, uma conduta apenas pode ser 
considerada como objetivamente prescrita pelo 
Direito e, portanto, como conteúdo de um dever 
jurídico, se uma norma jurídica liga à conduta oposta 
um ato coercitivo como sanção. (Teoria pura do 
direito. 6.ed. 4. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
p. 128/129) 

Nesse mesmo sentido é o escólio do jurista 
italiano NOBERTO BOBBIO, lançado em obra 
específica sobre o tema: 

 
Com o objetivo de evitar os 
inconvenientes da sanção interna 
[sanção moral], isto é, sua escassa 
eficácia, e os da sanção externa não 
institucionalizada [sanção social], 
sobretudo a falta de proporção entre 
violação e resposta, o grupo social 
institucionaliza a sanção, ou seja, 
além de regular os comportamentos 
dos cidadãos, regula também a 
reação aos comportamentos 
contrários. Esta sanção se distingue 
da moral por ser externa, isto é, por 
ser uma resposta do grupo, e da 
social por ser institucionalizada, isto 
é, por ser regulada, em geral, com as 
mesmas formas e através das 
mesmas fontes de produção das 
regras primárias. Ela nos oferece um 
critério para distinguir as normas 
que habitualmente se denominam 
jurídicas das normas morais e das 
normas sociais. Trata-se das normas 
cuja violação tem por conseqüência 
uma resposta externa e 
institucionalizada. [...] A presença de 
uma sanção externa e 
institucionalizada é uma das 
características daqueles grupos que 
constituem, segundo uma acepção 
que foi se tornando cada vez mais 
comum, os ordenamentos jurídicos. 
(Noberto Bobbio, Teoria da norma 
jurídica. 1. ed. São Paulo: Edipro, 
2001, p. 159-160 – notas 
explicativas nossas)  

__________________________________________ 
1 Nesse sentido, tem-se que o Governador do Estado de Goiás 
vetou integralmente projeto de lei, que instituiu a coleta seletiva 
e reciclagem de lixo, sob o argumento de que tal ato continha 
vicio de inconstitucionalidade formal, por invadir a competência 
legislativa atribuída aos municípios, conforme evidencia notícia 
publicada, no dia 02/04/2008, no site da Assembléia Legislativa 
daquele Estado. 
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2 Essa circunstância foi inclusiva levantada pelo Min. CEZAR 
PELUSO nos debates havidos no julgamento da ADI 2487, 
oportunidade em que reconheceu que preceito jurídico sem 
sanção não configura norma jurídica, não passando de mera 
recomendação. 

 
Enfim, concluí-se, com o uso das palavras de 

ARNALDO VASCONCELOS, que “nada mais 
certo, portanto, de que predicar-se a sanção como 
nota distintiva da norma jurídica. Aquela norma que 
dela não dispuser, é porque não é norma jurídica”.  

Ainda que se entenda que possam existir 
normas jurídicas sem sanção (por exemplo, normas 
de competências, normas interpretativas e normas 
programáticas), o certo é que nas normas imperativas 
positivas (que impõem o dever de fazer algo, ou seja, 
obrigam uma conduta), espécie na qual se subsome a 
norma lançada pelo Autógrafo de Lei n.º 252/2008, a 
existência de uma sanção, de caráter coativo (mal 
dirigido ao patrimônio ou a liberdade do infrator), é 
imprescindível para garantir a sua pertinência ao 
sistema normativo do direito positivo (plano da 
validade)2.  

Fica caracterizado, assim, que a norma 
contida no autógrafo sob análise não ostenta a 
qualidade de jurídica, sob o ponto de vista de sua 
estrutura interna. 

Cabe acentuar, em arremate, que, mesmo 
que se admita que a ausência de sanção em uma 
determinada norma não resulte em sua 
desconsideração como norma jurídica (plano da 
validade), é certo que tal fato tem o condão de, no 
mínimo, extirpar toda a eficácia jurídica desse 
preceito normativo (plano da eficácia). Circunstância 
esta que, quando presente numa norma imperativa 
positiva (caso dos autos), configura verdadeiro 
contra-senso, teratologia jurídica. De fato, até mesmo 
as normas reputadas como carentes de sanção 
(normas interpretativas, programáticas, de 
competências etc.), todas elas, têm papel de 
sobranceira importância na dinâmica do 
ordenamento jurídico, status que não se divisa em 
norma imperativa positiva sem sanção.  

Vê-se, pois, que, de qualquer forma, estar-se-
ia diante de norma com nenhuma eficácia jurídica.  

Nem se argumente que o Poder Executivo 
poderia ulteriormente regulamentar o texto 
normativo sob análise, a fim de conferir-lhe 
coatividade. Ora, a criação de sanções para fazer 
frente ao descumprimento de preceitos legais é 
matéria reservada à lei formal, de modo que ato 
infralegal não pode validamente cuidar do assunto, 
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (art. 
5°, inc. II, da CF/88) e ao princípio da 
indelegabilidade de atribuições, que tem sede direta 
no princípio da separação dos poderes (art. 2º da 
CF/88).  

Na ADI nº 1296-PE (Rel. Min. Celso de 
Mello. DJ. 14/06/1995), o Supremo Tribunal Federal 
enfrentou a questão: 

O Executivo não pode, fundando-se em mera 
permissão legislativa constante de lei comum, valer-
se do regulamento delegado ou autorizado como 
sucedâneo da lei delegada para o efeito de 
disciplinar, normativamente, temas sujeitos a reserva 
constitucional de lei. Não basta, para que se legitime 
a atividade estatal, que o Poder Público tenha 
promulgado um ato legislativo. Impõe-se, antes de 
mais nada, que o legislador, abstendo-se de agir ultra 
vires, não haja excedido os limites que condicionam, 
no plano constitucional, o exercício de sua 
indisponível prerrogativa de fazer instaurar, em 
caráter inaugural, a ordem jurídico-normativa. Isso 
significa dizer que o legislador não pode abdicar de 
sua competência institucional para permitir que 
outros órgãos do Estado - como o Poder Executivo - 
produzam a norma que, por efeito de expressa 
reserva constitucional, só pode derivar de fonte 
parlamentar. 

Essa delegação somente seria possível se a 
lei houvesse estabelecido todos os contornos da 
punição a ser aplicada, restringindo o campo de 
atuação legislativa do executivo a aspectos 
meramente técnicos, aptos a serem regulados em 
nível infralegal; o que não é o caso.  

Por todo o exposto, pode-se afirmar que é 
conveniente e oportuno que seja vetado o inteiro teor 
do Autógrafo de Lei n.º 252/2008, na medida em que 
a ausência de sanção na norma por ele veiculada, 
afeta a sua validade ou, quando menos, a sua eficácia 
jurídica, de modo que a existência de preceito com 
tal teor no ordenamento jurídico capixaba, propiciará 
o descumprimento de dever institucionalizado pelo 
Estado, sem que este possa manejar qualquer 
mecanismo para se contrapor a tal ilícito. Tudo isso 
em sério prejuízo à imperatividade, substrato de 
qualquer ordenamento jurídico. 

Do exposto, conclui-se que o inteiro teor do 
Autógrafo de Lei n.º 252/2008 deve ser objeto de 
veto a ser efetivado pelo Excelentíssimo Governador 
do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a 
ausência de sanção na norma por ele veiculada, 
condição que afeta a sua validade ou, quando menos, 
a sua eficácia jurídica, de modo que a existência de 
preceito com tal teor no ordenamento jurídico 
capixaba, propiciará o descumprimento de “dever” 
institucionalizado pelo Estado, sem que este possa 
manejar qualquer mecanismo legítimo para se 
contrapor a esse fato ilícito. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 285/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 

 
Senhor Presidente, 

 
Encaminho à apreciação dessa Assembléia 

Legislativa Substitutivo ao Projeto de Lei N°. 
308/2008, que Estima a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício financeiro de 2009 enviado a 
esta Casa de Leis através da Mensagem n°. 
242/2008, em 30.09.2008. 

O substitutivo ora apresentado para o projeto 
de lei orçamentária de 2009, visa: 

 
1 - Alterar a Proposta Orçamentária 
do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do 
Estado do Espírito Santo, 
considerando orientação técnica do 
Tribunal de Contas do Estado que 
considera o IPAJM Órgão Gestor do 
RPPS e o Decreto nº 2.158-R, de 12 
de novembro de 2008 que 
Regulamenta os procedimentos de 
repasse de contribuição 
previdenciária para o custeio do 
Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores do Estado do Espírito 
Santo - RPPS/ES. 

 
Na referida alteração as ações de Benefícios 

Previdenciários e Contribuições de todos os Órgãos 
constantes do Fundo Previdenciário (UG 60.901) 
serão transferidas para o IPAJM (UG 60.201) e 
descentralizadas aos respectivos Fundos. 

As ações próprias do IPAJM (pessoal, 
custeio, concurso público e outras) serão lançadas 
com recursos provenientes da taxa de administração 
(1,5% - com detalhamento próprio) e outras receitas 
próprias referentes a consignações. 

A receita do Fundo Previdenciário será 
transferida para o IPAJM, Órgão Gestor do RPPS, 
sendo excluída a Unidade Orçamentária 60.901. 

 
2 - Correção do nome da ação: 
IMMO — Intermediação Massiva de 
Mão-de-Obra por ter sido 
encaminhada com erro constante do 
Programa de Trabalho da Secretaria 
de Estado do Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social. 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. Junte-se ao Projeto de Lei 
nº 308/2008. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 42/2008. 

 
Altera o artigo 43 da lei 
complementar nº 282 de abril de 
2004 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O artigo. 43 da Lei Complementar nº 

282 de abril de 2004 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 43. As contribuições e demais 
débitos para com o IPAJM, não 
recolhidos até a data de efetivação 
do pagamento dos servidores ativos 
dos respectivos Poderes, serão 
atualizados monetariamente, pelos 
mesmos índices de calculo 
praticados aos débitos para com o 
Regime Geral de Previdência Social, 
e sofrerão a incidência de juros e 
multa de 1% ( um por cento) ao mês. 

 
§ 1º A multa moratória, fica limitada a 20% 

(vinte por cento) do total devido, sendo indevida no 
caso de quitação espontânea. 

 
§ 2º As dívidas oriundas de contribuições 

não recolhidas por segurado, servidor ativo em 
licença sem remuneração para tratos de assuntos 
particulares, até a entrada em vigor da Lei 
Complementar nº 282 de abril de 2004, serão 
atualizados e corrigidos nos mesmo moldes que a Lei 
Completar 109 de dezembro de 1997.” (NR)  

 
Art. 2º - Esta lei Complementar entra em 

vigor na data da publicação retroagindo todos os 
efeitos a entrada em vigor da Lei Complementar nº 
282 de abril de 2004. 
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Sala das Sessões, 18 de novembro de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de Lei Complementar 

visa, naturalmente, solucionar uma questão que já 
não encontra abrigo satisfatório no bojo da Lei 
Complementar nº 282 de abril de 2004, e por isso 
propõe alteração no artigo 43 desta mesma Lei. 

Tem resultado preocupante a forma de 
recolhimento dos valores devidos ao Instituto de 
Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro 
(IPAJM), posto que os índices previstos no artigo 43 
desta lei defasados e discrepam da realidade 
econômica atual. 

Os valores propostos através deste Projeto de 
Lei Complementar, visa tão-somente adequar aqueles 
índices á realidade atual, evitando assim que 
economicamente, o IPAJM, importante na 
previdência e assistência do Funcionalismo Publico 
Estadual não sofra pelo processo de continuidade. 

Cremos então, senhores deputados, no 
pronto acolhimento da matéria por esse colendo 
plenário, votando à unanimidade pela aprovação do 
mesmo. 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Devolva-se ao autor com base no 
artigo 136, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso IV, 
da Constituição Estadual. 

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

DE LEI Nº 400/2008. 
 

Torna obrigatória a construção de 
sistema para a transposição de 
peixes migratórios em barragens nos 
cursos d’água, no Estado do 
Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É obrigatória a construção de sistema 
para transposição de peixes migratórios em barragens 
a serem edificadas no Estado do Espírito Santo. 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo 

não se aplica quando, em virtude das características 
do projeto, a barragem se localiza em local que 
naturalmente impede a migração ascendente e 
descendente das espécies migratórias, devendo ser 
ouvido o órgão competente do Poder Executivo ou 
instituição de pesquisa indicada por esse. 

Art. 2º As barragens existentes na data da 
publicação desta Lei deverão ser adaptadas no prazo 
de 5 (cinco) anos. 

 
Art. 3º As barragens que perderam suas 

finalidades para qual foram construídas e que 
impedem o retorno da natural migração dos peixes 
deverão ser removidas após estudo de impacto 
ambiental com parecer do órgão competente do 
Poder Executivo. 

 
Art. 4º Poder Executivo deverá indicar o 

órgão responsável pela aplicação das penalidades 
pelo descumprimento desta Lei, de acordo com a 
legislação em vigor. 

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

sua publicação. 
Sala das Sessões, 17de novembro de 2008. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 
Vice-presidente da ALES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto de lei tem por objetivo garantir que 

o ciclo natural dos peixes migratórios continue a 
ocorrer nos cursos d’água no Espírito Santo, uma vez 
que tornará obrigatória a construção de sistema para 
a transposição de peixes nas barragens edificadas nos 
rios de nosso Estado. 

O fenômeno já era conhecido pelos povos 
que habitavam nosso país, identificando a migração 
ascendente com o nome piracema, que no dialeto 
Tupi-guarani e significa: Pira + Cema = Peixe + 
Som; ou seja, o barulho que algumas espécies de 
peixes fazem em sua migração pelos rios, seja este 
som produzido por um ronco, canto ou pelo barulho 
de seus saltos na correnteza.  

Os peixes migradores constituem a maior 
parte das espécies brasileiras de importância para 
pesca de atividade econômica ou esportiva. 

O ato de se exercitarem e consumirem suas 
energias acumuladas no corpo é fundamental para o 
processo de desova e a luta de ascensão aos pontos 
altos do rio é um fator de sobrevivência e seleção 
genética, promovendo proles mais saudáveis e 
resistentes aos desafios da sobrevivência da espécie. 

Com a reprodução das espécies de peixes e 
crustáceos no curso superior dos rios as larvas são 
carreadas passivamente para a parte baixa dos rios, 
onde se desenvolvem. Além disso, muitas espécies 
migram para a parte baixa dos rios em busca de 
alimentos para depois retornarem. Quando 
encontram usinas hidrelétricas, descem pelos dutos 
de geração de energia e sofrem graves danos por 
cortes ou atordoamento, porém, tem sido a única 
forma de continuação da migração descendente.  
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A construção de barragens para qualquer 
finalidade seja ela para energia, contenção e 
regulação, irrigação, abastecimento ou lazer, afeta 
drasticamente a migração ascendente e descendente. 
Isto provoca a extinção das espécies na parte alta dos 
rios e nos seus afluentes, daí a importância de se 
fazer um estudo prévio para identificar as técnicas 
que preservem, de alguma forma, o processo 
migratório. 

Cumpre registrar que os Estados de São 
Paulo e Minas Gerais já possuem leis que obrigam a 
construção de sistema para a transposição de peixes 
(Lei nº 9.798/97 em São Paulo e Lei nº 12.488/97 em Minas 
Gerais), mostrando a importância desse sistema para 
minimizar os impactos ambientais, cujo benefício 
não só contempla a piracema, mas, também, os 
outros crustáceos que possuem esse hábito 
migratório.  

Já existem centros de pesquisa de peixes 
migratórios nos Estados de São Paulo e Minas Gerais 
e ampliaram o estudo sobre a ictiofauna desses 
estados, permitindo a compreensão dos ciclos 
migratórios de diversas espécies alvo, além de 
revelar hábitos migratórios ainda não registrados em 
literatura técnica mundial. 

A técnica de permitir a ascendência às 
barragens já é um fato e poderá ser atingido 
melhorias com a continuidade das pesquisas. No 
momento, os estudiosos em ictiofauna no mundo 
inteiro estão dedicados a encontrar técnicas para 
viabilizar a migração descendente. 

Garantir a migração ascendente nas 
barragens de nosso Estado com as técnicas existentes 
e incentivando as pesquisas é estarmos prontos para 
garantir a migração descendente em futuro próximo. 

A biodiversidade é um marco do Estado do 
Espírito Santo com a maior área preservada de Mata 
Atlântica nativa e a maior diversidade de vida por 
metro quadrado do planeta. Garantir a piracema nos 
cursos d’água em solo capixaba é fundamental para 
mantermos a sustentação de nossa biodiversidade e, 
conseqüentemente, das atividades econômicas e 
sociais que a vida favorece. 

Com a aprovação desta Lei, o Espírito Santo 
continuará engajado na luta pela manutenção da 
biodiversidade com o devido respeito aos ciclos que 
mantém o equilíbrio ambiental. 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto de Lei Complementar nº 42/2008, de 
minha autoria, para audiência do Plenário.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Defiro o pedido de recurso. 

À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 

DE LEI Nº 404/2008. 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Dr. ANANIAS 
RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido ao Dr. ANANIAS 
RIBEIRO DE OLIVEIRA o Título de Cidadão 
Espírito-Santense. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 18 de 
novembro de 2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Dr. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA é 
natural de Aimorés/MG. 

Bacharel em Direito com pós-graduação em 
Direito Civil e Processual pela Universidade Gama 
Filho, Dr. Ananias é Procurador de Justiça do Estado 
do Espírito Santo e atualmente exerce a Chefia da 
Procuradoria de Justiça de Contas do TCE - ES. 

Foi promotor em diversas Comarcas de 
nosso Estado, Escrivão de Polícia e Fiscal de 
Tributos Estaduais. 

Sua contribuição pra o Poder Judiciário o faz 
merecedor dessa honraria, e acreditamos que nossos 
ilustres Pares se sentirão honrados em aprovar o 
presente Projeto, vez que não é uma honraria 
concedida por nós, mas por todos os cidadãos 
Espírito-Santenses que aqui representamos, em favor 
de um homem que faz da Justiça a sua bandeira e do 
Estado do Espírito Santo a sua paixão. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – 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 Nº 405/2008.  
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Denomina de “Otto Roberto Lanz” 
a Quadra Poliesportiva da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio José Damasceno Filho, 
localizada no Município de Baixo 
Guandu/ES. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica denominada de “Otto Roberto 
Lanz” a Quadra Poliesportiva da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio José Damasceno 
Filho, localizada no Município de Baixo Guandu/ES. 

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

sua publicação. 
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2008. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente propositura tem por objetivo 
homenagear o Pastor Otto Roberto Lanz, nascido aos 
12 dias do mês de novembro de 1927, em Charrua 
Alta, Tapejara, hoje pertencente à Cidade de Getúlio 
Vargas – RS. 

Aos onze anos de idade ingressou no 
Seminário Concórdia de Porto Alegre – RS, 
formando – se pastor da Igreja Evangélica Luterana 
do Brasil (IELB), em dezembro de 1951. Atuou por 
dez anos como pastor na Paróquia de padre 
Francisco, hoje interior de Vila Valério – ES. 

Depois disto atuou como pastor da IELB no 
Paraná, na Cidade de Imbituba e na Cidade gaúcha 
de Roca Sales. 

Pastor Otto, como era conhecido, retornou ao 
Espírito Santo, iniciando seu pastorado na Paróquia 
de Baixo Guandu, que na época também abrangia a 
paróquia de Resplendor – MG. Anos depois a 
Paróquia se dividiu e o pastor Otto passou atender 
apenas a Paróquia de Baixo Guandu, até agosto de 
1986, quando transferiu – se para Teixeira de Freitas 
– Bahia, pastoreando aquela paróquia até ao final de 
1989, quando voltou a residir em Baixo Guandu, 
Cidade que ele escolheu para passar seus últimos 
anos de vida ao lado de sua esposa, Iolanda Böhler 
Lanz. 

É importante registrar que por um longo 
período pastor Otto foi professor na Escola Estadual 
José Damasceno Filho “Estadual”, tornando – se 
assim muito conhecido e querido na Cidade, não 
apenas entre os alunos, mas também entre os pais e 
sociedade em geral. 

Apresento esta propositura nesta Casa de 
Leis, na certeza de que não serei somente eu um dos 

seus defensores, mas sim todos os meus nobres 
Colegas, por ser esta homenagem justa e vir 
embasada pelo merecimento devido ao pastor Otto 
Roberto Lanz, que foi um cidadão do bem, que muito 
fez pelo Município de Baixo Guandu.  

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do artigo 275-B do Regimento Interno. 

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

DE LEI Nº 406/2008. 
 

Denomina Rodovia “Dório Antunes” 
o trecho da Rodovia Estadual ES 
124 que liga as localidades de 
Piranema e Praia Grande, no 
Município de Fundão. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica denominada Rodovia “Dório 

Antunes” o trecho da Rodovia Estadual ES 124 que 
liga a localidade de Piranema à localidade de Praia 
Grande, no Município de Fundão. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 19 de 
novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - Democratas 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei visa prestar 

homenagem póstuma ao jornalista e advogado Dório 
Antunes de Souza que iniciou a vida profissional 
como vendedor de livros e peças de automóveis. Em 
1975, aos 21 anos, entrou para o curso de Economia 
na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 
Um ano depois, no entanto, com a abertura do curso 
de Jornalismo, desistiu de Economia e passou a 
estudar Comunicação Social, formando-se na área 
em 1979. 

Enquanto jornalista criou o jornal "Povão”, 
distribuído em pontos de ônibus e hospitais da 
capital capixaba. Dório também trabalhou nas 
editorias de Geral - hoje Cidades -, Política, 
Economia e Polícia do jornal A Gazeta. 

Na década de 80, fez o curso de Direito no 
Centro Universitário de Vila Velha (UVV). A partir 
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daí, passou a exercer a profissão junto da irmã, 
Solange Antunes Resende, e do atual Deputado 
Estadual, Elcio Alvares, em um escritório localizado 
na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. 

Dório Antunes de Souza era casado com a 
também advogada Dagmar Ramalho Antunes há 31 
anos, e deixou três filhas.  

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do artigo 275-B do Regimento Interno. 

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

DE LEI Nº 407/2008. 
 

Reduz a base de cálculo do ICMS 
nas operações que envolvem a 
comercialização do Gás Natural 
Veicular (GNV) 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica reduzida de 17% (dezessete por 

cento) para 12% (doze por cento) a base de cálculo 
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação 
de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) nas operações que envolvam a 
comercialização de Gás Natural Veicular (GNV) no 
Estado do Espírito Santo. 

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

sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nunca será demais lembrarmos que o nome 

de nosso Estado é Espírito Santo e que nossa capital 
é Vitória. Isso não é por acaso. Considero essa uma 
das principais razões desse querido Estado ser tão 
abençoado por Deus. 

Pois é por essas bênçãos que nosso quadro 
econômico está em considerável destaque. Somos 
um grande estado desse Brasil e embora pequeno na 
dimensão, enorme no cenário econômico da Região 
Sudeste. 

Mas é preocupante constatar que ainda 
estamos cobrando o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) do Gás 
Natural Veicular (GNV), que é produzido no Espírito 
Santo em 17% (dezessete por cento) enquanto outros 
Estados como Alagoas, São Paulo, Bahia, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte e Rio Grande do Sul é apenas 12% (doze 
por Cento). É um quadro econômico que coloca o 
nosso Estado na retaguarda do desenvolvimento no 
setor de combustíveis.  

Como o nosso Gás Natural Veicular (GNV) 
é aqui produzido, não fica fácil explicar essa 
diferença submissão e sujeição aos aumentos do Gás 
Natural Veicular (GNV) em relação à elevação do 
dólar. Além do mais, nobres pares, mantendo nossa 
taxa de 17% (dezessete por cento) sobre o Gás 
Natural Veicular (GNV) enquanto outros estados a 
fixam em 12% (doze por cento), estamos gerando 
uma gradativa desvantagem em relação ao 
combustível do álcool hidratado. 

Com a manutenção desta taxa, nós 
sobrecarregamos um segmento social importante na 
economia do Espírito Santo - o dos taxistas - que em 
quase sua totalidade, utilizam o Gás Natural Veicular 
(GNV) como combustível em seus veículos. Em 
conseqüência, temos a bandeirada encarecida e isso 
vai gerando reflexos desgastantes em nossa 
economia. 

Nenhum prejuízo haverá, ao contrário, 
estimularemos o desenvolvimento, compatibilizando-
o com o ritmo exigido pela economia do Espírito 
Santo que vai bem, cabendo a nós, membros do 
Legislativo Estadual, não impedir esse avanço.  

Razão pela qual convoco os nobres pares, à 
unanimidade, a acolherem a proposta do presente 
projeto que projeta o desenvolvimento da economia 
do Espírito Santo, para o bem do nosso querido povo 
espírito-santense. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça e de Finanças. 

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

Nº 389/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei 98/08, de autoria 
do ilustre deputado Estadual Rafael Favatto institui 
reserva de vagas em estacionamento para veículos 
conduzidos por gestantes. 
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Segundo informa o DLDI, não há norma 
legal similar em vigor, nem tão pouco proposições 
similar arquivadas vetadas retiradas de pauta, 
rejeitadas ou com despacho denegatório da Mesa 
Diretora. 

A proposição foi admitida pela Mesa 
Diretora, que a considerou prima facie destituída de 
eiva de inconstitucionalidade manifesta consoante 
preconiza a norma regimental. 

No âmbito da Procuradoria foi emitido 
Parecer Jurídico apontando a existência de vício de 
inconstitucionalidade. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 

 
O Projeto de Lei nº 98/2008, de autoria do 

ilustre Deputado Estadual Rafael Favatto dispõe, em 
síntese sobre a criação de reserva de vagas em 
estacionamentos públicos e privados para gestantes. 

Sob o prisma da constitucionalidade a 
questão central versada nestes autos incide sobre a 
possibilidade de edição de norma estadual destinada 
a instituir obrigações aos estacionamentos privados. 

A experiência recente tem relevado que as 
tentativas do legislador estadual em instituir 
gravames de qualquer espécie, sobretudo com 
afetação de ordem econômica, as entidades privadas 
que exploram estacionamentos encontra obstáculo na 
interpretação do STF segundo a qual matéria desse 
jaez está encartada na esfera de competência da 
União, ex vi do Art. 22, I da Lex Fudamentales. 

A experiência recente tem revelado que as 
tentativas do legislador estadual em instituir 
gravames de qualquer espécie, sobretudo com 
afetação de ordem econômica, as entidades privadas 
que exploram estacionamentos encontra obstáculos 
na interpretação do STF segundo a qual matéria 
desse jaez estão encartados na esfera de competência 
da União, ex vi do Art. 22, I da Lex Fundamentales. 

A propósito da orientação pretoriana trago a 
coleção o seguinte aresto: 

 
ADI 3710/GO – GOIÁS 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
RELATOR (A) MIN. JOAQUIM 
BARBOSA 
Julgamento: 09/02/2007  
Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação 
DJE 004 DIVULG 26-04-2007 
PUBLIC 27-04-2007 
DJ 27-04-2007 PP – 00057 
EMENT VOL 02273 – 01 PP 00106 
 
Partes(s) 
 
REOTE (S): CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS 

ESTACIONAMENTOS E ENSINO 
- COFENEN 
ADV:(A/S): FELICÍSSIMO SENA 
E OUTROS (A/S) 
REQDO. (A/S): ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
GOIÁS 

 
EMENTA 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL 
LEI 15.223/2005, DO ESTADO DE 
GOIÁS. 
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO EM 
ESTACIONAMENTO 
COMPETENCIA 
LEGISLATIVA..PRELIMINAR..LE
GITIMIDADE ATIVA 
PROPOSITURA DA AÇÃO 
DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIADE 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO – CONFENEN. AÇÃO 
PROCEDENTE. I. – PRELIMINAR 
DE ILEGITIMIDADE ATIVA. 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
CONHECIDA POR MAIORIA. I 1 
– A prestação de serviço de 
estacionamento não é a atividade 
principal dos estabelecimentos de 
ensino representados pela entidade 
autora, mas assume relevo para 
efeito de demonstração de interesse 
para a propositura da ação direta 
(precedente : ADI 2.448, rel. min. 
Sydney Sanches, pleno, 23.04.2003) 
I 2 – O ato normativo atacado prevê 
a isenção de pagamento por serviço 
de estacionamento não apenas em 
estabelecimentos de ensino, mas 
também em outros estabelecimentos 
não representados pela entidade 
autora. Tratando-se de alegação de 
inconstitucionalidade formal da 
norma atacada, torna-se inviável a 
cisão da ação para dela conhecer 
apenas em relação aos dispositivos 
que guardem pertinência temática 
com os estabelecimentos de ensino 
II – INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. COMPETENCIA 
PRIVATIVA DA UNIÃO. Ação 
direta julgada procedente. 
Precedentes. 

 
Decisão 
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O Tribunal, por maioria, conheceu da ação 
direta, vencidos a Senhora Ministra Carmen Lúcia e 
os Senhores Ministros Marco Aurélio, Celso de 
Mello e Sepúlveda Pertence. Votou a Presidente. No 
mérito, por unanimidade, julgou-a procedente, nos 
termos do voto do Relator. Votou a Presidente, 
Ministra Ellen Gracie Ausente, justificadamente, o 
Senhor Ministro Eros Grau. 

Plenário, 09.02.2007. 
Trata-se, portanto, de norma que interfere, 

diretamente nas atividades privadas. È notório que a 
pretensão do autor, embora meritória e louvável, 
encontra obstáculo jurídico intransponível a sua 
tramitação, já que viola a regra constitucional da 
iniciativa legislativa privativa da união. 

Como se vê, padece a proposição em exame 
do vicio formal de inconstitucionalidade por 
usurpação de iniciativa reservada apenas ao chefe do 
poder executivo. 

Em suma, sobre o prisma da 
constitucionalidade formal constato a existência de 
inconstitucionalidade e, em vista do que se expôs 
acima concluo que a matéria não tem supedâneo 
constitucional para prosseguir sua regular tramitação. 

Diante do exposto, e nos termos das 
considerações aduzidas, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte parecer: 

 
PARECER Nº 389/2008. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade da proposição nº 98/08, de 
iniciativa do ilustre Deputado Estadual Rafael 
Favatto que institui reserva de vagas em 
estacionamentos públicos e privados para veículos 
conduzidos por gestantes. 

 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 

2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ELCIO ALVARES 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 

Nº 390/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI Nº 241/2008. 
 
AUTOR : Dep. DARY PAGUNG 

RELATÓRIO 
 
Trata-se de projeto de Lei com a seguinte ementa: 
 

“Institui Política de 
Desenvolvimento Industrial da 
Região Noroeste do Estado do 
Espírito Santo e dá outras 
providências”. 

 
 O Projeto em análise foi publicado no Diário 
do Poder Legislativo do dia 11 de julho de 2008. 
Justificativa dando conta da finalidade do Projeto. 
Passou pelo crivo da Mesa Diretora sem restrições. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR: 
 
 Do exame do projeto quanto ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, legalidade e da 
juridicidade. Pelo que passamos a examinar a matéria 
quanto a sua competência. 
 Não precisamos pesquisar muito para 
observamos que a competência para estabelecer 
procedimento para órgãos que compõem a maquina 
administrativa estadual, bem como toda gestão que 
gira em torno dela, é atribuída por norma 
constitucional ao Poder Executivo, não pode o 
legislativo dar orientação mediante lei de sua 
iniciativa. Trata-se de competência. Assim compete 
privativamente ao Chefe do Executivo Estadual a 
superioridade da administração, exatamente nos 
termos do art. 84, II e VI “a” da Carta Política 
Brasileira. No art. 91, inciso I e V, “a” da 
Constituição Estadual, amparado no instituto da 
simetria constitucional. 
 Portanto, a pretendida imposição de 
realização de algumas políticas públicas na 
administração moderna de adoção de órgãos que 
compõem a estrutura administrativa não encontra 
respaldo no instituto da reserva da administração, na 
verdade impede a ingerência direta do Poder 
Legislativo. 
 Não resta dúvida que o projeto em exame 
afronta ao principio da harmonia entre os poderes é 
evidente na medida em que o Poder Legislativo 
pretende interferir na gestão da Administração 
Pública, função que compete ao Poder Executivo, ao 
impor a promoção de programa de governo criado 
pelo Legislativo, interferindo diretamente na 
Administração do Estado. 
 Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria cuide 
de atribuições de órgãos que compõem a 
Administração Publica é privativa do Chefe do 
executivo estadual (alínea “b” do inciso II, do § 1º do 
art. 61 da CF e incisos III e VI do parágrafo único do 
art. 63 da Constituição Estadual Capixaba). 
 Os vícios material e formal de 
inconstitucionalidade aqui apontados, por força do 
nexo de absoluta interdependência lógico - jurídica 
com os demais dispositivos da proposição 
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apresentada pelo nobre deputado estadual da cidade 
de Baixo Guandu. 
 No que diz respeito à legalidade e 
juridicidade torna-se prejudicado pela 
inconstitucionalidade da matéria, ou seja, do Projeto 
de Lei de nº 241/2008, de autoria do Deputado 
Estadual Dary Pagung. 

Posto isto, opinamos pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 241/2008, 
de autoria do deputado Estadual Dary Pagung.  

 
PARECER Nº 390/2008. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei de nº 241/08, de autoria do Deputado Estadual 
Dary Pagung. 
 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 
2008. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 

Nº 386/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei Complementar n° 37/08, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 264/08, que 
dispõe sobre normas de promoção dos praças e dos 
oficiais dos quadros administrativos da Polícia 
Militar do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), foi 
lido na Sessão Ordinária do dia 05 11.2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
.06.11.2008, a páginas 1 a 13. 
 Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 
dia 11.11.2008 o requerimento para sua tramitação 
em urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 12.11.2008 recebendo, a 
partir de então, os pareceres orais das Comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
pela constitucionalidade, com adoção de emendas; de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos; de 
Segurança; e de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, todos 

pela aprovação, na forma do parecer da Comissão de 
Justiça.  
 Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei Complementar n° 37/08 à apreciação 
do Plenário que o aprovou na forma dos pareceres 
orais das Comissões Técnicas que o analisaram. Por 
ter sido aprovado com emendas, o Projeto veio a esta 
Comissão para elaboração de sua Redação Final, na 
forma do artigo 208 do Regimento Interno.  

Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 
 O Projeto de Lei Complementar n° 37/08 foi 
aprovado pelo Plenário com a adoção das seguintes 
emendas: 

Emendas apresentadas na 
Comissão de Justiça, acatadas 
pelos pareceres orais dessa e das 
Comissões de Cidadania, 
Segurança e Finanças:  
 

EMENDA N° O1/2008 AO PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR N° 37/2008.  

 
- Altera as alíneas “c”.e “d”, inciso I 
do Artigo 4° do Projeto de Lei 
Complementar n° 37/2008, que 
passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art.4°.(...)  
 
I-(...)  
 
c) se diplomado em curso, superior, 
em nível seqüencial, realizado em 
estabelecimento de educação 
superior, devidamente reconhecido 
pelo órgão federal competente: 1,5 
(um vírgula cinco) pontos;  
 
d) se diplomado em curso superior, 
em nível de graduação (tecnologia, 
bacharelado ou licenciatura), 
realizado em estabelecimento de 
educação superior, devidamente 
reconhecido pelo órgão federal 
competente: 2,5 (dois vírgula cinco) 
pontos” (NR)  

 
EMENDA 02/08 AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 37/08 
 

 - Supressão do § 1° do artigo 2°, mantendo 
o texto do parágrafo único que passará a ser o §1°, 
tendo em vista repetição.  
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 - Substituição do termo cumulatividade por 
cumulativamente no inciso VI do artigo 4°, para 
obtenção de clareza.  

 
 - A alínea “a”, inciso VIII, § 1° do artigo 4° 

passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

tomar-se-á como base a pontuação 
prevista na alínea “a” do inciso III, 
““caput”” deste artigo, subtraindo 
quando for o caso, de forma 
cumulativa, os valores 
correspondentes a cada tipo de 
punição, estabelecidos nos itens 1, 2 
e 3 da alínea “b” dos referidos inciso 
e artigo;  
 
 - Supressão da remissão ao inciso 
VIII no § 3° do artigo 23, tendo em 
vista que o artigo 14, ao qual faz 
referência, só possui incisos de I a 
VII.  
 
 - No ““caput”” do artigo 41 incluir 
o significado completo da sigla 
“PAD-RS”, que é: Procedimento 
Administrativo Disciplinar de Rito 
Sumário.  
 
 - Supressão do Parágrafo único do 
artigo 54, tendo em vista o seu texto 
já estar contido no ““caput”” do 
mesmo artigo.  

 
 Com base no artigo 211 do Regimento 
Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal n° 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal n° 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações destacadas em vermelho.  
 Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N° 386/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar n° 37/08, na forma que segue:  
 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 37/08 

 
Dispõe sobre normas de promoção 
dos praças e dos oficiais dos 
quadros administrativos da Polícia 
Militar do Espírito Santo- PMES e 
do Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo - CBMES. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
TÍTULO I 

DO INGRESSO E DAS PROMOÇÕES 
 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece os 

princípios, os requisitos e as condições básicas que 
regulam o ingresso e as promoções dos praças e dos 
oficiais dos quadros administrativos da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo - PMES e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito 
Santo - CBMES, tendo em vista: 

I - a seleção de valores morais, 
profissionais, intelectuais e físicos 
para o desempenho de suas funções; 
 
II - o acesso gradual e sucessivo às 
graduações e postos das corporações 
previstas nesta Lei Complementar. 
 
Parágrafo único. Para os fins desta 
Lei Complementar, considera-se: 
 
I – Alterações: são as informações 
do militar estadual constante nos 
seus assentamentos funcionais; 
 
II – Encerramento das Alterações: é 
a data-limite para análise e 
processamento das alterações; 
 
III – Claro: é a vacância de efetivo 
previsto em um posto ou graduação; 
 
IV – Interstício: é o tempo mínimo 
de permanência do militar estadual 
em um posto ou graduação para 
concorrer à promoção ao posto ou 
graduação superior; 
 
V – Quadro de Acesso por 
Antiguidade: é a relação dos praças 
ou oficiais administrativos em ordem 
decrescente de antiguidade; 
 
VI – Quadro de Acesso por 
Merecimento: é a relação dos praças 
ou oficiais administrativos em ordem 
decrescente de pontos decorrente da 
classificação resultante do 
processamento e apuração previstos 
nesta Lei Complementar; 
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VII – Avaliação de Títulos e 
Desempenho Profissional - ATDP: 
consiste na valoração dos aspectos 
pessoais, morais, acadêmicos e 
profissionais dos militares estaduais; 
 
VIII - Teste de Avaliação Física - 
TAF: consiste na verificação da 
capacidade física do militar estadual 
para o exercício de suas funções; 
 
IX – Inspeção de Saúde: é a 
avaliação da capacidade fisiológica 
do militar estadual para o exercício 
das funções exigidas, verificada 
através de exames específicos 
definidos pela Junta Militar de 
Saúde - JMS; 
 
X - Prova de Conhecimento 
Intelecto-Profissional - PCIP: 
consiste na mensuração do grau de 
conhecimento intelecto-profissional 
dos militares estaduais; 
 
XI – Tempo de Efetivo Serviço: é o 
tempo de serviço prestado, 
computado na forma da Lei 3.196, 
de 9.01.1978, observando o previsto 
no artigo 8º desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 2º O ingresso nos quadros dos praças da 

PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso 
público para o cargo de Soldado. 

 
§ 1º O Curso de Formação de Soldado - 

CFSd é uma etapa do concurso público, tendo caráter 
eliminatório e classificatório, conforme normas 
internas das respectivas corporações. 

 
§ 2º No edital do concurso público para 

ingresso nos quadros dos praças da PMES e CBMES 
constará, além de outras regras previstas na 
legislação vigente, a exigência de que os candidatos 
deverão possuir, no mínimo, o ensino médio ou 
equivalente. 

 
§ 3º Para os especialistas, deverão constar, 

no edital, as condições específicas para o exercício 
da função. 

 
§ 4º Para se inscrever no concurso público, a 

idade mínima exigida é de 18 (dezoito) anos e a 
máxima de 28 (vinte e oito) anos, na data da 
matrícula. 

 
CAPÍTULO II 

DAS PROMOÇÕES 
 

Seção I 
Dos Critérios para as Promoções 

 

Art. 3º As promoções tratadas nesta Lei 
Complementar ocorrerão a partir de critérios 
distintos de merecimento intelectual, de merecimento 
e de antigüidade, assim definidos: 

 
I - merecimento intelectual consiste 
na estrita ordem de classificação 
obtida a partir da média final dos 
graus auferidos após a conclusão dos 
cursos de formação e de habilitação, 
oferecidos pela PMES ou pelo 
CBMES; 
 
II - merecimento consiste no 
conjunto de valores meritórios, 
pessoais, morais, acadêmicos e 
profissionais do militar estadual, 
expressamente definidos nesta Lei 
Complementar, evidenciados na 
ATDP, que serão utilizados para a 
fixação de critérios de diferenciação 
em sua ascensão funcional; 
 
III - antigüidade consiste na posição 
ocupada pelo militar estadual no seu 
posto ou graduação, definida após a 
sua última promoção e considerado 
o tempo de efetivo serviço no posto 
ou na graduação, observando em 
todos os casos o disposto nos artigos 
7º e 8º desta Lei Complementar. 

 
Art. 4º Para a valoração e apuração da 

ATDP ou do critério de merecimento, serão levados 
em consideração os seguintes aspectos: 

 
I - Títulos: 
 
a) se aprovado em curso de 
formação ou habilitação oferecidos 
pela PMES ou CBMES: número de 
pontos correspondentes a média final 
obtida no respectivo curso; 
 
b)  se aprovado em curso de 
aperfeiçoamento de sargentos 
oferecido pela PMES ou CBMES: 
número de pontos correspondentes 
ao dobro da média final obtida no 
respectivo curso; 
c)  se diplomado em curso 
superior, em nível de tecnologia ou 
seqüencial, realizado em 
estabelecimento de educação 
superior, devidamente reconhecido 
pelo órgão federal competente: 1,5 
(um vírgula cinco) pontos; 
 
d)  se diplomado em curso 
superior, em nível de graduação 
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(bacharelado ou licenciatura), 
realizado em estabelecimento de 
educação superior, devidamente 
reconhecido pelo órgão federal 
competente: 2,5 (dois vírgula cinco) 
pontos; 
 
e) se diplomado em curso de pós-
graduação, devidamente reconhecido 
pelo órgão federal competente: 3,5 
(três vírgula cinco) pontos; 
 
f) outros cursos e estágios de 
interesse da PMES ou do CBMES: 
0,01 (zero vírgula zero um) ponto 
por hora/aula. 
II - Mérito Militar: 
 
a) estar no comportamento militar 
estadual excepcional: 3,0 (três) 
pontos; 
 
b) estar no comportamento militar 
estadual ótimo: 1,0 (um) ponto; 
 
c) possuir a medalha “Valor Policial 
Militar” ou “Valor Bombeiro 
Militar”, na cor bronze: 1,0 (um) 
ponto; 
 
d) possuir a medalha “Valor Policial 
Militar” ou “Valor Bombeiro 
Militar”, na cor prata: 2,0 (dois) 
pontos; 
 
e) possuir a medalha “Valor Policial 
Militar” ou “Valor Bombeiro 
Militar”, na cor ouro: 3,0 (três) 
pontos; 
 
f) tempo de efetivo serviço na 
graduação ou posto atual: 0,5 (zero 
vírgula cinco) ponto por ano. 
 
III – Mérito Disciplinar: 
 
a) como estímulo ao comportamento 
disciplinar adequado e para 
estabelecer diferencial de mérito em 
relação àquele que não o tem, cada 
militar estadual receberá 
individualmente 5,0 (cinco) pontos, 
para cada quadro de acesso ou para o 
processo de seleção dos cursos de 
habilitação, não cumulativos, 
subtraindo esse valor, quando for o 
caso, pelos tipos de punições 
previstas nesse inciso; 

b) para cada punição disciplinar, 
prevista na legislação vigente, que o 
militar estadual possuir em seus 
assentamentos funcionais, descontar-
se-á de forma cumulativa: 
 
1. 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por 
punição do tipo média; 
 
2. 1,0 (um) ponto por punição do 
tipo grave; 
 
3. 1,5 (um vírgula cinco) pontos por 
punição do tipo gravíssima. 

 
§ 1º Para efeito do cálculo dos pontos 

previstos neste artigo, será levado em consideração: 
 

I – os pontos do último curso de 
formação ou habilitação concluído 
com aproveitamento na forma da 
alínea “a” do inciso I, ““caput””, 
deste artigo; 
 
II – os pontos do curso de 
aperfeiçoamento concluído com 
aproveitamento na forma da alínea 
“b” do inciso I, ““caput””, deste 
artigo; 
 
III – os pontos correspondentes aos 
cursos superiores ou pós-graduação 
na forma das alíneas “c”, “d” ou “e” 
do inciso I, ““caput””, deste artigo, 
sendo computado apenas o de maior 
pontuação, vedada a cumulatividade; 
 
IV – os pontos correspondentes aos 
cursos e estágios na forma da alínea 
“f” do inciso I, ““caput””, deste 
artigo, considerando somente os que 
possuem carga horária igual ou 
superior a 20 (vinte) horas/aula, 
contados cumulativamente até o 
limite máximo de 500 (quinhentas) 
horas/aula; 

 
V – os pontos correspondentes ao 
comportamento militar estadual 
dentre os previstos nas alíneas “a” 
ou “b” do inciso II, ““caput””,deste 
artigo; 
 
VI - os pontos correspondentes às 
medalhas dentre as previstas nas 
alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II, 
“caput”, deste artigo, computados 
cumulatividade;  
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VII – os pontos correspondentes ao 
tempo de efetivo serviço previsto na 
alínea “f” do inciso II, “caput”, deste 
artigo; 

 
VIII – para o cômputo dos pontos 
correspondentes ao inciso III, 
“caput”, deste artigo devem ser 
observadas as seguintes regras: 

 
a) tomar-se-á como base a 
pontuação prevista na alínea “a”, 
subtraindo quando for o caso, de 
forma cumulativa, os valores 
correspondentes a cada tipo de 
punição, estabelecidos na alínea “b” 
do referido inciso; 
 
b) é defeso subtrair pontos de 
punições reabilitadas ou anuladas; 
 
c) em qualquer caso, quando os 
valores a serem subtraídos forem 
maiores que o previsto na alínea “a” 
do inciso III, “caput”, deste artigo, o 
resultado será “zero”; 
 
d) o resultado da operação 
constituirá o mérito disciplinar do 
militar estadual. 
 

§ 2º Para a obtenção do resultado final da 
pontuação da ATDP ou da pontuação para a 
classificação dos militares no quadro de acesso por 
merecimento, somar-se-ão os pontos dos títulos, 
mérito militar e do mérito disciplinar alcançado pelo 
militar estadual. 

 
§ 3º Os Comandantes Gerais da PMES e do 

CBMES deverão publicar em boletim, anualmente, 
na primeira quinzena do mês de janeiro, a relação de 
cursos e estágios que são de interesse das respectivas 
corporações, para ampla divulgação do público 
interno. 

 
§ 4º É defeso a retirada de curso ou estágio 

já publicado como de interesse da corporação. 

 
§ 5º O certificado ou diploma do curso ou 

estágio concluído com aproveitamento pelos 
militares estaduais, não previsto na relação descrita 
no § 3º deste artigo, deverá ser encaminhado ao setor 
de ensino das corporações para fins de homologação, 
se considerado de interesse da PMES ou do CBMES. 

 
Art. 5º A PMES e o CBMES manterão 

atualizados em seus arquivos, a pontuação prevista 
no art. 4º, que cada militar estadual tiver direito. 

Art. 6º O militar estadual que se sentir 
prejudicado, por ato administrativo intrínseco à 
aplicação desta Lei Complementar, justificando os 
motivos, poderá recorrer ao Comandante Geral da 
PMES ou do CBMES, conforme o caso. 

 
§ 1º Os recursos deverão ser interpostos no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a 
partir da data da publicação do ato no respectivo 
boletim. 

 
§ 2º Os Comandantes terão prazo de até 10 

(dez) dias corridos para julgar o recurso, não 
cabendo novo recurso da decisão proferida. 

 
§ 3º Os prazos desta Lei Complementar 

serão computados excluindo o dia do começo e 
incluindo o dia do vencimento. 

Art. 7º A antigüidade mencionada no inciso 
III do art. 3º será contada observados os seguintes 
aspectos: 

 
I - em igualdade de posto ou 
graduação será mais antigo aquele 
que contar com maior tempo de 
efetivo serviço no posto ou 
graduação; 
 
II - quando o tempo de efetivo 
serviço no posto ou na graduação for 
o mesmo, prevalecerá a antigüidade 
do posto ou da graduação anterior e 
assim por diante, até o maior tempo 
de oficial ou de praça, ou ainda, caso 
permaneça a igualdade, a maior 
idade, ressalvado o disposto no 
inciso III deste artigo; 
 
III - a antigüidade dos militares 
estaduais que concluírem os cursos 
de formação ou habilitação será 
aferida pela colocação final no 
respectivo curso. 

 
Art. 8º Para efeito de promoção pelos 

critérios de antigüidade e de merecimento, e ainda, 
no processo de seleção para os cursos de habilitação 
e aperfeiçoamento, excluem-se da contagem do 
tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação as 
seguintes situações: 

 
I - o tempo passado em licença para 
tratamento de saúde de pessoa da 
família que ultrapassar 1 (um) ano, 
contínuo ou não;  
 
II - o tempo passado em licença para 
tratar de interesse particular; 
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III - o tempo passado como desertor; 
 
IV – o tempo passado como ausente; 
 
V - o tempo decorrido em 
cumprimento de pena de suspensão 
do exercício do posto, graduação, 
cargo ou função por sentença 
transitada em julgado ou decisão 
judicial; 
 
VI – o tempo decorrido em 
cumprimento de pena privativa de 
liberdade, desde que encarcerado ou 
impossibilitado de exercer função 
operacional, e ainda, que o processo 
tenha transitado em julgado. 
 

Art. 9º Para promoção pelos critérios de 
antigüidade, merecimento ou merecimento 
intelectual é indispensável que os militares estaduais 
atendam, dentre outras estabelecidas nesta Lei 
Complementar, as seguintes condições: 

 
I - para ser promovido à graduação 
de Soldado, o aluno soldado deve ser 
aprovado no CFSd; 
 
II - para ser promovido à graduação 
de Cabo, o militar estadual deve ser 
aprovado no Curso de Habilitação de 
Cabo - CHC; 
 
III - para ser promovido à graduação 
de 3º Sargento, o militar estadual 
deve ser aprovado no Curso de 
Habilitação de Sargento - CHS; 
 
IV - para ser promovido à graduação 
de 2º Sargento, o militar estadual 
deve estar na graduação de 3º 
Sargento; 
 
V - para ser promovido à graduação 
de 1º Sargento, o militar estadual 
deve estar na graduação de 2º 
Sargento; 
 
VI - para ser promovido à graduação 
de Subtenente, o militar estadual 
deve estar na graduação de 1º 
sargento e possuir o Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargentos - 
CAS; 
 
VII - para ser promovido ao posto 
de 2º Tenente dos Quadros de 
Oficiais Administrativos - QOA, o 
militar estadual deve estar na 
graduação de Subtenente; 

VIII - para ser promovido ao posto 
de 1º Tenente do QOA, o militar 
estadual deve estar no posto de 2º 
Tenente do respectivo quadro; 
 
IX - para ser promovido ao posto de 
Capitão do QOA, o militar estadual 
deve estar no posto de 1º Tenente do 
respectivo quadro. 

 
Art. 10. As promoções ocorrerão dentro de 

cada quadro e qualificação nas seguintes proporções: 
 

I - para as graduações de Soldado, 
Cabo e 3º Sargento, as promoções 
obedecerão somente ao critério de 
merecimento intelectual e se darão 
logo após a aprovação nos 
respectivos cursos de formação ou 
habilitação, dentro da estrita ordem 
de classificação final obtida; 
 
II - para as graduações de 2º 
Sargento, 1º Sargento e Subtenente e 
os postos de 2º Tenente, 1º Tenente e 
Capitão do QOA, as promoções 
obedecerão aos critérios de metade 
por merecimento e metade por 
antiguidade, efetuadas na data do 
surgimento da vaga nos respectivos 
quadros da PMES ou do CBMES. 
 

Parágrafo único. Para o preenchimento das 
vagas previstas no inciso II deste artigo, dever-se-á 
obedecer à proporcionalidade prevista, iniciando pelo 
critério de merecimento alternada com o critério de 
antiguidade, observada a última promoção ocorrida, 
mesmo quando da publicação de novo quadro de 
acesso. 

 
Art. 11. Os militares estaduais regidos por 

esta Lei Complementar serão anualmente 
relacionados por postos e graduações na ordem de 
antigüidade, dentro dos seus respectivos quadros e 
qualificações, neles permanecendo até a passagem 
para a inatividade. 

 
Art. 12. O ato de promoção dos praças da 

PMES e do CBMES é de competência dos 
respectivos comandantes-gerais e obedecerão aos 
critérios de antigüidade, merecimento ou 
merecimento intelectual, conforme definido nesta Lei 
Complementar. 

 
Seção II 

Dos Cursos de Habilitação e de Aperfeiçoamento 
 

Art. 13. O processo de seleção e as normas 
de funcionamento dos cursos de habilitação e 
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aperfeiçoamento serão regulados pelos Comandantes 
Gerais. 

 
§ 1º O processo de seleção para o CHC e 

CHS iniciar-se-á anualmente nas datas previstas no § 
4º deste artigo, atendidos os seguintes requisitos: 

 
I – na PMES, se houver um Claro 
mínimo de 30 (trinta) vagas nas 
graduações de Cabo ou 3º Sargento 
no seu quadro de organização; 
 
II – no CBMES, se houver um Claro 
mínimo de 10 (dez) vagas nas 
graduações de Cabo ou 3º Sargento 
no seu quadro de organização. 

§ 2º As vagas para o CHC e CHS serão 
apuradas na data de encerramento das alterações. 

 
§ 3º O processo de seleção para o CAS 

iniciar-se-á sempre que houver mais de 25% (vinte e 
cinco por cento) do efetivo previsto de 1º Sargento 
da PMES ou mais de 50% (cinqüenta por cento) do 
efetivo previsto de 1º Sargento do CBMES, sem o 
CAS. 

 
§ 4º A data de encerramento das alterações 

para os cursos se dará: 
 

I – em 30 de setembro, para o CHS, 
com o início do curso até o dia 10 de 
março seguinte; 
 
II – em 31 de dezembro, para o 
CHC, com o início do curso até o dia 
10 de agosto seguinte; 
 
III – em 31 de dezembro, para o 
CAS, com o início do curso até o dia 
10 de junho seguinte. 

 
§ 5º Constará em diretriz das respectivas 

corporações o detalhamento do processo seletivo 
para o CHC, CHS e CAS, a qual deverá ser 
publicada nos boletins, até 10 (dez) dias após o 
encerramento das alterações previstas no § 4º deste 
artigo. 

 
Art. 14. Para se inscrever no processo de 

seleção do CHC, CHS ou CAS o militar estadual 
deve, na data de encerramento das alterações 
previstas no § 4º do art. 13, atender aos seguintes 
requisitos: 

 
I - estar, no mínimo, no 
comportamento militar estadual 
bom; 

II – ser Soldado com no mínimo 05 
(cinco) anos de efetivo serviço para 
o CHC; ser Cabo com no mínimo 01 
(um) ano de interstício nessa 
graduação e no mínimo 10 (dez) 
anos de efetivo serviço para o CHS; 
e ser 1º Sargento para o CAS; 
 
III – estar apto para o serviço, 
comprovado em inspeção de saúde 
na forma da legislação castrense; 
 
IV - não estar na condição de 
desertor, desaparecido, extraviado 
ou ausente, conforme legislação 
vigente; 
 
V - não estar cumprindo pena 
privativa de liberdade por sentença 
condenatória transitada em julgado; 
 
VI – não estar em gozo de licença 
para tratar de interesse particular; 
 
VII – não estar agregado na forma 
da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da 
Lei 3.196/78. 
 

Art. 15. O processo de seleção para ingresso 
no CHC, CHS e CAS obedecerá aos seguintes 
critérios: 

 
I - 50% (cinqüenta por cento) das 
vagas para o CHC e CHS, pelo 
somatório dos pontos auferidos nas 
seguintes etapas: 
 
a) PCIP: valorada entre 0 (zero) e 70 
(setenta) pontos; 
 
b) ATDP: valorada entre 0 (zero) e 
30 (trinta) pontos. 
 
II - 50% (cinqüenta por cento) das 
vagas no CHC e CHS, aos militares 
estaduais mais antigos, conforme 
definido no inciso III do artigo 3º; 
 
III – 100% (cem por cento) das 
vagas para o CAS definidas por 
antiguidade. 

 
§ 1º Havendo fração na divisão das vagas 

para o CHC e CHS, arredondar-se-á a vaga para o 
critério previsto no inciso II deste artigo. 

 
§ 2º Havendo empate no somatório da PCIP 

e ATDP, o desempate será feito pelo critério de 
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antigüidade, previsto no inciso III do art. 3º desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 16. A PCIP será elaborada e aplicada 

pelas corporações ou por instituição de ensino 
superior contratada pela PMES ou CBMES, 
conforme diretrizes dos respectivos comandos, 
publicadas em boletins das corporações. 

 
§ 1º O conteúdo programático deverá ser 

elaborado pelo setor de ensino das corporações e 
publicado nos respectivos boletins na primeira 
quinzena do mês de dezembro, com efeito para o ano 
seguinte. 

 
§ 2º As notas obtidas pelos militares 

estaduais que se submeteram à PCIP serão 
publicadas nos boletins das corporações, em ordem 
decrescente de graus obtidos. 

Art. 17. Para a apuração dos pontos da 
ATDP observar-se-á o art. 4º desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 18. O TAF consiste na avaliação da 

higidez do militar estadual para o desempenho de 
suas atividades profissionais. 

 
§ 1º Para preenchimento das vagas previstas 

nos incisos I, II e III do art. 15 é indispensável que o 
militar estadual seja considerado apto no TAF, 
conforme normas internas das corporações, dentre 
outras condições estabelecidas nesta Lei 
Complementar. 

 
§ 2º Para ser submetido ao TAF é 

indispensável que o militar estadual seja considerado 
apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, 
sendo eliminado do respectivo processo de seleção se 
for considerado inapto. 

 
§ 3º Para atender a regra prevista no § 2º 

deste artigo, serão chamados para a inspeção de 
saúde até 25% (vinte e cinco por cento) acima dos 
respectivos limites de vagas, ficando os militares 
estaduais, deste percentual, na condição de suplentes, 
sendo defeso alegar direito de matrícula. 

 
§ 4º Para o preenchimento das vagas 

previstas no inciso I do artigo 15, serão chamados 
para o TAF os militares estaduais melhores 
classificados após o somatório dos pontos da PCIP e 
ATDP, necessários, até o preenchimento total das 
vagas, desde que considerados aptos pela JMS na 
forma do § 2º deste artigo. 

 
§ 5º Para o preenchimento das vagas 

previstas no inciso II e III do artigo 15, serão 
chamados para o TAF os militares estaduais mais 
antigos, necessários, até o preenchimento total das 
vagas, desde que considerados aptos pela JMS na 
forma do § 2º deste artigo. 

§ 6º O TAF será aplicado por comissão 
designada pelo Comandante Geral da PMES ou 
CBMES. 

 
§ 7º O militar estadual, que não alcançar os 

índices estabelecidos nas normas internas das 
corporações para o TAF, será eliminado do processo 
de seleção. 

 
§ 8º A militar estadual que não atender, 

exclusivamente, o requisito dos §§ 1º e 2º deste 
artigo, por encontrar-se no período de gestação 
atestado pela JMS, não será matriculada no curso 
pleiteado, se classificada no limite de vagas. 

 
§ 9º O militar estadual que não atender, 

exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por 
encontrar-se afastado da atividade policial ou 
bombeiro militar em decorrência de acidente de 
serviço ou que possua relação de causa e efeito com 
o mesmo, terá agendada uma nova data para a 
realização do TAF até o resultado final do processo 
de seleção do curso pleiteado. Se não for possível a 
realização do TAF até a publicação do resultado final 
do processo de seleção não será matriculado no curso 
pleiteado, se classificado no limite de vagas. 

 
§ 10. O militar estadual que se enquadrar nos 

§§ 8º ou 9º deste artigo deverá requerer inscrição no 
processo seletivo do curso correspondente 
imediatamente posterior, cessada a condição 
impeditiva, sendo submetido apenas às etapas 
previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo e, se considerado 
apto no TAF, será matriculado no referido curso, 
desde que atendidos os requisitos previstos nos 
artigos 14 e 19. 

 
Art. 19. Será matriculado no CHC, CHS ou 

CAS, o militar estadual que for classificado dentro 
dos limites de vagas previstas no artigo 15 desta Lei 
Complementar e considerado apto no TAF, se 
atender, além do previsto no artigo 14, os seguintes 
requisitos: 

 
I - não estar agregado na forma do 
artigo 75 da Lei 3.196/78; 
 
II - não estar na condição de “sub-
judice”, exceto se atender aos 
preceitos da Lei Complementar nº 
166, de 11.11.1999 alterada pela Lei 
Complementar nº 189, de 
1º.11.2000; 
 
III - não estar respondendo a 
Conselho de Disciplina - CD ou 
Procedimento Administrativo 
Disciplinar de Rito Ordinário - 
PAD-RO. 
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§ 1º O militar estadual que, a qualquer 
tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos 
previstos nos incisos I a VI do artigo 14 desta Lei 
Complementar, bem como ser agregado na forma da 
alínea “a” ou “c” do § 1º do artigo 75 da Lei 
3.196/78, será desligado do curso. 

 
§ 2º O militar estadual que estiver 

regularmente matriculado em curso de habilitação ou 
aperfeiçoamento, e for agregado na forma da alínea 
“b” do § 1º do artigo 75 da Lei 3.196/78, terá o 
direito de continuar freqüentando o curso ora 
matriculado até a passagem em definitivo para a 
reserva remunerada. 

Seção III 
Da Organização dos Quadros de Acesso 

 
Art. 20. O encerramento das alterações para 

a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 
de dezembro de cada ano. 

 

Parágrafo único. A Comissão de 
Promoções de Praças -CPP ou à Comissão de 
Promoções dos Quadros de Oficiais Administrativos 
- CPQOA requisitará ao Setor de Recursos Humanos, 
à Corregedoria e à Diretoria de Saúde as informações 
relativas aos militares estaduais para a formação dos 
quadros de acesso. 

 
Art. 21. O Setor de Recursos Humanos de 

cada uma das corporações comunicará a cada 
comissão de promoção o surgimento de vagas no 
quadro de organização da respectiva corporação. 

 
Art. 22. Os quadros de acesso serão 

organizados separadamente para as promoções pelos 
critérios de antigüidade e merecimento, devendo ser 
encaminhados aos Comandantes Gerais das 
respectivas corporações para publicação em boletim. 

 

Parágrafo único. Anualmente, os quadros 
de acesso serão publicados até o último dia útil do 
mês de março, com vigência para o preenchimento 
das vagas surgidas no período subseqüente, 
observando as disposições do § 4º do artigo 23 desta 
Lei Complementar. 

 
Art. 23. Os quadros de acesso serão 

limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo 
previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar 
estadual se encontre, dentro das respectivas 
qualificações. 

 
§ 1º Quando o resultado do percentual não 

for número inteiro, tomar-se-á o número inteiro 
imediato. 

 
§ 2º Quando da abertura do quadro de acesso 

existirem vagas acima do percentual previsto no 
“caput” deste artigo, serão chamados militares 
estaduais até o número de vagas a preencher. 

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, 
o militar estadual deve satisfazer, além dos requisitos 
previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do artigo 
14, os seguintes: 

 
I – não estar respondendo a 
Conselho de Justificação - CJ ou 
Conselho de Disciplina - CD; 
 
II – não estar na condição de “sub-
judice”, exceto se atender aos 
preceitos da Lei Complementar nº 
166/99 alterada pela Lei 
Complementar nº 189/00. 
III – ser considerado apto no TAF; 
 
IV – possuir o CAS, para os quadros 
de acesso à graduação de 
Subtenente. 

 
§ 4º Quando o número dos componentes dos 

quadros de acesso estiver reduzido a menos de 25% 
(vinte e cinco por cento) de seu limite previsto, 
publicar-se-á quadro de acesso extraordinário em até 
60 (sessenta) dias após a data em que ocorrer a 
redução. 

 
§ 5º Para as vagas surgidas até a publicação 

do quadro de acesso extraordinário, observar-se-á o 
quadro vigente. 

 
§ 6º Para a confecção do quadro de acesso 

extraordinário, as alterações a serem consideradas, 
serão as constantes nos assentamentos funcionais dos 
militares estaduais utilizadas para a confecção do 
quadro de acesso previsto no parágrafo único do 
artigo 22 desta Lei Complementar. 

 
§ 7º Os quantitativos dos quadros de acesso 

poderão deixar de ser atingidos, desde que dentre os 
militares estaduais que o devam integrar, existam 
alguns que não satisfaçam os requisitos para inclusão 
previstos no § 3º deste artigo. 

 
§ 8º O quadro de acesso por antigüidade será 

organizado dentre os militares estaduais mais antigos 
de cada nível hierárquico, posicionando-os em ordem 
decrescente de antiguidade, obedecendo o percentual 
previsto no “caput” deste artigo. 

 
§ 9º O quadro de acesso por merecimento 

será organizado dentre os militares que integram o 
quadro de acesso por antiguidade, posicionando-os 
em ordem decrescente de pontos aferidos na forma 
do artigo 4º desta Lei Complementar. 

 
§ 10. Havendo igualdade, no somatório dos 

pontos para a composição do quadro de acesso por 
merecimento, prevalecerá a antiguidade na forma do 
inciso III do artigo 3º desta Lei Complementar. 
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§ 11. O militar estadual que se encontrar 
agregado na forma do inciso XII da alínea “c” do § 
1º do artigo 75 da Lei 3.196/78 não figurará no 
quadro de acesso por merecimento, só podendo ser 
promovido por antiguidade. 

 
Art. 24. O militar estadual será excluído dos 

quadros de acesso, a qualquer tempo, sempre que 
ocorrer uma das seguintes circunstâncias: 

 
I - morte; 
 
II - reforma; 
 
III – for agregado na forma da 
alínea “b” do § 1º do artigo 75 da 
Lei 3.196/78; 
 
IV – promoção; 
 
V - incapacidade física definitiva 
comprovada em inspeção de saúde; 
 
VI – exclusão ou demissão das 
fileiras da corporação, por qualquer 
motivo; 
 
VII - ingresso no comportamento 
militar estadual mau ou insuficiente; 
 
VIII – encontrar-se na situação de 
desaparecido, extraviado ou desertor 
nos termos da legislação vigente; 
 
IX – cumprindo pena privativa de 
liberdade por sentença condenatória 
transitada em julgado; 
 
X – for submetido a CJ ou CD; 
 
XI – estar na condição de “sub-
judice”, exceto se atender aos 
preceitos da Lei Complementar nº 
166/99 alterada pela Lei 
Complementar nº 189/00. 
 

§ 1º As exclusões pelos motivos constantes 
neste artigo serão feitas pela respectiva comissão de 
promoção e a seguir publicadas em boletim da 
corporação. 

 
§ 2º O Setor de Recursos Humanos, a 

Corregedoria e a Diretoria de Saúde informará à CPP 
e à CPQOA, mediante requisição dessas comissões, 
o nome, posto ou graduação dos militares estaduais 
que se encontram nas condições restritivas 
estabelecidas neste artigo. 

 
Seção IV 

Das Condições para as Promoções 
 

Art. 25. O Comandante Geral da PMES ou 
do CBMES, ao término do CFSd, CHC ou CHS, 
promoverá os militares estaduais aprovados 
conforme as normas de ensino em vigor na 
respectiva corporação e se atendido o disposto nesta 
Lei Complementar, à graduação a que tiverem 
direito, pelo critério de merecimento intelectual na 
forma do inciso I do artigo 3º desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 26. Para a promoção por antigüidade e 

por merecimento é indispensável que o militar 
estadual esteja incluído no quadro de acesso 
correspondente. 

Art. 27. Tem direito à promoção pelo 
critério de merecimento, conforme definido nesta Lei 
Complementar, existindo vaga, o militar estadual que 
possua o maior número de pontos dentre os que 
integram o quadro de acesso por merecimento. 

 
Art. 28. Tem direito à promoção pelo 

critério de antiguidade, conforme definido nesta Lei 
Complementar, existindo vaga, o militar estadual 
mais antigo dentre os que integram o quadro de 
acesso por antiguidade. 

 
CAPÍTULO III 

DOS QUADROS DE OFICIAIS 
ADMINISTRATIVOS 

 
Art. 29. Os Quadros de Oficiais 

Administrativos - QOA são constituídos dos postos 
de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão. 

 
Art. 30. O ingresso no QOA resulta do 

acesso do praça ao oficialato, pela promoção da 
graduação de subtenente ao posto de 2º Tenente. 

 
Parágrafo único. Para ser incluído nos 

quadros de acesso e para a promoção ao posto de 2º 
Tenente do QOA, o Subtenente deverá satisfazer, 
além das condições previstas no § 3º do artigo 23, as 
seguintes:  

 
I - ter no mínimo 20 (vinte) anos de 
praça na corporação; 
 
II – possuir no mínimo 01 (um) ano 
de interstício da graduação de 
subtenente; 
 
III - possuir diploma de conclusão 
de curso superior, reconhecido por 
órgão federal competente. 

 
Art. 31. É vedado aos oficiais do QOA a 

transferência para qualquer outro quadro da PMES 
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ou do CBMES, bem como a matrícula em Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais. 

 
Art. 32. O efetivo do QOA constará sempre 

na Lei que fixar os efetivos das corporações. 
 
Art. 33. Os oficiais do QOA têm os mesmos 

deveres, direitos, obrigações, atribuições e 
prerrogativas dos demais oficiais da PMES e 
CBMES, ressalvadas as restrições expressas na 
presente Lei Complementar. 

 
Art. 34. As promoções dos oficiais 

integrantes do QOA é da competência do chefe do 
Poder Executivo e se dará a partir da data do 
surgimento da vaga no respectivo quadro. 

CAPÍTULO IV 
DO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO 

 
Art. 35. A promoção por ressarcimento de 

preterição tem por objetivo reparar situação, 
reconhecida na esfera administrativa ou na esfera 
judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da 
promoção a que o militar estadual teria direito. 

 
Art. 36. São situações que permitem 

promoção por ressarcimento de preterição: 
 
I - quando o militar estadual 
recupera a capacidade para o 
trabalho, perdida temporariamente 
em decorrência de acidente de 
serviço ou por gravidez e em função 
desses fatos teve sobrestado o seu 
direito à promoção; 
 
II - quando o militar estadual, depois 
de responder processo judicial, e em 
função desse fato teve sobrestado o 
seu direito à promoção, é absolvido 
por sentença transitada em julgado; 
 
III - quando o militar estadual, 
depois de ser submetido ao CJ ou 
CD e, em função desse fato, teve 
sobrestado o seu direito à promoção, 
é declarado sem culpa; 
 
IV - quando por falha administrativa 
a qual não deu causa ou não 
contribuiu para a sua existência, o 
militar estadual teve sobrestado o 
seu direito à promoção. 

 
Parágrafo único. O militar estadual 

preterido em sua promoção e estiver agregado na 
forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei 
3.196/78 ou ter sido transferido em definitivo para a 
inatividade será promovido a contar da data em que 

teria direito, desde que se enquadre nas situações 
previstas nos incisos deste artigo. 

 
Art. 37. O militar estadual da ativa que se 

enquadrar no § 10 do artigo 18, se aprovado no 
curso, será reposicionado na turma a que pertenceria, 
senão fosse a condição impeditiva, de acordo com a 
sua nota final. 

 
Art. 38. O militar estadual, enquadrado no § 

10 do artigo 18, que se encontrar agregado na forma 
da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei 3.196/78 ou 
ter sido transferido em definitivo para a inatividade, 
será promovido, sendo classificado na turma a que 
pertenceria, senão fosse a condição impeditiva, na 
última posição de classificação. 

Art. 39. O militar estadual classificado 
dentro do limite de vagas, que não tiver sido 
matriculado no curso pleiteado por não atender, 
exclusivamente, o requisito do inciso II do artigo 19, 
após ter sentença penal absolutória transitada em 
julgado, será matriculado no curso superveniente, 
ocupando vaga dentro do critério ao qual se 
habilitou, desde que atendidos os requisitos do artigo 
19 e, se aprovado no curso, será reposicionado na 
turma a que pertenceria, senão fosse a condição 
impeditiva, de acordo com a sua nota final. 

 

Art. 40. O militar estadual classificado 
dentro do limite de vagas, que não tiver sido 
matriculado no curso pleiteado por não atender, 
exclusivamente, o requisito do inciso III do artigo 19, 
caso considerado “sem culpa”, será matriculado no 
curso superveniente, ocupando vaga dentro do 
critério ao qual se habilitou, desde que atendidos os 
requisitos do artigo 19 e, se aprovado no curso, será 
reposicionado na turma a que pertenceria, senão 
fosse a condição impeditiva, de acordo com a sua 
nota final. 

 
Art. 41. O militar estadual que durante o 

CFSd, CHC ou CHS vier a estar na condição de 
“sub-judice”, não atendendo aos preceitos da Lei 
Complementar nº 166/99 alterada pela Lei 
Complementar nº 189/00 ou vier a responder a 
Conselho de Disciplina - CD ou Procedimento 
Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário PAD-
RO ou Procedimento Administrativo Disciplinar de 
Rito Sumário - PAD-RS não solucionado até o final 
do curso, aguardará na graduação que se encontrar, 
somente podendo ser promovido na forma do artigo 
25 desta Lei Complementar, se satisfeitas as 
seguintes condições: 

 
I – observado o caso previsto no 
“caput” deste artigo, possuir 
sentença penal absolutória transitada 
em julgado ou ser declarado “sem 
culpa” nos procedimentos 
administrativos, ou se culpado 



11151 - Diário do Poder Legislativo        Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008 

permanecer no mínimo no 
comportamento militar estadual 
bom; e: 
 
II – ser aprovado no respectivo 
curso. 

 
Parágrafo único. O militar estadual que, 

conforme o caso, satisfizer as condições previstas 
neste artigo, será promovido a contar da data que 
teria direito, devendo ser reposicionado na turma a 
que pertenceria, senão fosse a condição impeditiva, 
de acordo com a sua nota final. 

 
Art. 42. O militar estadual promovido em 

ressarcimento de preterição retornará à sua posição 
no respectivo quadro, ficando na condição de 
excedente o que ocupar o último lugar na escala 
hierárquica. 

 
§ 1º À medida que forem surgindo vagas nos 

quadros, os excedentes serão absorvidos, sendo que 
novas promoções só ocorrerão depois que os 
excedentes forem absorvidos e surgirem novas 
vagas. 

 
§ 2º A promoção do militar estadual em 

ressarcimento de preterição será efetuada segundo os 
critérios de antigüidade, merecimento ou 
merecimento intelectual, recebendo ele o número que 
lhe competia na escala hierárquica como se houvesse 
sido promovido na época devida. 

 
CAPÍTULO V 

DAS COMISSÕES DE PROMOÇÃO 
 

Seção I 
Da Comissão de Promoções de Praças 

 
Art. 43. Compete à Comissão de Promoções 

de Praças - CPP: 
 

I - organizar os quadros de acesso 
para as promoções pelos critérios de 
merecimento e antigüidade, de 
acordo com as normas definidas 
nesta Lei Complementar; 
 
II - estudar e emitir pareceres sobre 
os processos relativos às promoções 
de praças na atividade; 
 
III - elaborar os formulários 
necessários para o atendimento dos 
dispositivos previstos nesta Lei 
Complementar. 

 
§ 1º A CPP apresentará ao Comandante 

Geral da respectiva corporação, sob forma de 

proposta, os quadros de acesso, com a respectiva 
classificação por antigüidade e merecimento. 

 
§ 2º Aprovados, os quadros de acesso serão 

publicados dentro de 10 (dez) dias corridos para 
conhecimento dos interessados, em boletim das 
corporações. 

 
Art. 44. A CPP é designada pelo 

Comandante Geral da PMES e do CBMES para as 
suas respectivas corporações, e se constituirá de: 

 
I - Presidente: 01 (um) oficial 
superior; 
 
II - membros:  
a) 04 (quatro) oficiais 
intermediários, sendo ao menos 01 
(um) do QOA; 
 
b) 02 (dois) oficiais subalternos 
do posto de 1º Tenente; 
 
III – Secretário: 01 (um) oficial 
subalterno do QOA, sendo do posto 
de 2º Tenente. 
 
IV - auxiliar de secretaria: 02 (dois) 
Sargentos. 

 
Parágrafo único. O Secretário e os 

auxiliares não têm direito a voto. 
 
Art. 45. Ao Presidente da CPP incumbe, 

particularmente: 
 
I - fixar as datas das reuniões 
ordinárias e convocar as 
extraordinárias; 
 
II - designar, por escala, os relatores 
de processos, na ordem inversa da 
antigüidade, excluindo daquela o 
Secretário da CPP; 
 
III - praticar os demais atos 
administrativos decorrentes de sua 
função. 

 
Art. 46. Ao Secretário da CPP compete: 

 
I - secretariar as sessões, lavrando 
atas de todos os trabalhos realizados; 
 
II - controlar a escala de distribuição 
de processos; 
 
III - despachar diretamente com o 
Presidente; 
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IV - preparar toda a correspondência 
da CPP e submetê-la a despacho do 
Presidente ou à assinatura dos seus 
membros; 
 
V - tomar as medidas necessárias 
para o preparo e estudo das 
promoções dos praças; 
 
VI - organizar e manter em dia o 
fichário e o arquivo da CPP. 

 
Art. 47. Aos membros da CPP compete: 

I - tomar parte nas seções, 
proferindo voto sobre a matéria 
discutida; 
II - relatar os processos distribuídos. 

 
Art. 48. O integrante da CPP não poderá 

esquivar-se de emitir apreciação a respeito do militar 
estadual em julgamento, devendo buscar, pelos 
meios ao seu alcance, os elementos que 
eventualmente lhe faltarem.  

 
Parágrafo único. Só a suspeição justificada 

por escrito e julgada em plenário pela comissão de 
promoções poderá constituir motivos para a recusa 
do julgamento. 

 
Art. 49. Qualquer deliberação da CPP será 

feita mediante votação aberta, registrada em ata, que 
será anexada ao respectivo processo, após a votação. 

 
Parágrafo único. A CPP somente poderá 

funcionar com a maioria de seus membros presentes 
e decidirá sempre por maioria de votos, tendo o seu 
presidente apenas o voto de qualidade. 

 
Seção II 

Da Comissão de Promoções do QOA 

 
Art. 50. A seleção para o acesso e promoção 

aos postos dos QOA será feita pela Comissão de 
Promoções do Quadro de Oficiais Administrativos - 
CPQOA, e se constituirá de: 

 
I - Presidente: Subcomandante 
Geral; 
 
II - membros:  
 
a) 01 (um) oficial superior; 
b) 02 (dois) oficiais intermediários 
do QOC; 
 
c) 01 (um) oficial intermediário 
do QOA. 

III – secretário: 01 (um) oficial 
subalterno do QOA, sendo do posto 
de 1º Tenente; 
 
IV - auxiliar de secretaria: 02 (dois) 
Sargentos. 

 
Parágrafo único. O Secretário e os 

auxiliares não têm direito a voto. 
 
Art. 51. A CPQOA apresentará ao 

Comandante Geral da respectiva corporação, sob 
forma de proposta, os quadros de acesso ao posto de 
2º Tenente, 1º Tenente e Capitão, com a respectiva 
classificação por antigüidade e merecimento. 

 
Parágrafo único. Aprovados, os quadros de 

acesso serão publicados dentro de 10 (dez) dias para 
conhecimento dos interessados, em boletim das 
corporações. 

 
Art. 52. Sem prejuízo de outras normas 

impeditivas fixadas na presente Lei Complementar, 
não figurará no quadro de acesso e nem poderá ser 
promovido o militar estadual que, pela CPQOA, for 
julgado não habilitado. 

 
Parágrafo único. A decisão da CPQOA 

prevista no “caput” deste artigo deverá ser 
justificada, inserta em ata e submetida à apreciação 
do Comandante Geral da respectiva corporação.  

 
Art. 53. A CPQOA organizará todas as 

informações necessárias à apreciação e análise para 
as promoções. 

 
Parágrafo único. A CPQOA elaborará os 

formulários necessários para o atendimento dos 
dispositivos constantes nesta Lei Complementar. 

 
Art. 54. Além da documentação do art. 53, a 

CPQOA, quando julgar necessário, poderá dirigir-se 
a qualquer autoridade administrativa, militar, policial 
ou judiciária, a fim de esclarecer dúvidas. 

 
Art. 55. Os integrantes da CPQOA não 

poderão esquivar-se de emitir apreciação a respeito 
do militar estadual em julgamento para promoção no 
QOA, salvo a suspeição justificada, devendo buscar 
pelos meios ao seu alcance os elementos que 
eventualmente lhe faltarem.  

 
Art. 56. Qualquer deliberação da CPQOA 

será feita mediante votação aberta, registrada em ata, 
que será anexada ao respectivo processo, após a 
votação. 

 
Parágrafo único. A CPQOA somente 

poderá funcionar com a maioria de seus membros 
presentes e decidirá sempre por maioria de votos, 
tendo o seu presidente apenas o voto de qualidade. 
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TÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 57. As regras contidas nas alíneas “c”, 

“d”, “e” e “f” do inciso I do artigo 4º passam a 
vigorar, para fins da ATDP e pontuação para o 
quadro de acesso por merecimento, em 1º.01.2011. 

 
Parágrafo único. A regra contida no inciso 

III do parágrafo único do art. 30 passa a vigorar em 
31.12.2015. 

 
Art. 58. Da vigência desta Lei 

Complementar até o dia 1º.01.2014, as porcentagens 
previstas nos incisos I e II do artigo 15 serão, 
respectivamente, de 25% (vinte e cinco por cento) 
das vagas aos militares estaduais com maior 
pontuação auferida no processo de seleção e de 75% 
(setenta e cinco por cento) das vagas aos militares 
estaduais mais antigos. 

 
Art. 59. A partir de 1º.01.2010, o militar 

estadual que não possuir o ensino médio ou 
equivalente, não poderá inscrever-se em processo 
seletivo ou ser matriculado em CHC, CHS ou CAS, 
nem figurar em quadro de acesso ou ser promovido. 

 
Art. 60. Para efeitos da alínea “a” do inciso I 

do artigo 4º desta Lei Complementar, o Curso de 
Adaptação de Cabo Peculiar - CACP e o Curso de 
Adaptação de Sargento Peculiar - CASP serão 
considerados para o cômputo dos pontos, nos termos 
do inciso I do § 1º do artigo 4º. 

 
Art. 61. Serão disponibilizadas vagas, no 

CHC e CHS realizado para os policiais militares da 
Qualificação Policial Militar de Praças Combatente - 
QPMP-0, aos integrantes da Qualificação Policial 
Militar de Praças Músicos - QPMP-4 e da 
Qualificação Policial Militar de Praças Auxiliar de 
Saúde - QPMP-6, quando houver Claro nas 
graduações de Cabo ou 3º Sargento respectivamente, 
devendo os cursos serem realizados por 
qualificações. 

 
§ 1º Serão disponibilizadas vagas no CAS 

realizado para o QPMP-0, quando houver na 
graduação de 1º Sargento QPMP-4 ou QPMP-6, 
policial militar sem o CAS. 

 
§ 2º É defeso aos militares estaduais 

integrantes das qualificações QPMP-4 ou QPMP-6 
serem promovidos nas vagas dos integrantes do 
QPMP-0, mesmo na situação de similaridade de 
cursos estabelecidos no “caput” deste artigo. 

 
Art. 62. O militar falecido em serviço ou no 

cumprimento de missão policial militar ou bombeiro 
militar poderá ser promovido “post mortem”, pelo 
Governador do Estado, mediante processo regular 

onde estejam descritas e analisadas as circunstâncias 
que culminaram no falecimento do militar.  

 
Art. 63. Para os fins de pontuação dos cursos 

ou estágios previstos na alínea “f” do inciso I do 
artigo 4º desta Lei Complementar, em que não for 
possível determinar a carga horária, tomar-se-á por 
base 8 (oito) horas por dia para fins de conversão em 
hora/aula. 

 
Art. 64. A regra prevista no § 4º do artigo 13 

desta Lei Complementar passa a vigorar a partir de 
02.01.2009. 

 
§ 1º Da vigência desta Lei Complementar até 

o dia 1º.01.2009, as datas de encerramento das 
alterações para os cursos se darão: 

 
I – na data de publicação desta Lei 
Complementar, para o CHC, com o 
início do curso até o dia 10 de março 
seguinte; 
 
II – em 31 de dezembro, para o 
CHS, com o início do curso até o dia 
10 de junho seguinte; 
 
III – na data de publicação desta Lei 
Complementar, para o CAS, com o 
início do curso até 90 (noventa) dias 
após. 
 

§ 2º A fim de se estabelecer o quantitativo de 
vagas, exclusivamente para o CHC, com data de 
encerramento das alterações previstas no inciso I 
deste artigo, contabilizar-se-á o Claro na graduação 
de Cabo, acrescidas do número de militares estaduais 
matriculados no CHS em funcionamento na data de 
publicação desta Lei Complementar. 

 
Art. 65. O conteúdo programático previsto 

no § 1º do artigo 16 para o CHC a ser realizado no 
ano de 2008, deverá ser publicado pela PMES até 15 
(quinze) dias após a publicação desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 66. Os quadros de acesso em vigor na 

data de publicação desta Lei Complementar 
vigorarão até a publicação do 1º (primeiro) quadro de 
acesso na forma prevista nesta Lei Complementar. 

 
Parágrafo único. Se houver necessidade de 

publicar quadro de acesso extraordinário até a 
publicação do 1º (primeiro) quadro de acesso na 
forma prevista nesta Lei Complementar, observar-se-
á as regras da presente Lei Complementar. 

 
Art. 67. Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 68. Ficam revogados os artigos 1º a 61, 

64 a 71 e 73, todos da Lei Complementar nº 321, de 
17.5.2005. 
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 Sala das Sessões, 18 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

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

REQUERIMENTO Nº 244/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário requer, com fulcro no 
art. 295, III, do Regimento Interno, licença, no 
período de 24 a 28 do mês, para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular.  
 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 

 
A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 

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

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

REQUERIMENTO S/Nº 2008, de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia, de voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Marcelo Furtado. 
 

A SR.ª PRESIDENTA (LUZIA TOLEDO) 
- Transmita-se. 

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

REQUERIMENTO S/Nº 2008, de autoria dos 
Deputados Guerino Zanon e Atayde Armani, de voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Dirceu Áureo 
Nolasco Pereira.  

 
A SR.ª PRESIDENTA (LUZIA TOLEDO) 

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

REQUERIMENTO S/Nº 2008, de autoria do 
Deputado Claudio Vereza, de voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Jorge Ribeiro Sales. 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Transmita-se. 

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

REQUERIMENTOS S/Nº 2008, de autoria dos 
Deputados Guerino Zanon, Atayde Armani, Cacau 
Lorenzoni e Freitas, de voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Antônio Ferreira da Silva Pinto.  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Transmitam-se. 

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

REQUERIMENTOS S/Nº 2008, de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia, de voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Antônio Ferreira da Silva Pinto e 
da Sr.ª Alvina Sarnáglia da Conceição. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

REQUERIMENTOS S/Nº 2008, de autoria do 
Deputado Elcio Alvares, pelo falecimento dos Srs. 
Antônio Ferreira da Silva Pinto e Aniceto Altafim 
Bicas. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

REQUERIMENTO S/Nº 2008, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, de voto de pesar pelo 
falecimento do radialista Raul Gonçalves Ferreira da 
Silva Filho.  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 183/2008. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de sua 
prerrogativa de Líder da Bancada do PT nessa Casa, 
requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, 
com base nos Artigos 158, VI e 217, II do 
Regimento Interno, requer que o PROJETO DE 
LEI Nº 317/2008 de autoria do Deputado Estadual 
Claudio Vereza, passe a tramitar em REGIME DE 
URGÊNCIA. 
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Vitória, 18 de novembro de 2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Líder da Bancada – PT 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 183/2008, que acaba de ser lido. (Pausa)  

O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Na forma regimental, peço a 
palavra para encaminhar a votação em nome da 
Bancada do PTB. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, pedimos aos nobres colegas da 
Bancada do PTB que nos acompanhem no voto 
favorável ao Requerimento de Urgência nº 183/2008. 
 É importante registrar que nos jornais de 
maior circulação do Espírito Santo e do País tem sido 
publicada matéria tratando de cotas para negros e 
alunos da rede pública do Estado e do Brasil. A raça 
negra no Brasil, apesar de todos os avanços sociais 
alcançados pela sua luta, não está livre de seu 
estigma. O homem negro sofre sanções racistas, 
ainda que veladas. Sempre é bom ressaltar que o 
Brasil foi o último país do mundo a abolir a 
escravidão. Calcula-se que cerca de quatro milhões 
de negros africanos foram capturados e trazidos ao 
Brasil para o trabalho escravo. 

O conceito transmitido pelos europeus de 
que os brancos foram feitos para mandar e os negros 
para obedecer, traz seu ranço ainda hoje enraizado na 
alma e na cultura do brasileiro. Pesquisa recente 
realizada pelo Seade/Dieese mostra com clareza essa 
situação de desigualdade, formalizada no mercado de 
trabalho: “Renda do Negro é a Metade da do Não-
Negro”. Segundo reportagem da Folha de São Paulo 
de 19 de novembro deste mês, o trabalhador negro 
(negros e pardos) ganha cerca da metade do que o 
não-negro (brancos e amarelos) recebe na Grande 
São Paulo.  

Quanto maior o nível escolar, maiores se 
tornam as disparidades. A pesquisa do Seade/Dieese 
detectou que o rendimento real do indivíduo negro 
que não concluiu o ensino fundamental é de R$3,44 
por hora; já o não-negro recebe R$4,10, uma 
diferença de 19,2%. Na comparação entre duas 
pessoas que terminaram a universidade o abismo 
atinge 40%. O negro recebe R$13,86 por hora e o 
não-negro R$19,49. O resultado da pesquisa gerou 
comentário do Sr. José Vicente, presidente da ONG 
Afrobraz e reitor da Unipalmares - Universidade da 
Cidadania Zumbi dos Palmares. Ele comentou: 
“Considerando a média de R$4,36 por hora e o fato 

de que o negro escravo do Brasil Imperial contava 
com a renda indireta da comida e da moradia, pode-
se dizer que nada mudou”. 

A coordenadora da pesquisa do 
Seade/Dieese, Sr.ª Patrícia Lino Costa, declarou que 
o preconceito acaba sendo o pior obstáculo do 
homem negro contratado pelas empresas. Eles não 
conseguem galgar posições e subir na carreira, daí a 
sua renda ser inferior à dos brancos que sobem na 
hierarquia. Conclui-se que o restrito acesso do negro 
à universidade é uma das principais causas da 
desigualdade no mercado de trabalho. Constatações 
de desigualdade de competição entre negros e não-
negros fez com que se criasse o sistema de cotas para 
negros ingressarem nas universidades. A situação 
vem gerando protestos de diversos pensadores. Um 
lado achando justo e o outro defendendo que o 
sistema de cotas é prejudicial e injusto aos não-
negros. 

O psicólogo, assessor de Diversidade e 
Apoio aos Cotistas, coordenador do Centro de 
Vivência Negra da Universidade Federal de Brasília, 
Sr. Jaques Jesus, afirma que: “O Sistema de Cotas 
para Negros no vestibular justifica-se diante da 
constatação de que a universidade brasileira é um 
espaço de formação de profissionais de maioria 
esmagadoramente branca, valorizando assim apenas 
um segmento étnico na construção do pensamento 
dos problemas nacionais, de maneira tal que limita a 
oferta de soluções para os problemas de nosso país. 

A opinião do jurista Ives Gandra vai além. 
Segundo ele, o sistema de cotas é inconstitucional, 
porque fere o princípio fundamental da igualdade 
entre os cidadãos e afirma: “É uma discriminação às 
avessas, em que o branco não tem direito a uma vaga 
mesmo se sua pontuação for maior. Reconheço que o 
preconceito existe, mas a política afirmativa não 
deve ser feita no ensino superior, e sim no de base”.  

Já o jornal A Gazeta do dia 19 deste mês traz 
na matéria do Caderno Dia-a-Dia um texto onde 
lembra que racismo é crime figurado pela Lei 
Especial 7.716 de 1989, quando estabelece o delito. 
O artigo 140 do Código Penal caracteriza como 
injúria ofender a dignidade de alguém. Uma coisa é 
certa: é tão real a disparidade do tratamento do negro 
em relação ao não-negro que no país foi criado, no 
dia 21 de março de 2003 - dia em que se celebra o 
Dia Internacional para Eliminação da Discriminação 
Racial -uma secretaria especialmente dedicada ao 
negro, Secretaria Especial de Política de Promoção 
da Igualdade Racial – SEPPIR - ligada diretamente à 
Presidência da República. 

Pronunciamo-nos com o objetivo de 
refletirmos sobre o tema que vem sendo debatido em 
todos os estados Federados: a cota para negros. É 
claro que vivemos em um país onde existe a 
discriminação ao negro. Com a instituição ou não de 
cotas prejudicamos ou colaboramos? Esta Casa de 
Leis pode debater e contribuir para diminuirmos e até 
eliminarmos a discriminação racial. 
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Cumprimentamos o Deputado Paulo 
Roberto, vice-líder do PMN, que hoje, nesta tribuna, 
na fase das Lideranças Partidárias, falará em nome 
da Bancada do PMN, assumindo a função de Líder 
nesta Casa. (Muito bem!)  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 183/2008. 

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

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

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 184/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder de 
governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA, para o projeto 
de Lei nº 391/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 271/2008, que altera a lei nº 
8.826/2008, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar junto ao banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID operação de crédito visando 
promover a modernização da gestão e a integração 
dos fiscais estaduais. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de 
novembro de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 184/2008, 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 URGÊNCIA Nº 185/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder de 
governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o projeto de Lei nº 
392/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 

272/2008, que altera a lei nº 8.784 de 21 de 
dezembro de 2007, que cria o Fundo Estadual de 
Habitação de interesse Social – FEHAB. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de 
novembro de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 185/2008, 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 URGÊNCIA Nº 186/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder de 
governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei 
nº 393/2008, oriundo da Mensagem Governamental 
nº 275/2008, que abre Crédito Suplementar no valor 
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e 
inclui Entidades no Anexo V da Lei Orçamentária nº 
8.822, de 25 de janeiro de 2008, para o fim que 
especifica. 

 
Palácio Domingos Martins, 17 de 

novembro de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 186/2008, 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 URGÊNCIA Nº 187/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder de 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
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REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei 
Complementar nº 39/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 273/2008, que dá nova redação ao 
art. 28 da Lei Complementar nº 115/1998 e revoga o 
art. 13 da Lei Complementar nº 309/2004, dispondo 
sobre flexibilização da realização do Concurso de 
Remoção do magistério estadual e a permissão do 
exercício da função de coordenador escolar por 
profissionais que ainda não cumpriram o estágio 
probatório. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de 
novembro de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 187/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado.  
Findo o tempo destinado ao Pequeno 

Expediente, passa-se à fase das Lideranças 
Partidárias. 

Concedo a palavra ao líder do PMN, Sr.ª 
Deputada Janete de Sá. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Sr.ª 

Presidenta, na ausência da líder, na forma regimental 
assumo a liderança do PMN. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Paulo Roberto. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 

do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, funcionários da Casa e telespectadores da 
TV Assembléia, assomamos a esta tribuna para falar 
em nome da liderança do PMN e aproveitamos a 
oportunidade para justificar a ausência da Sr.ª 
Deputada Janete de Sá, líder da bancada do PMN, 
que se encontra em São Paulo. 

Falaremos sobre a maior descoberta de 
petróleo da História do Espírito Santo, anunciada na 
sexta-feira próxima passada, em um seminário 
realizado pela Rede Gazeta. Esse assunto é do 
conhecimento de todos os deputados; apenas 
daremos um pouco mais de informação.  

O mundo passa por uma crise financeira que 
já atingiu a economia e fez com que os países se 
reprogramassem economicamente para enfrentar 
2009. Será um ano de muitas dificuldades. Não será 
diferente no Brasil e muito menos no Espírito Santo. 
O Governador Paulo Hartung, ao encaminhar a peça 
orçamentária à Assembléia Legislativa, 
vislumbrando as dificuldades pelas quais passarão os 
estados e municípios, fê-lo de forma muito 

inteligente e pró-ativa, enxugando o orçamento em 
função dos problemas que estão por vir quanto à 
arrecadação de impostos. 

Importante ressaltar que num momento de 
crise a maior empresa da América Latina e no setor 
energético, uma grande empresa em todo o mundo, a 
Petróleo do Brasil, da qual temos orgulho de ser 
funcionário, anuncia não só para o Espírito Santo, 
mas para o Brasil, a maior descoberta de petróleo da 
História do nosso Estado. A descoberta da Petrobras 
certamente beneficiará o povo capixaba, melhorará a 
sua auto-estima como também a do povo brasileiro, 
pois só se fala em demissão, em redução de 
investimentos, em redução de receita. Quem pensava 
em comprar um carro, não o comprará mais; quem 
pensava em comprar um apartamento, não o 
comprará mais; quem pensava em comprar uma 
televisão; não a comprará mais. Todos sabem que o 
Natal não será igual ao do ano passado.  

Divulgarei alguns números que darão um 
alento para aqueles que participaram das eleições 
deste ano, como a Sr.ª Eliane Paes Lorenzoni, esposa 
do Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, que elegeu-se 
prefeita do Município de Marechal Floriano no 
último pleito. O mandato dos prefeitos eleitos não 
está perdido. Ao contrário, com as descobertas 
anunciadas pela Petrobras, e agora confirmadas, 
trarão muito vigor para os novos administradores.  

Todos nos perguntam sobre a camada pré-
sal. Que camada é essa que mexe com números e 
valores da economia do Brasil? A camada pré-sal foi 
descoberta na Bacia de Santos, no campo de Tupi, e 
no nosso Estado ela se estende por todo o litoral, 
numa faixa de oitocentos quilômetros até o litoral de 
Santa Catarina. O Espírito Santo saiu na frente na 
produção, não só por sorte, mas principalmente pela 
competência de seus técnicos, que conseguiram 
detectar reservatórios da área do pré-sal abaixo do 
reservatório do campo de Jubarte, o que fez com que 
o Presidente Lula viesse ao Estado Espírito Santo em 
setembro, para dar início à primeira produção na 
camada do pré-sal no Brasil. 

O poço de onde está sendo retirado o 
petróleo, desde setembro, está produzindo dez mil 
barris, gerando royalties e participação especial para 
o Estado do Espírito Santo, pois trinta por cento dos 
royalties que entram no Estado são destinados ao 
Fundo de Combate às Desigualdades e à Pobreza, 
aumentando a receita dos municípios. 

Passaremos os números e os valores aos 
deputados, que ficarão assustados com o que está 
para vir com as novas descobertas anunciadas esta 
semana. As reservas do Espírito Santo, hoje, estão 
aproximadamente em dois bilhões e meio de barris 
de petróleo; com a descoberta de mais dois bilhões, 
até o final do ano o nosso Estado terá reserva de 
quatro bilhões e meio de barris de petróleo.  

Senhores telespectadores da TV Assembléia, 
dois bilhões de barris de petróleo equivalem a 
trezentos e dezoito milhões de caixas d`água de mil 
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litros. A grande maioria da população tem uma caixa 
d’água de mil litros em casa. Ao invés de uma caixa 
d`água, imaginem trezentos e dezoito milhões de 
caixas de um metro cúbico; esta foi a descoberta da 
Petrobras! Outro fato inédito é a altura dos 
reservatórios de petróleo descobertos pela empresa. 
Desde o início da implantação da Petrobras no 
Brasil, é a primeira vez que bate o recorde. Para 
terem idéia, uma das estruturas que exploram 
petróleo, localizadas no litoral Sul do Espírito Santo, 
tem cento e noventa metros de altura, e a outra tem 
trezentos metros. O Cristo Redentor, localizado no 
Rio de Janeiro, tem quatrocentos metros de altura.  

Interessante fazermos uma comparação em 
termos de área. A área do Pão de Açúcar, no Rio de 
Janeiro, é de vinte quilômetros quadrados. Na Região 
Sul do nosso Estado a área a ser explorada pela 
Petrobras, de mais de trezentos quilômetros 
quadrados, fica em frente aos Municípios de 
Itapemirim, Anchieta e Marataízes. Está localizada 
ali essa natureza espetacular que agora a Petrobras 
colocará para produzir. 

A outra vantagem é que toda a estrutura da 
Petrobras para a exploração já está montada. A P-34, 
navio-plataforma reformado no Porto de Vitória, está 
estacionada no campo de Jubarte. Logo que a 
Petrobras fizer a interligação dos poços, muito em 
breve a capacidade de produção diária do Estado do 
Espírito Santo que, hoje, é de cento e vinte mil 
barris/dia, passará a ser de seiscentos mil barris/dia. 
Repetindo: seiscentos mil barris de petróleo por dia, 
da melhor qualidade, trinta graus API. Só 
encontramos esse tipo de estrutura na Arábia Saudita, 
que tem a maior reserva de petróleo do mundo. 
Descobrimos no nosso Estado um reservatório 
semelhante ao da Arábia Saudita. 
 Há dez dias demos uma palestra numa loja 
Maçônica da Grande Vitória e nos perguntaram 
sobre a contribuição da Petrobras para o 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. 
Naquela ocasião falamos que ela é a maior geradora 
de ICMS do Estado. Essa mesma afirmação saiu 
publicada no jornal A Gazeta de sexta-feira, em um 
caderno especial sobre as quinhentas maiores 
empresas geradoras de ICMS do Estado. A Secretária 
de Fazenda, Sr,ª Cristiane Mendonça, informou que o 
Estado arrecadou até junho de 2008 três bilhões e 
duzentos milhões de reais de ICMS. Cremos que a 
Petrobras deve estar gerando algo em torno de 
seiscentos a oitocentos milhões de reais. Só a 
Petrobras Holding, a maior geradora de ICMS, 
tirando a Petrobras Distribuidora.  
 Vamos falar sobre os royalties do petróleo e 
o que vão significar essas novas descobertas. 
Estamos trazendo informações fresquinhas sobre a 
arrecadação de royalties no Espírito Santo este ano e 
também sobre a participação especial a que os 
municípios e o Estado têm direito com a produção de 
petróleo. Segundo a ANP, até o dia 18 de novembro 
de 2008 os cofres do Espírito Santo receberam 

duzentos e trinta e cinco milhões de reais só de 
royalties de petróleo. De participação especial o 
Estado recebeu mais cento e cinqüenta milhões de 
reais, perfazendo um total, entre royalties e 
participação especial, em torno de quatrocentos 
milhões de reais. Sem contar o que vai entrar no mês 
de dezembro e dos recursos de participação especial 
do último trimestre.  

Fazendo uma conta, trinta por cento desse 
valor o Estado destinará ao Fundo de Combate à 
Pobreza e às Desigualdades Sociais, ou seja, cento e 
vinte milhões o Estado destinará a esse Fundo, com 
uma produção, hoje, de cento e vinte mil barris. 
Imaginem o que significará em termos de valores 
para o Governo do Estado e para os municípios daqui 
a um ano e meio, quando a produção chegar a 
seiscentos mil barris de petróleo.  

Agora falaremos dos municípios. 
Gostaríamos que o Deputado Theodorico Ferraço 
estivesse presente para passar informações do 
Município de Itapemirim. O Município de Aracruz 
arrecadou trinta e um milhões de reais com os 
royalties até novembro; o Município de Fundão, 
onde o prefeito eleito foi apoiado pelo Deputado 
Euclério Sampaio, arrecadou sete milhões e meio de 
reais com os royalties até novembro; o Município de 
Itapemirim, cuja prefeita é esposa do Deputado 
Theodorico Ferraço, Sr.ª Norma Ayub Alves, 
arrecadou quinze milhões de reais com os royalties 
até novembro; o Município de Linhares, que será 
administrado pelo Presidente Guerino Zanon, 
arrecadou cinqüenta milhões de reais com os 
royalties até novembro. No mês de novembro, 
especificamente, cinco milhões cento e dezoito mil 
reais. O Município de Presidente Kennedy arrecadou 
trinta e cinco milhões de reais com os royalties do 
petróleo - quatro milhões de reais só em novembro; e 
o Município de São Mateus arrecadou um milhão e 
novecentos reais com os royalties até o mês de 
novembro, dezoito milhões de reais no mês de 
novembro de 2008. 
 Para efeito de comparação, fizemos questão 
de pegar a arrecadação dos Municípios de Campos 
dos Goytacazes e Macaé, para se ter uma noção de 
quanto será destinado ao Estado do Espírito Santo 
quando ele estiver produzindo um milhão de barris 
por dia. No dia 18 de novembro de 2008, o Tesouro 
Nacional depositou na conta da prefeitura do 
Município de Campos dos Goytacazes cinqüenta e 
um milhões dos royalties de petróleo referentes ao 
mês de novembro. Se S. Ex.as estão achando que é 
muito, depois falaremos da participação especial. Só 
este ano recebeu quinhentos e quinze milhões dos 
royalties de petróleo. O Município de Macaé 
recebeu, também dia 18 de novembro, trinta e cinco 
milhões de reais; e este ano recebeu trezentos e 
setenta e cinco milhões de royalties.  

Queríamos repassar os valores da 
participação especial que esses municípios recebem, 
de três em três meses, por terem campos com 
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produtividade maior que a dos campos maduros. Nos 
três últimos trimestres, além dos royalties do 
petróleo, entraram nos cofres do Estado do Espírito 
Santo cento e cinqüenta milhões de reais de 
participação especial. O Município de Presidente 
Kennedy recebeu trinta e quatro milhões em nove 
meses, faltando ainda o último trimestre de 2008. 
Itapemirim, cidade que será administrada pela esposa 
do Deputado Theodorico Ferraço, Sr.ª Norma Ayub 
Alves, recebeu um milhão e novecentos reais e 
Linhares recebeu um milhão e duzentos reais. 
Presidente Kennedy, com a produção do campo do 
Roncador, um dos maiores em produção no Brasil, 
tem recebido esse valor, fora os royalties. 

O Estado do Espírito Santo recebeu cento e 
cinqüenta milhões de reais, e se estamos achando que 
é muito, informamos que o Estado do Rio de Janeiro 
recebeu três bilhões e seiscentos milhões de reais por 
produzir em média um milhão e duzentos mil barris 
de petróleo por dia. Só as descobertas de petróleo 
no Parque das Baleias aumentarão a produção do 
Estado do Espírito Santo de cento e vinte mil barris 
para seiscentos mil barris/dia. Isso equivale dizer 
que, em muito pouco tempo, só de participação 
especial o Governo do Estado receberá algo em torno 
de um bilhão e meio de reais, fora os royalties do 
petróleo. O nosso Estado saiu na frente com a criação 
do Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades 
Sociais, separando trinta por cento de toda a 
arrecadação.  

O que isso significará para os municípios 
que ficarão combalidos com o problema da crise 
financeira? Assomamos a esta tribuna, hoje, 
exatamente para informar à população capixaba - e 
aos novos prefeitos, neste momento preocupados 
com o que farão no ano de 2009, quando assumirem 
a administração do município - que enquanto a 
maioria das empresas está cortando investimentos e 
demitindo funcionários, a Petrobras faz o contrário; 
contrata funcionários, anuncia concurso público e 
investimentos que chegarão à casa dos dois bilhões e 
meio de dólares até dezembro de 2008 no Estado do 
Espírito Santo.  

 
O Sr. Marcelo Santos – Sr. Deputado Paulo 

Roberto, cumprimento V. Ex.ª por trazer esse tema 
ao Plenário desta Casa de Leis, discutido por nós ao 
longo do período que estamos neste Poder. 

Quando V. Ex.ª fala do Fundo de Combate à 
Pobreza e à Desigualdade Social - matéria aprovada 
por esta Casa que deu anuência ao Governador para 
apresentar essa proposta e garantir igualdade entre os 
municípios, incluindo principalmente os que não 
produzem petróleo – observamos que não adianta ser 
o maior produtor de petróleo e gás se não existir um 
planejamento. 

Os Municípios de Campos dos Goytacazes e 
Macaé são exemplos clássicos da desorganização, 
onde o Índice de Desenvolvimento Humano é um 
dos menores do Brasil, ou seja, existe produção, 

arrecadação e receita advindas dos royalties de 
petróleo - V. Ex.ª acabou de citar os números para 
que todos os parlamentares e a população que tem 
oportunidade de nos assistir tomassem conhecimento 
-, mas não existe um Fundo como o criado em nosso 
Estado, que está sendo copiado por todos os estados 
federados. Foi solicitada uma cópia pelo Presidente 
da República para que pudesse analisá-la e, talvez, 
efetivar esse modelo em toda a nação brasileira. 

Sentimo-nos honrado por participar de um 
Governo e de uma Casa que é sócia dessa receita. 
Somos sócios, porque não arrecadamos ICMS, mas 
contribuímos para que essa receita se amplie e para 
que cidades como a de Cariacica, que mesmo não 
produzindo petróleo e gás é a que mais recebe com a 
criação do Fundo de Combate à Pobreza e à 
Desigualdade Social, sejam beneficiadas. Citamos 
como exemplo a nossa cidade de Cariacica, que 
fazemos questão de representar nesta Casa de Leis 
por nascer, morar, viver e defender os seus 
interesses. Temos que destacar a cidade em que 
moramos, não desmerecendo as demais cidades 
capixabas.  

Diante da crise americana e mundial e da 
ameaça de se extinguir o Fundap, fizemos um 
esforço concentrado juntamente com o Governo do 
Estado e a bancada federal para sensibilizar o 
Ministro Guido Mantega e o relator da reforma 
tributária, Deputado Sandro Mabel, para corrigirem 
uma distorção que existia nessa malfadada reforma 
tributária, que ainda não resolverá a questão 
tributária no Brasil. Os trinta por cento divididos 
entre os municípios não produtores de petróleo 
fazem com que minimize o impacto da crise mundial 
e da reforma tributária no Estado do Espírito Santo, 
que poderá perder caso essa reforma avance, o que 
não acreditamos. Sua tramitação deve parar no 
Senado da República.  

Parabenizamos V. Ex.ª, que chega a esta 
Casa de Leis debatendo temas de importância vital 
para a economia capixaba. Bem aplicados os 
recursos, teremos um Estado saudável. Não adianta 
ter o maior índice de arrecadação do País se o Estado 
não investir em saúde, em educação, em segurança e 
não tiver um Parlamento que “faça seu dever de 
casa”. Precisamos discutir sempre temas como 
petróleo, gás e energia renovável, discutir assuntos 
de interesse não nosso, nem de V. Ex.ª, mas da 
população do Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. PAULO ROBERTO – Agradecemos 

o aparte, Deputado Marcelo Santos. V. Ex.ª, como 
sempre e de forma muito inteligente, contribuiu 
muito para que esse tema fosse absorvido pela 
população que nos assiste através da TV Assembléia 
e pelos deputados. 

Concluindo, esclarecemos que o bloco que a 
Petrobras descobriu na camada pré-sal é cem por 
cento nacional, pertence à Petrobras, ao contrário do 
descoberto na Bacia de Santos, em que a Petrobras 
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tem parceria com mais duas empresas. Essas reservas 
são todas do Brasil.  

Discutiremos nesta Casa de Leis, na próxima 
quarta-feira, conforme requerimento de autoria do 
Deputado Claudio Vereza, sobre o marco regulatório 
e os leilões, e a destinação dos recursos advindos do 
petróleo descoberto na camada pré-sal, conforme o 
Deputado Marcelo Santos observou. Esses recursos 
devem ser aplicados na área social, para não ocorrer 
um desequilíbrio social no Estado do Espírito Santo 
como aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, que 
não se preparou para o boom do petróleo e do gás, o 
que causou todos aqueles problemas sociais que 
conhecemos, principalmente na Região dos Lagos. 

Temos certeza de que o Governador Paulo 
Hartung e sua equipe, e nós, Assembléia Legislativa, 
discutiremos esse assunto para que a riqueza do 
terceiro ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo 
seja distribuída de forma equânime entre a população 
do nosso Estado, principalmente entre a classe 
trabalhadora e a classe mais humilde, visando a que 
todos possam viver neste Estado de uma forma mais 
igualitária e com uma qualidade de vida melhor. 
(Muito bem!) 

 
 A SR. ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Passo a presidência dos trabalhos à 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai.(Pausa) 

 
  A SR.ª PRESIDENTA - (APARECIDA 
DENADAI) - Assumo a Presidência e informo que 
está findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias.  

Passa-se à fase dos Oradores Inscritos.  
 Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo.(Pausa) 

 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão 
da oradora) - Sr.ª Presidenta, Sr.ªs Deputadas, Srs. 
Deputados, funcionários desta Casa, imprensa e 
telespectadores que nos assistem pela TV 
Assembléia, hoje, nesta Casa, tivemos duas falas 
muito importantes: a primeira, do Deputado Marcelo 
Santos, durante a liderança do PTB. É exatamente 
dessa forma que vemos o Estado e o País, e por isso 
o parabenizamos. A segunda, do Deputado Paulo 
Roberto, que acabou de fazer uma explanação sobre 
a produção de petróleo em nosso Estado e em todo o 
País.   Gostamos do contraditório do 
Deputado Marcelo Santos, porque sem planejamento 
não chegaremos a lugar nenhum. Temos muito medo 
quando se fala da importância do petróleo para o 
Município de Presidente Kennedy. Nós, que somos 
do Sul do Estado, se fôssemos prefeita de uma de 
suas cidades com absoluta certeza não faríamos 
nenhuma obra; investiríamos no cidadão. Porque se 
não investirmos no cidadão com certeza não 
chegaremos a lugar algum. Concordamos com o que 

o Deputado Marcelo Santos acabou de falar e o 
parabenizamos porque contribuiu com o debate.  
 Quando passamos pela cidade de Macaé 
ficamos arrasada, porque poderia ter uma infra-
estrutura que atendesse aos interesses do cidadão, 
mas não tem. A cidade de Campos nunca teve 
planejamento, mas ainda há tempo para fazê-lo. 
Esperamos que a futura administração municipal de 
Campos, que terá à frente uma mulher, faça um 
planejamento. Se não o fizer, não adianta. Temos que 
investir e dar prioridade às políticas públicas, sem 
dúvida a área da educação em primeiro lugar, e 
depois a da segurança e a da saúde.  
 Às vezes ouvimos alguém criticando esta 
Casa, que tem produzido muito. Não tem um tema 
nacional que não tenha sido debatido neste Plenário. 
Nenhum assunto pertinente ao País, ao Estado do 
Espírito Santo e aos demais estados brasileiros 
deixou de ser debatido por esta Casa.  

Viajamos com o Deputado Marcelo Santos 
para Brasília, representando este Poder. Quando 
vamos a algum lugar não nos sentimos Luzia Toledo; 
sentimo-nos representando os trinta deputados deste 
Poder, porque esta Casa trabalha em conjunto e em 
parceria. É dessa forma que cada um de nós tem de 
trabalhar.  

A nossa ida a Brasília foi muito importante. 
Vimos que a bancada federal realmente está 
trabalhando, está coesa, está lutando e não ficou sem 
a parceria da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. Claro, todos nós sob o comando do 
Governador Paulo Hartung, que se reuniu com o 
Ministro Guido Mantega e com o presidente da 
Comissão da Reforma Tributária, participamos da 
reunião com a bancada federal, que sempre esteve 
atenta ao que os municípios menores, os mais pobres, 
poderiam perder se o Fundap acabasse. Pelo menos 
naquele momento conseguimos avançar; e essa não 
foi a primeira vez.  

Quando fomos senadora da República, em 
2000, lutamos para que o Fundap não acabasse. E 
conseguimos. O Fundap é tão precioso para o Estado 
do Espírito Santo que não pode acabar sob os belos 
olhos de um estado como o de São Paulo. Portanto, 
conseguimos, na Comissão da Câmara Federal, dar 
sobrevida ao Fundo de Desenvolvimento de 
Atividades Portuárias, Fundap. Ficamos feliz. Não 
era o resultado que queríamos e nem o que os nossos 
empresários e os nossos prefeitos querem, mas foi o 
que conseguimos. E é dessa forma que 
continuaremos lutando.  
 Temos esperança e quase certeza de que no 
Senado Federal a proposta de extinção do Fundap 
será barrada, porque o Senado é uma Casa menor, 
composta de oitenta e um senadores. Da outra vez foi 
dessa forma e não temos dúvida de que agora 
acontecerá o mesmo, se o parecer não conseguir 
passar na Câmara Federal. 
 Elogiamos a Sr.ª Cristiane Mendonça, 
Secretária de Estado da Fazenda, pelo seu 
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conhecimento técnico. S. Ex.ª representou este 
Estado na Comissão quando da discussão da emenda 
e participou da reunião com o Ministro Guido 
Mantega e com o Deputado Federal Sandro Mabel, 
presidente da Comissão Especial da Reforma 
Tributária. Enfim, esse é o resultado do nosso 
trabalho, do trabalho dos prefeitos, do trabalho dos 
vereadores e do trabalho dos deputados estaduais. 

 Parabenizamos mais uma vez o Deputado 
Marcelo Santos, que deu início à discussão sobre a 
extinção do Fundap nesta Casa. Foi muito 
importante. Estiveram neste Poder duas figuras 
importantíssimas: o Sr. José Teófilo de Oliveira, uma 
figura que tem status de ministro, ex-secretário de 
Estado da Fazenda – S. Ex.ª retornará ao cargo - e 
que também trabalhou com o ex-ministro Delfin 
Neto; e a Sr.ª Cristiane Mendonça, secretária de 
Estado da Fazenda, que como professora e com o 
vasto conhecimento que tem da matéria relacionada à 
tributação deu uma contribuição fantástica quando da 
redação do texto da emenda para não extinguir o 
Fundap. Estávamos presente à discussão e também 
na construção do novo texto. Voltamos de Brasília 
muito satisfeita pelo trabalho realizado em conjunto 
com a bancada federal em favor do Estado do 
Espírito Santo.  

 
 O Sr. Marcelo Santos – Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo, agradecemos as palavras de V. Ex.ª que 
sempre são carinhosas e as ratificamos: esta Casa 
realmente nunca fugiu às suas obrigações. É claro 
que por ser um Poder plural, as interpretações são 
diversas. Cada parlamentar emite, neste Plenário, a 
sua opinião. E reafirmamos que não é pessoal, mas 
um sentimento regional do representante de um 
município do Estado do Espírito Santo. Por isso que 
o debate acontece e a democracia floresce cada vez 
que o parlamentar assoma à tribuna desta Casa, como 
V. Ex.ª, que tem muita experiência, pois já foi 
vereadora; vice-prefeita; assumiu o cargo de prefeita; 
deputada estadual e senadora da República. É uma 
colega de partido que muito nos honra. 
 A nossa ida a Brasília e as discussões 
provocadas pelos parlamentares em audiências 
promovidas por esta Casa muito contribuíram. 
Congratulamo-nos com V. Ex.ª e cumprimentamos 
os colegas. O Poder Legislativo estadual contribui 
muito com a democracia. O Estado do Espírito 
Santo, que virou a sua página negra, hoje é visto 
pelos demais estados brasileiros como um exemplo. 
Mas a contribuição do Poder Legislativo e de V. Ex.ª 
foi importante.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Obrigada pelo 

aparte e pela contribuição, sempre valiosa. 
Falaremos agora do Município de Santa 

Teresa. Santa Teresa, a doce terra dos colibris, 
lançou no dia 20 de novembro de 2008 sua Agenda 
21 – Santa Teresa do Futuro - Plano de 

Desenvolvimento 2008/2025, elaborada em parceria 
com a Aracruz Celulose e o Instituto Futura. O Plano 
de Desenvolvimento 2008/2025 de Santa Teresa tem 
o objetivo de promover o desenvolvimento 
sustentável, preservando as potencialidades 
históricas, culturais, ambientais, sociais e políticas. 

Para a confecção da Agenda 21 - Santa 
Teresa do Futuro foi mobilizada toda a sociedade. 
Foram realizadas agendas setoriais envolvendo todos 
os segmentos da população, tornando assim o Plano 
de Desenvolvimento para 2008 a 2025 um 
compromisso da sociedade, vez que todos deram sua 
contribuição para que se tornasse realidade. Temas 
como uso e ocupação do solo; infra-estrutura; 
desenvolvimento econômico; meio ambiente; 
cultura-esporte-lazer; assistência social; educação; 
saúde e gestão pública foram debatidos 
exaustivamente para que a Agenda 21 refletisse o 
desejo dos teresenses na construção da Santa Teresa 
do futuro. 

Para gerenciar a Agenda 21 foi criado o 
Conselho Gestor do Plano de Desenvolvimento de 
Santa Teresa do Futuro, aprovado pela Câmara 
Municipal. Os membros desse Conselho foram 
empossados na ocasião do lançamento do Plano. 
Parabéns à Câmara Municipal de Santa Teresa. Mais 
uma vez o prefeito Gilson Amaro sai na frente, 
mostrando que gestão pública tem que ser realizada 
com responsabilidade e compromissada com a 
população. Mais uma vez S. Ex.ª faz a diferença. 

Antes de divulgarmos o Plano queremos 
dizer à sociedade que nos assiste, principalmente aos 
prefeitos, que o Prefeito Gilson Amaro comprou para 
a municipalidade um terreno com vinte e quatro 
alqueires - um milhão cento e oitenta mil metros 
quadrados -, grande parte coberta com vegetação da 
mata atlântica, onde estão localizadas as nascentes 
que abastecem a estação de captação de água da 
Cesan, água que depois é distribuída em todo o 
Município de Santa Teresa. A ação do Prefeito 
Gilson Amaro mostra a sua visão de futuro. Estamos 
vendo mananciais secando, cidade sem água, a 
exemplo do que aconteceu recentemente no 
Município de São Roque do Canaã. 

No nosso planeta, num futuro próximo, não 
será a falta de petróleo que irá parar as máquinas; o 
maior problema será a falta de água, que poderá 
parar o ser humano. O Prefeito Gilson Amaro, 
preservando os mananciais principais de Santa 
Teresa, busca livrar o Município desse futuro 
sombrio. Santa Teresa continuará prosperando por 
meio de uma ação que expressa o desejo e o sonho 
do povo, ou seja, uma cidade sustentável. 
 Aproveitamos a oportunidade para convidar 
todos os telespectadores da TV Assembléia, os 
deputados, os funcionários desta Casa e a imprensa 
para assistirem ao lançamento do Natal Luz, em 
Santa Teresa, dia 06 de dezembro de 2008, às 20h, 
na Praça Augusto Ruschi, com o show da Família 
Lima. 
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 Oportunamente assomaremos a esta tribuna 
para continuar o nosso pronunciamento, pois não 
falamos ainda sobre o mais importante: a Agenda 21 
– Santa Teresa do Futuro - Plano de 
Desenvolvimento 2008/2025. (Muito bem!) 
 

(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
retira-se o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (APARECIDA 
DENADAI) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Janete de Sá. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza. (Pausa) 
 Ausente. (Pausa)  
 Passo a presidência à Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Assumo a presidência e concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, nossa fala de hoje é focada no 
sentimento. Pretendíamos fazer há dias esse registro 
imperativo de amizade, mas pela mecânica da Casa 
tivemos praticamente o Grande Expediente 
suprimido. 
 Registro, com muita saudade, o falecimento 
do advogado Dório Antunes. Ele trabalhou conosco 
durante muitos anos. Era uma personalidade 
incomum. Recordo-me que na organização do 
Democratas no Município de Fundão ele foi um dos 
maiores entusiastas. Amou mais que nunca Praia 
Grande, que era o seu refúgio e onde celebrava todos 
os momentos com seus amigos, com seus 
companheiros e com aquela gente humilde. 
 Para falar um pouco de Dório Antunes temos 
de falar um pouco do advogado Dório. Ele era filho 
de Geraldo e Noêmia Antunes, que tiveram treze 
filhos, sendo Dório Antunes o quarto. Ele veio para o 
Estado do Espírito Santo – a família era de 
Conselheiro Pena, Minas Gerais – e aqui começou a 
trabalhar dedicadamente para o seu sustento, já que 
era muito extrovertido. Vendeu livros. Quem 
conhece a missão de um vendedor de livros pode 
imaginar sua personalidade. E Dório Antunes 
começou vendendo livros. Com o passar do tempo 
fez vestibular para o curso de Administração. Deixou 
esse curso e seguiu pela vereda da Comunicação 
Social. A partir daí surgiu um grande jornalista no 
Estado do Espírito Santo.  
 Dório Antunes sempre teve sentido de 
justiça; sempre buscou ajudar os mais humildes. No 
nosso escritório, onde praticamente pontificou o 

apoio, a solidariedade aos mais carentes, viu seu 
nome crescendo e se transformou em pouco tempo 
em um dos maiores criminalistas do nosso Estado. 
Uma de suas maiores características era não 
compactuar com a injustiça, e muitas vezes travou 
lutas incríveis com os poderosos para defender um 
cliente desassistido. 
 Quando Dório faleceu, no dia 06 de 
novembro, seus familiares e colegas fizeram um 
levantamento do imenso volume das ações desse 
grande advogado. Todo o mundo se surpreendeu. 
Oitenta por cento de seus clientes eram atendidos 
gratuitamente. Dório não sabia cobrar, 
principalmente quando identificava uma pessoa mais 
carente ou humilde clamando por justiça. 
 Ainda em pleno convalescimento, à revelia 
dos familiares, pois tinha feito uma operação 
delicadíssima na cabeça há seis ou sete dias, Dório - 
qual não foi a nossa surpresa ao tomarmos 
conhecimento - participou de um comício em 
Fundão, defendendo uma corrente política que era de 
seu agrado. 
 Fazemos esse registro para demonstrar que 
Dório Antunes era uma pessoa bastante passional. 
Quando defendia uma causa, colocava todo ardor 
nela. Ao longo do tempo, nada mais fez que honrar 
sobremodo o compromisso que todos nós, 
advogados, temos no momento em que colamos 
grau. A sua vida foi luminosa. Foi embora aos 
cinqüenta e quatro anos de idade. Quanta coisa mais 
poderia ter feito. Dório era uma pessoa encantadora. 
No nosso escritório há um vazio natural; seus 
clientes ali estavam todos os dias buscando uma 
palavra de orientação. O grande amigo, conselheiro e 
advogado está ausente. 
 A paixão de Dório por Praia Grande era 
comovente. Várias vezes tivemos a oportunidade, 
com o Governo, de falar em melhoramentos para a 
estrada que liga Fundão a Praia Grande, uma das 
mais importantes do Governo Paulo Hartung. Dório 
foi um grande batalhador por essa estrada; lutou por 
ela de maneira dedicadíssima. No dia em que o 
Governador do Estado Paulo Hartung esteve em 
Fundão, em companhia das autoridades locais, 
inclusive do Deputado Marcelo Coelho, Dório estava 
entre os humildes, estampando um grande sorriso de 
satisfação porque a estrada que sempre almejou, 
ligando Fundão a Praia Grande, recebia o contorno 
definitivo. 

Hoje, a estrada já é praticamente uma 
conquista da coletividade de Fundão. Mas o dia em 
que escreverem a história daquela estrada, será 
preciso assinalar que um dos maiores batalhadores 
por sua realização foi o advogado Dório Antunes. 

Permito-me de início ser tocado pelo 
sentimento e pela amizade. Vejo a foto de Dório no 
meu computador, ele participando de uma cavalgada, 
que também era sua paixão, com seus incontáveis 
companheiros de Fundão e arredores. Fazia longas 
caminhadas a cavalo, numa festa de congraçamento. 
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Vascaíno doente, Dório empunhava sempre uma 
latinha de cerveja na mão. A foto que guardei é a que 
ele está na cavalgada, segurando a latinha de cerveja 
e com a camisa do Vasco.  
 Mesmo nos momentos difíceis, quando da 
confirmação da doença - o quadro dele quando 
estava no hospital era de preocupação, diria mesmo 
dramático -, ele colocou a camisa do Vasco para 
receber todos os amigos e companheiros. Houve uma 
verdadeira romaria ao seu apartamento. As pessoas 
mais simples e humildes queriam falar, abraçar o Dr. 
Dório Antunes. E ele, talvez mostrando uma 
galhardia extraordinária, afirmava para nós que 
venceria o câncer. 
 Houve um episódio muito marcante na 
despedida do Dr. Dório Antunes, antes de ele buscar 
a vida eterna. Dório se converteu, aceitou o Senhor 
de maneira notável, e um dos louvores mais bonitos 
da nossa Igreja foi adotado por ele nos momentos 
finais: Viva o Rei. Viva o Rei que naquele momento 
o recebia no encantamento da conversão. Em 
nenhum instante, nos seus momentos finais, deixou 
de proclamar: Viva o Rei. Com essa conversão, 
evidentemente cresceu; cresceu e se tornou uma 
grande criatura. E, nos momentos finais, aceitando o 
Senhor, recebeu o prêmio de uma vida inteiramente 
dedicada aos amigos, companheiros e clientes. 
 
 O Sr. Sérgio Borges – Gostaríamos de nos 
irmanar a V. Ex.ª em nome da liderança do PMDB, 
porque tínhamos um carinho muito grande pelo Dr. 
Dório Antunes, apesar de estarmos em legendas 
diferentes. Solidarizamo-nos com o pronunciamento 
de V. Ex.ª porque realmente o Estado do Espírito 
Santo perdeu uma pessoa ímpar. 
 V. Ex.ª se referiu à cidade de Nova Almeida. 
Quando éramos presidente da Cesan, no Governo 
Camata, havia um projeto para levar água de 
Jacaraípe até Nova Almeida, e o Dr. Dório Antunes 
falou que não seria somente até Nova Almeida e, 
sim, de Nova Almeida até Praia Grande. Disse 
também que estaria presente na inauguração, e 
esteve. Queríamos que o Dr. Dório Antunes subisse 
ao palanque, mas ele disse que ficaria lá embaixo 
mesmo. Isso relembra o carinho que – citado por V. 
Ex.ª - ele tinha por Nova Almeida, mas também pelo 
nosso Estado. Foi uma perda muito grande. E nós, 
representando o nosso partido e também a nossa 
família, registramos a nossa solidariedade para com o 
discurso de V. Ex.ª e também o nosso mais profundo 
pesar pelo falecimento de um amigo tão querido. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Agradecemos 
a V. Ex.ª o aparte. 

Encerramos nosso pronunciamento dizendo a 
cada um, do íntimo do coração, que nos 
conformamos com a morte; é o natural no transcurso 
da vida. Mas, quando morre uma pessoa como o Dr. 
Dório Antunes, lembramos o escritor Guimarães 
Rosa ao afirmar que as pessoas que a gente ama, as 

pessoas a quem queremos não morrem; Deus as 
encanta e as leva para o Reino do Céu. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. 
  

A SR.ª APARECIDA DENADAI - Sr.ª 
Presidenta, declino. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Sérgio Borges. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES - Sr.ª Presidenta, 

declino. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Vandinho Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (Sem revisão 

do orador) - Sr.ª Deputada Luzia Toledo, que ora 
preside esta sessão, Sr.as Deputadas, Srs. Deputados, 
público que nos assiste nas galerias e pela TV 
Assembléia, boa-tarde. Como sempre fazemos, 
inicialmente agradecemos a Deus o prazer e o 
privilégio de assomar a esta tribuna.  
 O nosso objetivo nesta tarde é falar sobre um 
projeto que, na presidência da Comissão de 
Educação desta Casa de Leis, estamos 
desenvolvendo em algumas escolas do Estado do 
Espírito Santo, inicialmente no Município de Serra. 
Contamos com a ajuda de alguns técnicos da 
Comissão de Educação e do Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini, seu vice-presidente. 
 Consta no projeto a realização de palestras 
sobre o tema: Educação Profissional nas Escolas 
Públicas. O objetivo principal é levar informações 
aos alunos das escolas públicas matriculados no 
Ensino Médio Regular e na EJA, Educação de 
Jovens e Adultos, do Estado do Espírito Santo, 
atingindo uma camada da população que tem menos 
oportunidade. Por meio do projeto será possível 
informar aos alunos das escolas públicas como eles 
podem se qualificar em programas de incentivo dos 
governos estadual e federal.  
 Dividimos a palestra em duas partes: na 
primeira informamos sobre o mercado de trabalho no 
Estado do Espírito Santo e as principais profissões 
em alta; na segunda falamos sobre como os alunos da 
rede pública podem se qualificar em programas de 
incentivo do governo estadual como o Nossa Bolsa e 
o Bolsa Sedu, e do governo federal como o Pró-
UNE. Falamos também do PUPT - Programa 
Universidade Para Todos, um cursinho pré-vestibular 
da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, da UFES.  
 Estamos impressionado, porque na maioria 
das escolas, principalmente naquelas situadas nos 
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bairros mais carentes, os alunos não sabem que é 
possível fazer uma faculdade privada custeada pelo 
governo do Estado; que têm condições de participar 
desse programa; que precisam fazer a prova do 
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio – 
registrando que um capixaba tirou o 1º lugar -; e que 
há várias instituições na quais podem fazer cursos 
técnicos profissionalizantes. No Município de Serra, 
na UCL e no Centro Especializado em 
Desenvolvimento Técnico é possível fazer cursos 
técnicos profissionalizantes por meio do programa 
Bolsa Sedu. No decorrer dos anos o governo oferece 
mais vagas para esses cursos. Os jovens não sabem 
que hoje a maioria das empresas do nosso Estado 
está precisando de mão-de-obra especializada na área 
técnica e de mão-de-obra qualificada, pois as 
empresas estão crescendo e gerando emprego.  

Estamos passando por uma crise mundial, 
mas é importante dizer que não foi aqui que ela 
começou. Acompanhamos atentamente o discurso do 
Deputado Paulo Roberto sobre as descobertas da 
camada pré-sal. Ou seja, estamos em um Estado 
promissor e precisamos preparar a nossa população, 
qualificá-la, para que tenha condições de avançar 
junto com o desenvolvimento do Estado. 

O objetivo das palestras nas escolas públicas 
é informar que para se obter o Bolsa Sedu não é 
necessário participar da prova do ENEM, realizada 
todo ano no mês de setembro, para avaliar os alunos 
das escolas públicas que estejam cursando o Ensino 
Médio - ou que já o terminaram -, seja o Ensino 
Médio Regular ou a EJA, Educação de Jovens e 
Adultos, e eles possam fazer curso técnico custeado 
pelo governo do Estado por meio do Bolsa Sedu, que 
inclusive provê os EPIs, ou seja, Equipamento de 
Proteção Individual.  

Estamos vendo quanto essas palestras estão 
sendo proveitosas. Ficamos feliz em promovê-las e 
continuaremos a fazê-lo no próximo ano, se Deus 
nos permitir, porque temos de levar informações aos 
nossos jovens e adultos; elevar-lhe a auto-estima; 
dar-lhes uma visão das oportunidades que podem 
absorver, para que se qualifiquem e ingressem no 
mercado de trabalho. 

 
 O Sr. Paulo Roberto - Nobre Deputado 
Vandinho Leite, parabenizamos V. Ex.ª e ao 
Deputado Marcelo Santos por trazerem temas 
importantíssimos para serem discutidos no Plenário 
desta Casa, porque num mundo onde as coisas 
acontecem de forma tão rápida, informação é 
fundamental. Porém, às vezes a informação sobre as 
oportunidades não chega a quem precisa dela. 
Parabéns por fazer esse trabalho de divulgação nas 
escolas, o que também fazemos no Norte do Estado. 
Na Grande Vitória já nos chamaram para partilhar 
algumas informações. 
 Acrescentamos que o Prominp, Programa de 
Mobilização da Indústria Nacional para o Petróleo e 
o Gás Natural, é uma demonstração de que a 

Petrobras se preocupa com esse boom do petróleo. 
As informações de V. Ex.ª se juntam às nossas, no 
sentido de divulgarmos cursos visando à qualificação 
dos jovens capixabas, para que eles possam absorver 
todas as oportunidades de emprego geradas pela 
descoberta de petróleo e gás e pelas cadeias 
produtivas que o Estado do Espírito Santo coloca à 
disposição da população. Parabéns. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – Agradecemos 
o aparte de V. Ex.ª e o parabenizamos por citar o 
Prominp. Mais de cento e sessenta e três profissões 
estão ligadas direta e indiretamente à área do 
petróleo e do gás. Temos hoje o Cefetes, antiga 
Escola Técnica Federal, onde são ministrados cursos, 
praticamente todos, que têm algum vínculo com 
essas áreas.  
 V. Ex.ª hoje realiza debates sobre petróleo 
porque conhece a fundo essa área promissora no 
nosso Estado e por trabalhar na Petrobras. Há pouco 
tempo tomou posse nesta Casa de Leis e mostra que 
veio para realizar grandes debates sobre temas como 
os programas Nossa Bolsa e Bolsa Sedu, projetos do 
governo do Estado.  
 Falaremos um pouco sobre o Proune, uma 
oportunidade muito parecida com o Nossa Bolsa. A 
idéia é exatamente a mesma, ou seja, como os alunos 
das escolas públicas podem fazer um curso superior 
custeado pelo governo federal. O objetivo é 
exatamente o mesmo. Mas é necessário que os 
alunos façam as provas do ENEM e alcancem uma 
média de quarenta e cinco pontos. A cada ano o 
governo federal amplia o número de bolsas. Aos 
alunos que estão ingressando no 3º ano do Ensino 
Médio ou terminando o Ensino Médio, informamos 
que em janeiro começam as inscrições no projeto 
Universidade para Todos, para ingresso na 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, que 
hoje tem quarenta por cento das vagas destinadas aos 
alunos das escolas públicas. O exame será realizado 
em fevereiro e as aulas terão início no mês de março. 
O objetivo é atender aproximadamente quinhentos 
alunos.  

Posteriormente debateremos mais sobre 
educação e qualificação profissional dos nossos 
jovens, levando informações aos alunos, 
principalmente aos de bairros mais carentes, que 
mais precisam e não têm acesso à informação. 
(Muito bem!) 

 
(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
comparece o Sr. Deputado Doutor 
Rafael Favatto e retiram-se os Srs. 
Deputados Cacau Lorenzoni, Da 
Vitória, Dary Pagung, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, 
Marcelo Santos, Paulo Foletto e 
Reginaldo Almeida) 
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O SR. MARCELO COELHO – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de manutenção 
da sessão. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental. 
Solicito aos Srs. Deputados que registrem 

presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Paulo Roberto, Robson 
Vaillant, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Srs. Deputados, registraram presença 
quatorze Srs. Deputados. 
 Há quorum para manutenção da sessão. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Doutor 
Rafael Favatto. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Sr.ª Presidenta, declino. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Paulo Roberto. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, assomamos novamente a esta tribuna 
para complementar algumas informações sobre a 
camada pré-sal. No horário destinado à liderança do 
PMN abordamos esse tema que muito interessaria ao 
Deputado Theodorico Ferraço e à Sr.ª Norma Ayub 
Alves, Prefeita de Itapemirim.  
 O paradigma na indústria do petróleo era no 
sentido de que as perfurações se dessem até a 
camada de sal, camada formada há cinqüenta ou 
setenta milhões de anos. Os geólogos do mundo 
trabalhavam com essa idéia. Com o desenvolvimento 
da tecnologia principalmente por parte dos técnicos 
do Centro de Pesquisa da Petrobras - Cenpes, 
localizado no Rio de Janeiro, estudando a 
profundidade da terra verificaram algumas estruturas 
geológicas nas quais a Petrobrás resolveu investir. 
Não foi fácil, porque além da lâmina d’água, que fica 
em torno de dois mil metros de profundidade, 
quando a broca chega à parte terrestre ainda tem de 

perfurar em torno de três, quatro mil metros para 
chegar à camada do pré-sal.  
 O primeiro furo do pré-sal na Bacia de 
Santos foi concluído em noventa dias e consumiu 
trezentos milhões de dólares. Um furo! Hoje, na 
mesma Bacia, os custos desses furos baixaram para 
oitenta, noventa milhões de dólares em função da 
tecnologia e dos estudos desenvolvidos. São valores 
vultosos e a empresa precisa de capital para atingi-
los. 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – Sr. Deputado 
Paulo Roberto, agradeço a V. Ex.ª a gentileza de citar 
meu nome.  

Há poucos dias participei de uma reunião 
muito importante e posso dizer, não com a 
autoridade de um técnico, mas de quem conhece o 
problema, que já está funcionando no campo de 
Jubarte a exploração de petróleo na camada pré-sal. 
São três sondas. Uma foi tirada da P-34, que 
produzia sessenta mil barris de petróleo; duas 
continuaram no local, e a outra deslocada para a 
exploração da camada do pré-sal. Com uma grande 
vantagem: em Santos foi encontrado petróleo a 
quatro mil metros, chegando até a sete mil metros; 
em Jubarte, a sessenta quilômetros do Município de 
Itapemirim, foi encontrado petróleo perfurando 
menos de dois quilômetros. Agora a sonda está em 
movimentação na nossa área. Conseguiu óleo leve 
entre os Municípios de Itapemirim e Marataízes, e o 
poço será colocado em funcionamento dentro de seis 
meses. 

A Petrobras acaba de adquirir uma 
plataforma com capacidade de exploração de cento e 
cinqüenta mil barris que se deslocará para o local da 
camada do pré-sal, e a que tinham tirado de Jubarte, 
que estava no Município de Aracruz, retornará. 
Então, calcula-se que dentro de dois anos no Sul - a 
nossa terra, de quem falamos com um topete mais 
avançado - será possível tirar só na chamada Praça 
das Baleias, no campo de Jubarte, cerca de 
quinhentos mil barris de petróleo por dia. Deus deu 
esse presente ao Espírito Santo.  

Com a baixa no preço do barril de petróleo 
para menos de cinqüenta dólares, graças a Deus, pois 
chegou a custar cento e quarenta dólares - o que 
estava preocupando, é bom falar para os que não 
estão atentos -, ficou um vácuo muito grande no 
coração dos capixabas principalmente, e da 
população do Brasil. Todos sabiam que isso 
prejudicaria, porque em poços avançados, para se 
retirar o petróleo da terra custa de doze a quinze 
dólares o barril. Em poços mais humildes, como os 
do Município de Linhares, que está nas mãos de 
terceiros - inclusive de Cheim, conterrâneo de 
Cachoeiro de Itapemirim -, o preço varia entre oito, 
nove e até dez dólares. 

Estivemos em Dubai e constatamos como 
se gasta dólar à vontade. Construíram um edifício 
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de cento e cinqüenta andares, seiscentos e oitenta 
metros.  

Hoje é nossa obrigação entender de 
petróleo no Espírito Santo. Então, não haverá 
alteração. O custo do petróleo da camada do pré-
sal hoje é de trinta e cinco dólares. Se o barril 
ainda está custando cinqüenta dólares, é uma 
grande vantagem. Admitindo que o barril de 
petróleo chegue a custar trinta e cinco dólares - o 
que desejamos -, mesmo assim ainda será 
importante para a Petrobras. Por quê? Porque as 
despesas, os gastos ficam aqui; mas o dólar, que 
servirá até para exportação, melhorará a balança de 
pagamento.  
 O tema que V. Ex.ª está discutindo é muito 
importante e temos certeza de que foi uma dádiva 
divina que caiu no coração dos capixabas. Mas o 
Governo precisa tomar uma atitude em relação aos 
municípios que estão arrecadando muito com a 
exploração do petróleo. É preciso tomar conta deles. 
Saber em que estão gastando esse dinheiro. Se há 
abundância, verificar se estão jogando fora.  
 A arrecadação do Município de Itapemirim 
com os royalties de petróleo parece-nos que V. Ex.ª 
falou em um milhão e novecentos mil reais de 
arrecadação por mês, caiu para um milhão e duzentos 
mil reais. E de três em três meses tem uma cota extra 
de participação especial que dá entre trezentos e 
quatrocentos mil reais, o que corresponde mais cento 
e cinqüenta mil dólares por mês. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Um milhão e 
duzentos mil reais este ano. 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – Diferente do 
Município de Presidente Kennedy, onde é de cinco a 
sete. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Sr. Deputado 
Teodorico Ferraço, falamos nesta tribuna que o 
Município de Presidente Kennedy só de participação 
especial recebeu trinta e quatro milhões de reais.  
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – É preciso 
realmente uma motivação nacional para que esses 
recursos não sejam aplicados somente em festas, em 
cargos em comissão, em obras que não são de 
interesse público, mas, sim, na geração de emprego e 
renda. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Que sejam 

destinados à área social.  
 
O Sr. Theodorico Ferraço – Como está 

fazendo a Prefeitura Municipal de Itapemirim. Só 
que infelizmente, quando esperávamos que os 
recursos arrecadados com o petróleo fossem este ano 
de dois ou três milhões de reais por mês, o nosso 
ICMS foi lá em baixo porque não está entrando na 

cota da Secretaria de Fazenda como deveria. 
Infelizmente a Secretaria de Fazenda até hoje não 
reconheceu aquele percentual advindo do petróleo. A 
Prefeitura Municipal de Linhares inclusive entrou na 
Justiça, nós também entramos, só que quando 
ganharmos Inês já estará morta. 

Esperamos realmente que o lucro com esse 
petróleo seja para atender aos interesses da 
população com geração de emprego e renda; aí sim 
se justificará o grande crescimento econômico, 
fundamental para o desenvolvimento do Espírito 
Santo. Enfim, que os municípios utilizem os recursos 
do petróleo como está fazendo o Governo do Estado, 
ou seja, em geração de emprego e renda, aceitando 
desafios. 

Parabenizamos o discurso de V. Ex.ª, e o que 
ainda não aprendemos, queremos aprender. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Agradecemos 

o aparte. V. Ex.ª acabou dando uma aula. Alguns 
esclarecimentos já havíamos dado, mas V. Ex.ª 
acrescentou mais informações de forma oportuna e 
inteligente.  

Gostaríamos de reforçar a importância da 
camada pré-sal. V. Ex.ª pode dizer à Sr.ª Norma 
Ayub Alves para ficar tranqüila, porque os recursos 
que entraram na Prefeitura Municipal de Itapemirim 
agora, dia 18, se referem à competência do mês de 
setembro de 2008. Foi exatamente nesse período que 
a Petrobras teve de tirar a plataforma que estava 
produzindo no campo de Jubarte para prepará-la para 
produzir no campo da camada do pré-sal. Então, 
houve redução na produção de petróleo naquele 
período para que fosse feita essa troca e a 
interligação com a que explora a camada do pré-sal, 
que tem a mesma estrutura do campo de Jubarte.  

Acreditamos que no mês de janeiro a 
Prefeitura Municipal de Itapemirim voltará a receber. 
Apesar de o preço do barril de petróleo ter caído, é 
importante dizer que no cálculo dos royalties leva-se 
em conta o preço em dólar, mas quando se converte 
para o real, se o dólar subir, como aconteceu, de 1,60 
foi para 2,30 a 2,20, acaba havendo uma 
compensação direta. Diminui o preço do barril, mas 
aumenta a cotação do dólar. 

 
O Sr. Theodorico Ferraço – Só na troca da 

plataforma para a exploração da camada do pré-sal 
perdemos cerca de sessenta a noventa dias.  
 

O SR. PAULO ROBERTO – Foi 
exatamente por isso que se deu essa queda. 

 
O Sr. Theodorico Ferraço – Embora V. 

Ex.ª seja cachoeirense, para nosso orgulho lhe 
daremos outra notícia.  

Semana passada, encaminhamos ofício ao 
Dr. Márcio Felix, grande figura da Petrobras, 
pedindo que recomende às firmas recolher o ISS 
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fruto de recursos da Petrobras, de um bilhão de 
dólares destinados à descoberta de petróleo em 
dezoito sondas, nas prefeituras, principalmente 
naquelas onde há exploração, porque até agora não 
vimos a cor desse dinheiro. Só a Prefeitura 
Municipal de Itapemirim ganhou uma ação que passa 
de cento e cinqüenta milhões, e sabe para onde foi o 
ISS? 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Para o Rio de 

Janeiro.  
 O Sr. Theodorico Ferraço – Para o Rio de 
Janeiro. Isso não pode mais acontecer, sob pena de 
desonrarmos o nosso povo e até termos vergonha na 
cara de ser deputado e assistir a uma sacanagem 
dessas. O termo é mesmo esse. Mas a justiça chegará 
na hora certa e dará a César o que é de César. 
Repetindo, só o que foi apurado no Município de 
Itapemirim. Quando fizeram a exploração no Parque 
da Baleia, da Shell e da Petrobras temos, sem multa e 
sem correção monetária, só nos quatro por cento que 
têm de pagar, mais de cento e cinqüenta milhões de 
reais em ISS. Uma hora terão que pagar, porque 
neste País às vezes a Justiça demora, mas chega. Os 
juízes que estão do lado do Espírito Santo e os 
desembargadores já estão se mobilizando para 
mostrar que aqui o poder é o da Justiça. 
 Essa carta elaborada por nós foi uma 
advertência. Estamos enviando para todas as 
prefeituras para que a Petrobras, que está sob o 
comando do Sr. Márcio Félix, um verdadeiro 
capixaba, homem realmente muito importante para 
todos nós, recomende que o dinheiro fique no nosso 
Estado. Esse negócio de mandar para o Estado do 
Rio de Janeiro não pode acontecer mais. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Foi bom o 
Deputado Theodorico Ferraço trazer esse assunto 
neste momento. Sugerimos posteriormente uma 
reunião com o líder do governo, Deputado Elcio 
Alvares, bem como com os demais deputados, para 
debatermos esse assunto de forma específica, pois é 
de alta relevância para o Estado do Espírito Santo. 
Esse assunto não atinge só o Município de 
Itapemirim e Linhares; atinge também os Municípios 
de São Mateus e Jaguaré. Por quê? Porque não existe 
uma legislação específica no Brasil para o serviço 
executado na plataforma continental. 
 Aproveitamos a oportunidade para pedir aos 
deputados da bancada federal - caso alguém esteja 
nos ouvindo, até mesmo algum assessor – que, se 
puder e se for possível, elaborarem uma legislação 
específica do ISS para os serviços executados na 
plataforma continental. Quando não existe essa 
legislação, faz-se por analogia. 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – Se estão 
recolhendo em Campos é porque reconhecem a 
dívida. Sabe por que estão pagando no Estado do Rio 
de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro baixou o 

coeficiente para um e meio por cento; enquanto no 
Espírito Santo é de quatro por cento.  
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Temos que 
brigar; e vamos brigar.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – (Fazendo soar os tímpanos e 
interrompendo o orador) - Informo ao Sr. 
Deputado Paulo Roberto que está findo o tempo de 
que dispunha. 
 O SR. PAULO ROBERTO – Obrigado. 
(Muito bem!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Findo o tempo destinado ao Grande 
Expediente, passa-se à  

 
ORDEM DO DIA: 

 
1. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 38/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 268/2008, 
que extingue cargos e vagas no âmbito 
da Administração Pública Estadual. 
Publicado no DPL do dia 11/11/2008. 
Parecer oral da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Cidadania, a Deputada Janete de Sá se 
prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do 
dia 17.11.2008. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE EDUCAÇÃO, DE 
CULTURA, DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE, DE AGRICULTURA, DE 
SEGURANÇA, DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA E DE FINANÇAS). 

 
2. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 89/2008, da 
Mesa Diretora, que declara de Utilidade 
Pública a Associação de pais e Amigos 
dos Excepcionais do Município de 
Ibatiba. Publicado no DPL do dia 
17/04/2008. Pareceres nos 323/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, 
54/2008, da Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social pela 
aprovação.  

 
3. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 253/2008, 
do Deputado Luciano Pereira, que 
declara de Utilidade Pública a 
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Associação de Agricultores Familiares 
do Setor Barra do Sertão. Publicado no 
DPL do dia 13/08/2008. Pareceres nos 
342/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, 
57/2008, da Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social pela 
aprovação.  

 
4. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 213/2008, 
do Deputado Marcelo Coelho, que 
declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pescadores da Barra do 
Riacho, Município de Aracruz. 
Publicado no DPL do dia 27/06/2008. 
Pareceres nos 366/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade, 56/2008, da Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social 
pela aprovação.  

 
5. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 309/2008, do Deputado 
Vandinho Leite, que dispõe sobre a 
isenção do pagamento de taxa de 2ª via 
de documentos roubados, quando 
expedido por Órgãos Públicos do Estado. 
Publicado no DPL do dia 15/10/2008. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 
38/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, para que esta 
ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr.ª 
Presidenta, na forma regimental assumo a 
presidência da Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos e convoco seus membros, Srs. 
Deputados Robson Vaillant e Vandinho Leite. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 
Srs. membros da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, na Comissão de 
Justiça o Projeto de Lei Complementar nº 38/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 268/2008, 
que extingue cargos e vagas no âmbito da 
administração pública estadual, recebeu parecer pela 
constitucionalidade e também opinamos pela 
aprovação do projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 

Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 

relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Sr.ª Presidenta, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Educação, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE) - Convoco os membros da 
Comissão de Educação, Srs. Deputados Doutor 
Wolmar Campostrini e Elcio Alvares. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Educação, 
somos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 38/2008, visto que já passou por 
outras Comissões e por ter o governo autonomia e o 
direito de enviar a esta Casa de Leis matéria 
extinguindo cargos na administração pública 
estadual. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

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

CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – Sr.ª 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Educação. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Cultura, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) - Sr.ª Presidenta, na forma regimental 
assumo a presidência da Comissão de Cultura e 
convoco seus membros, Srs. Deputados Paulo 
Roberto e Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

 
O Sr. Deputado Doutor Rafael Favatto está 

impedido de votar por ser o nosso suplente.Nesse 
caso convoco a Sr.ª Deputada Luzia Toledo, que está 
presidindo a sessão. 

Sr.ª Presidenta, não há quorum na Comissão 
para oferecer parecer ao projeto, razão por que o 
devolvo à Mesa. 
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(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
comparece o Sr. Deputado Da 
Vitória) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, para que esta ofereça 
parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES) – Sr.ª Presidenta, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Proteção ao Meio Ambiente e convoco seus 
membros, Sr. Deputado Luciano Pereira, Da Vitória 
e Marcelo Santos. (Pausa) 

 
Sr.ª Presidenta, estando presente apenas o Sr. 

Deputado Da Vitória, não há quorum na Comissão 
para oferecer parecer ao projeto, razão por que o 
devolvo à Mesa. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ATAYDE ARMANI) – Convoco os membros da 
Comissão de Agricultura, Srs. Deputados Luciano 
Pereira, Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, Freitas e 
Marcelo Coelho. (Pausa) 

Sr.ª Presidenta, estando presente apenas o Sr. 
Deputado Marcelo Coelho, não há quorum na 
Comissão para oferecer parecer ao projeto, razão por 
que o devolvo à Mesa. 
  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Srs. Deputados Paulo 
Roberto, Doutor Hércules e Marcelo Coelho. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 
 Srs. membros da Comissão de Segurança, já 
discutimos esta matéria com a nossa assessoria em 
nosso gabinete e verificamos que ela trata da 
extinção de cargos e vagas no âmbito da 
administração pública estadual. Alguns desses cargos 
são da Secretaria de Estado da Justiça, para serem 
exercidos nos presídios. A grande maioria é do IESP.  
 Verificamos que isso não mudará a 
administração do Governo do Estado na atualidade, 
pois são vagas cujas atividades já estão sendo 
exercidas por funcionários de outros cargos, porque 
não existem funcionários lotados neles. Tendo em 
vista a orientação da nossa assessoria, relatamos pela 
aprovação do projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
O SR. MARCELO COELHO – Com o 
relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Segurança. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Ciência e Tecnologia, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO) - Convoco o 
membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Sr. 
Deputado Wanildo Sarnáglia. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 
Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia, membro 

desta Comissão, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar nº 38/2008, oriundo da 
Mensagem nº 268/2008, do Governo do Estado, que 
extingue cargos e vagas no âmbito da administração 
pública estadual. (Muito bem!) (Pausa) 

 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como vota o Sr. Deputado? 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia. 

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio 
Alvares, Da Vitória, Wanildo Sarnáglia, Robson 
Vaillant e Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
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 Srs. membros da Comissão Finanças, 
relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 38/2008. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 

Em votação.  
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator.  
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª Presidenta, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
retira-se a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai e comparecem os Srs. 
Deputados Claudio Vereza e Freitas) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 38/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 
Complementar nº 38/2008. 

A Presidenta, de oficio, solicita 
recomposição de quorum para efeito de votação. 

Solicito aos Srs. Deputados que registrem 
presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Da Vitória, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Paulo Roberto, 
Robson Vaillant, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, Vandinho Leite 
e Wanildo Sarnáglia)  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Srs. Deputados, registraram presença 
dezesseis Srs. Deputados. 

Não há quorum para votação do projeto, pelo 
que fica adiada. 

Discussão, se houver recurso, na forma do 
art. 275-B, §§ 2º a 5º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 89/2008. 

 
 Não havendo recurso, a matéria segue à 
Secretaria para extração de autógrafos. 
 

Discussão, se houver recurso, na forma do 
art. 275-B, §§ 2º a 5º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 253/2008. 

 
 Não havendo recurso, a matéria segue à 
Secretaria para extração de autógrafos. 
  

Discussão, se houver recurso, na forma do 
art. 275-B, §§ 2º a 5º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 213/2008. 

 
 Não havendo recurso, a matéria segue à 
Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 309/2008.  
 

Não havendo oradores inscritos, o projeto 
segue à 3ª sessão. 

 
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase das 

Comunicações Partidárias. (Pausa) 
 
Não havendo quem queira pronunciar-se e 

nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão. Antes, porém, convoco os Srs. Deputados 
para a próxima, ordinária, e para a qual designo: 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: Votação da redação 

final do Projeto de Lei Complementar nº 34/2008; 
votação da redação final do Projeto de Lei nº 
238/2007; votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 38/2008; discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei nos 
317/2008, 391/2008, 392/2008 e 393/2008; discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 39/2008; discussão prévia da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 25/2007; 
discussão prévia do Projeto de Lei nº 277/2008; 
discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 
309/2008.  
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
dez minutos. 
 
 * De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Srs. Deputados Carlos Casteglione, Janete 
de Sá e Rodrigo Chamoun, e por estar licenciado o 
Sr. Deputado Guerino Zanon. 
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 CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 
DE NOVEMBRO DE 2008. 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem os 
Srs. Deputados Atayde Armani, Carlos 
Casteglione, Da Vitória, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Elcio Alvares, Giulianno dos Anjos, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Sérgio 
Borges e Theodorico Ferraço) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
(Assume a 2ª Secretaria o Sr. 
Deputado Paulo Foletto e a 1ª 
Secretaria, a convite da 
Presidenta, o Sr. Deputado 
Marcelo Coelho)  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
(O Sr. Paulo Foletto lê Salmos, 
126:3) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder 
à leitura da ata da centésima décima primeira sessão 
ordinária, realizada em 24 de novembro de 2008. 
(Pausa) 
 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Aprovada a ata como lida.  
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Sr.ª Presidenta, 

pela ordem! Com base no art. 119 do Regimento 
Interno requeiro a V. Ex.ª a supressão da fase do 
Grande Expediente, a fim de que passemos 
imediatamente à Ordem do Dia. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - É regimental. 
 Em votação o requerimento. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
leitura do Expediente. 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N° 
429/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
Vitória, 18 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Remeto a Vossa Excelência para 
conhecimento, conforme prevê a Lei nº 8.666/93, 
uma cópia do convênio firmado entre CBMES e a 
ANP. 

Sem mais para o momento apresento votos de 
estima e consideração, e coloco-me à disposição para 
quaisquer necessidades. 
 

Respeitosamente, 
 

FRONZIO CALHEIRA MOTA – Cel. BM 
Comandante – Geral do CBMES 

 
Rua Tenente Mario Francisco de Brito, 100 CEP 
29050-555, Enseada do Suá, Vitória/ES – Telefax 
(027) 3137 – 4423 
Email: ajudancia@cb.es.gov.br 
 
A Sua Excelência o Senhor 
GUERINO ZANON – Presidente da ALES 
Assembléia Legislativa do ES. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

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

289/2008. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA 
BRANCA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ADMINISTRAÇÃO EMPREENDEDORA 

 
Águia Branca, 20 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Estamos encaminhando através deste, 
Prestação de contas referente a recursos recebidos do 
Fundo para redução das Desigualdades Regionais dos 
períodos compreendidos entre os meses de julho a 
outubro de 2008. 

Colocando-nos à inteira disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários, renovamos protestos de elevada estima e 
consideração e apreço. 
 

Atenciosamente, 
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JAILSON JOSÉ QUIUQUI 
Prefeito Municipal 

 
Ex.mo SR. Guerino Zanon 
DD. Presidente da Assembléia Legislativo do 
Estado do Espírito Santo 
Avenida Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
Vitória – ES 
CEP: 29.050-950 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 

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

124/2008. 
 
Vitória, 24 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Venho pelo presente, solicitar a Vossa 
Excelência JUSTIFICAR na forma do artigo 295, 
parágrafo 6º, do Regimento Interno, minha ausência 
na Sessão Ordinária nos dias 24, 25 e 26 de 
novembro de 2008. 

Com estima e apreço, 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: EMENDA 

MODIFICATIVA N° 01/2008. 
 

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE 
LEI Nº 405/2008 

 
Art. 1º A ementa do Projeto de Lei nº 

405/2008 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Denomina Pastor Otto Roberto 
Lanz a Quadra Poliesportiva da 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio José 
Damasceno Filho, localizada no 
Município de Baixo Guandu, neste 
Estado.” 

Art. 2º O artigo 1º do Projeto de Lei nº 
405/2008 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Fica denominada Pastor 
Otto Roberto Lanz a Quadra 
Poliesportiva da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio José 
Damasceno Filho, localizada no 
Município de Baixo Guandu, neste 
Estado.” 

 
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2008. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Junte-se ao Projeto de Lei n° 405/2008. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI N° 408/2008. 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. José 
Carvalho Junior” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor José Carvalho Junior. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 24 de 

novembro de 2008. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Líder PSC 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor José Carvalho Junior, nascido no 

Estado do Pará, município de Tucuruí, é casado com 
a Srª. Elaíne Vinente de Carvalho. 

Nascido em berço evangélico, é bacharel em 
Teologia, pós-graduado em Ciência da Religião e 
possui licenciatura plena em Educação Religiosa. Seu 
ministério é conhecido por sua transparência e 
sinceridade e por onde passa deixa as marcas de seu 
íntimo relacionamento com o Espírito Santo. Sua 
maior atuação ministerial é nas escolas Bíblicas para 
obreiros. É pastor auxiliar em Uberlândia e um dos 
fundadores do Instituto Bíblico das Assembléias de 
Deus do Triângulo Mineiro, o IBADETRIM, tendo 
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atuado por dois anos consecutivos no maior 
congresso missionário do mundo. 

Sua trajetória na vida pública é um exemplo 
de respeito aos interesses da coletividade, conduzindo 
sempre sua vida pela incansável busca do social.  

Tal conjunto de predicados confere ao Sr. 
José Carvalho Junior, a estima e reconhecimento do 
povo capixaba, que tem o privilégio de contar com 
uma personalidade de ilibada história na vida pública. 

Em virtude das razões expostas acima é que 
apresentamos este Projeto de Lei, com base nos 
relevantes serviços prestados pelo agraciado ao nosso 
Estado, fazemos justiça ao concedermos o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Carvalho 
Junior. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – 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. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI Nº 409/2008 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Paulo 
Marcelo Schallenberger.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Paulo Marcelo 
Schallenberger. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 24 de 

novembro de 2008. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Líder PSC 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor Paulo Marcelo Schallenberger, 

nascido no Estado do Paraná, município de Cascavel, 
é casado com a Sr.ª Sinara Schallenberger, pai de um 
jovem chamado Lukas.  

Nascido em berço evangélico, este jovem 
pregador do evangelho é bacharel em Teologia, 
escritor, tendo exercido o pastorado há 
aproximadamente 6 anos, ministrando a palavra do 
Senhor em todos os estados da federação e em 12 
países.  

Sua trajetória na vida pública é um exemplo 
de respeito aos interesses da coletividade, conduzindo 
sempre sua vida pela incansável busca do social.  

Tal conjunto de predicados confere ao Sr. 
Paulo Marcelo Schallenberger, a estima e 
reconhecimento do povo capixaba, que tem o 
privilégio de contar com uma personalidade de 
ilibada história na vida pública. 
Em virtude das razões expostas acima é que 
apresentamos este Projeto de Lei, com base nos 
relevantes serviços prestados pelo agraciado ao nosso 
Estado, fazemos justiça ao concedermos o Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo Marcelo 
Schallenberger. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – 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. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 
LEI Nº 410/2008. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Marcelo 
Agostini Barroso. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Marcelo Agostini Barroso. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2008. 

 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual/PTB 
2º Vice-Presidente da ALES 

 
JUSTIFICATIVA 

  
Nascido em 04 de fevereiro de 1956, no 

município de Areado, Minas Gerais, chegou em 
1990, em Vila Velha, e se apaixonou por nosso 
Espírito Santo. 
 Vereador por Vila Velha, onde conquistou 
1.753 votos para a legislatura 2005/2008, 
permaneceu na 1ª suplência e hoje ocupa sua vaga em 
definitivo. Hoje faz parte da Comissão de 
Administração, Obras, Transporte, Comunicação, 
Indústria, Comércio e Agricultura e da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara 
Municipal de Vereadores. 
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Trabalhou no ramo farmacêutico até 2004, é 
voluntário da Creche Pequeno Lar, no bairro Divino 
Espírito Santo, Vila Velha, onde reside e desenvolve 
trabalho Comunitário.  

Foi subsecretário de Cultura de Vila Velha e 
Assessor do Deputado Estadual Cláudio Tiago. 

Dado o exposto, confirma-se à efetiva 
presença em atuações de interesse público que 
justificam a presente homenagem. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – 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. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 
LEI Nº 411/2008. 
 

Declara de Utilidade Pública a 
“Associação Universidade para 
Todos”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Declara de Utilidade Pública a 
Associação Universidade para Todos. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Dirceu Cardoso, 24 de novembro de 

2008. 
 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Fundada em 09 de junho de 2003, pelos 
fundadores e Coordenadores do Projeto Universidade 
para Todos. Iniciou suas atividades em agosto de 
1996 no Centro Acadêmico do curso de 
Administração da UFES-Universidade Federal do 
Espírito Santo, por iniciativa dos então estudantes de 
graduação José Vasconcelos, Ricardo Trazzi e 
Rodrigo Trazzi.  
 A idéia do Projeto surgiu como uma resposta 
ao crescente processo de elitização da Universidade 
Pública. 
 A primeira turma de pré-vestibular, com 60 
alunos, contou com o patrocínio da Companhia Vale 
do Rio Doce e o apoio da Reitoria da Universidade. 
 A partir dos resultados positivos do primeiro 
ano (31,7% de aprovação) e a crescente demanda da 
sociedade, outros patrocinadores começaram a fazer 

parte do Projeto Universidade para todos: Aracruz 
Celulose, Companhia Siderúrgica de Tubarão, 
colégio Sacré-coeur, Governo do Estado do Espírito 
Santo e Prefeituras Municipais de Linhares, Serra, 
Viana, Vila Velha e Vitória. 
 

RESULTADOS OBTIDOS, NOS 10 ANOS À 
FRENTE DO PROJETO 

 
• 2.600 (dois mil e seiscentos) aprovados nos 
Vestibulares da Universidade Federal do Espírito 
Santo, entre os VEST/UFES 97 e 2008; 
• Média de 25% de aprovações por ano; 
• 1º Lugar, em aprovações, no Ranking Oficial 
do VEST/UFES-2002, entre todos os pré-vestibulares 
do Estado; 
• 02 (dois) deficientes visuais aprovados no 
VEST/UFES-2005 e 13 (treze) em Faculdades 
Privadas com bolsa, dentro da turma especial 
denominada “Ver um Mundo Melhor”, criada em 
2004; 
• Ocupação de, aproximadamente, 10% das 
vagas oferecidas pela UFES nos últimos 05 (cinco) 
vestibulares; 
• O número de aprovados no vestibular da 
UFES, com renda familiar inferior a 05 (cinco) 
salários mínimo, subiu de 20,8% para 40,7% entre os 
anos de 2000 e 2007, coincidindo com a ampliação 
da oferta de vagas no Projeto, neste mesmo período. 
 

A ONG UNIVERSIDADE PARA TODOS 
 
 Apesar de ter sido registrada em 2003, a 
ONG Universidade para Todos passou a funcionar, 
efetivamente, em janeiro de 2006, por intermédio de 
convênios com as empresas Aracruz Celulose, 
ArcelorMittal Tubarão, FAPES- Fundação de Apoio 
à Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Secretaria 
Estadual de Cultura, CETURB – Companhia de 
Transporte Urbanos da Grande Vitória e Prefeituras 
Municipais de Linhares, Viana, Vila Velha e Vitória, 
desenvolvendo os seguintes projetos: 
 

PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA 
TODOS 

 
 O Projeto prepara alunos da rede pública, 
oriundos de famílias com renda inferior a 04 salários 
mínimos, para a prova do ENEM, visando às bolsas 
em Faculdades Privadas do PROUNI – Programa do 
Governo Federal e NOSSA BOLSA – Programa do 
Governo Estadual, cursos pós-médios e superiores 
dos CEFETES e o Vestibular da UFES – 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
 

PRÉ-MÉDIO 
 
 O Projeto tem como objetivo reforçar os 
conteúdos aprendidos no ensino fundamental, 
preparando os alunos da 8ª série, em idade regular, da 
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rede pública para a prova do CEFETES, os Bolsões, 
para o ensino médio, das principais escolas privadas 
da Grande Vitória e a Prova Brasil do Ministério da 
Educação. 
 

PRÉ-CEFETES PARA JOVENS E ADULTOS 
 
 Preparatório para a prova dos cursos 
Técnicos Integrados com Ensino Médio para Jovens e 
Adultos (acima de 18 anos de idade) do CEFETES. 
 

BIBLIOTECA TRANSCOL 
 
 A Biblioteca Transcol é um projeto de 
incentivo a leitura nos segmentos da sociedade que 
possuem dificuldade de acesso a livros. 
 Para isso, instalamos unidades de locação de 
livros nos terminais rodoviários do Sistema 
TRANSCOL, pois, nesses, circulam parcela 
significativa do público alvo do Projeto. 
 O usuário da Biblioteca, após cadastramento, 
e aquisição de carteira de associado, pode locar 
livros, gratuitamente, com prazo para devolução de 
10 dias. 
 Nesse sentido, o Projeto incentiva a leitura e 
contribui para a melhoria do nível de informação e 
conhecimento das populações menos favorecidas. 
 O Projeto é desenvolvido em parceria com 
Secretaria Estadual de Educação, com o patrocínio da 
ArcelorMittal Tubarão e o apoio da CETURB e da 
Livraria Logos. 
Em agosto de 2007 foi lançada a primeira Biblioteca, 
no Terminal de Laranjeiras e, em março de 2008 
iniciaram as de Itacibá e do Ibes. 
 

BIBLIOTECA MÓVEL 
 
 Visa democratizar o acesso à leitura, por 
meio de visitas semanais a 06 comunidades de baixa 
renda na Grande Vitória. 
 O Projeto funciona em um Carro Biblioteca 
(van) com uma equipe de bibliotecários que, após 
cadastramento dos usuários, empresta, gratuitamente, 
pelo período de 07 dias, livros e revistas aos 
moradores desses 06 bairros. 
 Os 06 bairros atendidos são: Bandeirantes e 
Nova Rosa da Penha em Cariacica, Central Carapina 
e Vila Nova de Colares em Serra, Terra Vermelha em 
Vila Velha e Itararé em Vitória. 
 O Projeto é uma parceria entre as Secretarias 
Estaduais da Cultura e de Educação. 
 

ATENDIMENTOS 
 

ANO PROJETO INDICADOR 
2006 2007 2008 

Pré-
Vestibular 

Alunos 500 120 680 

Pré-Médio Alunos 600 3.000 2.200 
Pré-
CEFETES 

Alunos 150 120 80 

Número de 
Associados 

 2.100 5.936 Biblioteca 
Transcol 

Empréstimos  8.360 25.316 
Número de 
Associados 

  1.272 Biblioteca 
Móvel 

Empréstimos   9.373 

 Dado o exposto, solicitamos apoio dos 
ilustres Deputados no sentido de proporcionar a 
rápida aprovação desse nobre Projeto de Lei. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça, 
de Educação e de Defesa da Cidadania, na forma do 
artigo 275-B do Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 

392/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 318/2008, de autoria do 
Deputado Vandinho Leite, concede título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Rodolfo Daniel 
Braga.  

O Projeto encontra-se publicado no Diário do 
Poder Legislativo, edição do dia 23/10/2008, vindo a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, para emissão de parecer.  

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n° 318/2008, de autoria do 
Deputado Vandinho Leite, atende a todas as 
exigências da Lei n° 7.832/2004, alterada pela Lei n° 
8.957/2008, que estabelece condições para a 
concessão de título de cidadão espírito-santense a 
personalidade que tenha prestado relevantes serviços 
e incontestáveis benefícios ao Estado do Espírito 
Santo.  

O Projeto de Lei n° 318/2008, de autoria do 
Deputado Vandinho Leite, ora em análise, concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Ilmo. Sr. 
Rodolfo Daniel Braga.  

Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1°, da 
Constituição Federal. 

 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com a Constituição 
Estadual.  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
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constitucionais, tendo em vista que o artigo 63, caput, 
da Constituição Estadual, estabelece a iniciativa 
legiferante concorrente da matéria em questão.  

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que, a princípio, é de competência da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, apreciar o Projeto de Lei nos termos do 
art. 275-B, do Regimento Interno (Resolução n° 
1.600/91). E, sua votação conforme o art. 275-A, IV, 
do mesmo diploma legal. Portanto, o quorum para 
aprovação da matéria na comissão e o respectivo 
processo de votação são os estabelecidos no artigo 
275-B, § 1°, do Regimento Interno, ou seja, maioria 
simples e processo de votação nominal.  

Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual, bem como da legislação infraconstitucional 
pertinente. 

Em especial, no que se refere ao aspecto da 
legalidade, cumpre- nos evidenciar que o projeto em 
apreço atende os requisitos previstos no art. 1º, caput 
e parágrafo único, da Lei Estadual n° 7.832, de 
20.07.2004, alterada pela Lei nº 8.957, de 
21.07.2008, posto que o autor indica, na justificativa 
do projeto, os serviços prestados pelo pretenso 
agraciado, que, muito embora não ter nascido neste 
Estado - nasceu em Santos, São Paulo - veio para o 
Espírito Santo em 1990, residindo nesta oportunidade 
no município de Cariacica, Bairro Vale Esperança, 
posteriormente, mudou-se para o município da Serra 
em 1998, passando a residir no Bairro Laranjeiras II.  

No ano seguinte de sua chegada ao bairro 
Laranjeiras II, o mesmo fundou a Associação de 
Moradores, através da qual, inúmeros benefícios 
puderam ser alcançados. Como participante ativo 
do movimento popular da Serra, foi secretário de 
assuntos sociais da FAMS (Federação de 
Associação de Moradores do Município da Serra) 
nos anos de 2005 a 2007, bem como secretário de 
comunicação da Federação de Associações de 
Moradores do Espírito Santo, nos anos de 2003 a 
2005. 

Já trabalhou em diversos órgãos do Governo 
do Estado do Espírito Santo, como no Diário Oficial, 
e na assessoria de Cerimonial do Gabinete do 
governador Vitor Buaiz e na Assembléia Legislativa.  

Atualmente, trabalha na Prefeitura 
Municipal da Serra, no SINE (Serviço Nacional de 
Emprego), além de ser presidente da Associação de 
Moradores do Bairro Laranjeiras II.  

Assevera, ainda, que o Sr. Rodolfo Daniel 
Braga tem inúmeros serviços prestados, sempre 
exercidos em benefício da sociedade capixaba.  

Ressalte-se, por fim, que cumpre ao 
Plenário manifestar-se sobre a valoração dos ditos 

serviços, em suma, sobre o seu mérito, aprovando ou 
não a presente concessão. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada no projeto em apreço, deve ficar 
evidenciado o atendimento às regras introduzidas 
pela Lei Complementar Federal n° 95/98, que rege a 
redação dos atos normativos, o que ocorre in casu. 

Cumpre-nos ressaltar que o presente 
opinamento restringe-se ao aspecto jurídico, 
pertencendo exclusivamente à discricionariedade 
parlamentar a avaliação de mérito sobre a 
conveniência e a oportunidade acerca da concessão 
do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Rodolfo Daniel Braga. 

Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
318/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55, 56 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infra-constitucional 
pertinente, em especial, a Lei Estadual n° 7.832/04, 
alterada pela Lei n° 8.957/08, ao tempo em que 
sugerimos a adoção do seguinte:  

 
PARECER N° 392/2008 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n° 
318/2008, de autoria do Deputado Vandinho Leite.  

 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 

2008.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER Nº 140/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 318/08, de 

autoria do Deputado Vandinho Leite visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Rodolfo Daniel Braga. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, vindo agora a esta Comissão 
para emissão de parecer.  

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 318/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  

 
PARECER Nº 140 /2008 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 318/2008, 
de autoria do Deputado Vandinho Leite que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Rodolfo Daniel Braga. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI´ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
391/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei n° 323/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Atayde Armani, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Fronzio 
Calheira Mota, natural da cidade de Santana, Estado 
de São Paulo, foi lido na Sessão Ordinária do dia 21 
de outubro de 2008 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 31 de outubro do mesmo ano, às 
fls.10622.  

Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 

competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual.  

Este é o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

Projeto de Lei n° 323/2008, em análise 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Sr. Fronzio Calheira Mota, natural da cidade de 
Santana, Estado de São Paulo.  

Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1°, da 
Constituição Federal.  

Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual.  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão.  

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1°, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal.  

Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual.  

No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontra-se cumpridos os requisitos estabelecidos na 
legislação infraconstitucional pertinente, em especial, 
na Lei Estadual n° 7.832/04, que dispõe:  

 
“Art. 1° O título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo- ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
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benefício ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos.  
 
Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. É Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal do Espírito Santo, exerce a 
função atual de Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Tem 
graduação em diversas áreas de especialização do 
corpo de bombeiros com extensa folha de serviço 
prestada ao nosso estado.  
 Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se 
sobre a valoração dos ditos serviços, em suma, sobre 
seu mérito, aprovando ou não a presente concessão.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais.  

Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
323/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER N° 391/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n° 323/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Sr. Fronzio Calheira Mota, de autoria do 
Deputado Atayde Armani.  

 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 

2008.  

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

CLAUDIO VEREZA 
 

PARECER Nº 141/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 323/08, de 

autoria do Deputado Atayde Armani visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Fronzio Calheira Mota. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 323/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 141/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 323/2008, 
de autoria do Deputado Atayde Armani que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Fronzio Calheira Mota. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 24 de novembro 

de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 

393/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
Projeto de Lei de nº 325/2008. 
Autor: Deputado Estadual Atayde Armani 
Relatório. 
Ementa: “Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense a Getúlio Aloísio Abreu” 
 

Trata-se de Projeto de Lei de nº 325/2008, do 
Deputado Estadual Atayde Armani, com a finalidade 
de conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Getulio Aloísio de Abreu. O Projeto foi publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 04 de novembro 
de 2008. Justificativa que supre o currículo do 
homenageado incluso. Natural de Laranjal, zona da 
Mata, Minas Gerais, como faz prova a certidão de 
casamento nos autos. 
 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Examinando o Projeto de Lei de nº 325/2008, 
de autoria do Deputado Estadual Atayde Armani, 
verifica-se que o agraciado é um cidadão que prestou 
relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo, na 
área cafeeira e do meio ambiente, o que merecendo 
relevo seu trabalho o que lhe credencia ao importante 
Título de Cidadão Capixaba. 

O Projeto de Lei em comento atende os 
requisitos da Lei Estadual de nº 7.832/2004. Já a 
tramitação regimental tem amparo na Resolução de 
2003, “ex vi” do art. 5º. É regimental por ser 
obediente ao art. 275-A, inciso III. Deve ser 
examinado pela Comissão de Defesa da Cidadania e 
Direitos Humanos, “ex vi” do disposto no art. 275-B, 
§§ 1º e 5º. 

As normas materialmente constitucionais, de 
regra, também são formalmente constitucionais, pois 
fazem parte do documento que é a Constituição: são 
normas constitucionais quanto à matéria – 
organização do poder, rol de direitos e garantias, fim 
do Estado e quanto à forma – estão inseridas no texto 
constitucional, na denominada na Carta Política da 
República, que como se vê, o projeto não está 
desassociado da sua legalidade e juridicidade. 

Portanto, estão satisfeitos os mandamentos 
da Lei Maior, o Projeto de Lei de nº 325/2008, a 
matéria é de iniciativa legislativa na conformidade do 
art. 146, I, do Regimento Interno. 
 Também, a matéria não afronta o disposto no 
art. 63, da Constituição Estadual, bem como o art. 61, 
§ 1º da Constituição Federal. Com isso, está 

garantida a sua constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade, também, boa técnica legislativa. 

Por outro lado, o Projeto também não 
contraria Princípio Geral de Direito, de onde decorre 
a juridicidade de seus mandamentos. Quanto à 
técnica legislativa e redacional, o projeto de lei de nº 
325/2008, não está a merecer qualquer reparo, vez 
que atende o que disciplina o processo de elaboração 
das leis. Deve ser voto em turno único. 
 Pelo que ficou exposto, o parecer é pela 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei de nº 325/08, de 
autoria do Deputado Estadual Atayde Armani. 
 

PARECER Nº 393/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 325/08 de autoria do Deputado 
Estadual – Atayde Armani. 
 
 Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
 

PARECER Nº 142/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 325/08, de 

autoria do Deputado Atayde Armani visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Getúlio Aloísio de Abreu. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 325/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008                Diário do Poder Legislativo - 11180 

Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  

 
PARECER Nº 142 /2008 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 325/2008, 
de autoria do Deputado Atayde Armani que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Getúlio Aloísio de Abreu. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

ROBSON VAILLANT 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
394/2008.  

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 335/08, de 

autoria do Deputado Luciano Pereira, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Darli Vieira. Esta proposição foi 
protocolada no dia 30/10/08 (trinta de outubro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro 
de novembro de dois mil e oito) para oferecimento 
de parecer. 

Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Luciano Pereira, tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Darli 
Vieira. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER Nº 394/2008 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 335/08, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Luciano Pereira que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Darli 
Vieira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER Nº 143/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei nº 335/08, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira visa conceder 
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Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Darli 
Vieira. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 335/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 

 
PARECER Nº 143/2008 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 335/2008, 
de autoria do Deputado Luciano Pereira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Darli Vieira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
395/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 336/2008, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Marco 
Vinícius Vieira Filho.  

A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 13/11/2008 a página 10733, 

vindo a seguir a esta douta Comissão de Justiça para 
exame e parecer, na forma do artigo 40 da Resolução 
1.600/91.  

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O projeto em foco de n° 336/2008 tem por 
objetivo conceder o Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Marco Vinícius Vieira Filho.  

O homenageado nasceu no município de 
Mantena, Estado de Minas Gerais, em 13 de maio de 
1968.  

Cursou medicina na EMESCAM, localizada 
em Vitória/ES e pós graduação em Cirurgia Geral e 
Vídeo Laparoscopia pela Santa Casa de Misericórdia 
de Belo Horizonte/MG. Especializou em Endoscopia 
Digestiva Alta, Colonoscopia, Laringoscopia e 
Broncofibroscopia. Possui o título de Habilitação em 
Cirurgia Vídeo Endoscópica. Atua como Cirurgião 
Geral e Plantonista do Hospital Dr.ª Rita de Cássia de 
Barra de São Francisco/ES, Chefe de Serviço de 
Cirurgia Videolaparoscópia, Chefe de serviço de 
Vídeo Endoscopia e Plantonista do Pronto-Socorro 
no Hospital São Vicente de Paulo em Mantena/MG.  

O Dr. Marco tem desenvolvido um valoroso 
trabalho em prol do nosso Estado, atendendo com 
presteza e rapidez às solicitações que lhes são feitas, 
vindas de todas as partes do Estado, contribuindo de 
forma efetiva para o crescimento capixaba.  

Quanto ao aspecto da legalidade, a 
propositura está em consonância com o artigo 63, 
caput e 61, inciso III da Constituição Estadual, como 
também com a Lei nº 7.832/85.  

A Lei estadual n° 7.832/85, alterada pela Lei 
n° 8.957/2008, assim preconiza em seu artigo 1 e 2°:  
 

“Art. 1º. O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado.  
 
Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o Título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo.  
 
Art. 2º. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 
Desta forma, o Deputado Legislador pretende 

homenagear, merecidamente, um cidadão brasileiro 
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que presta relevantes serviços a sua pátria e à 
sociedade como um todo.  

Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter perseverança que o agraciado 
transmite toda comunidade capixaba, é que 
entendemos que o mesmo faz jus ao recebimento do 
Título de Cidadão Espírito-Santense que será 
entregue em sessão solene no plenário da Assembléia 
Legislativa, conforme determina normas vigorantes 
sobre o assunto.  

Ante o exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 395/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela legalidade e constitucionalidade do Projeto de 
Lei nº 336/2008, de autoria do Deputado Luciano 
Pereira, na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno, Resolução nº 1.600/91. 
 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 144/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 336/08, de 

autoria do Deputado Luciano Pereira visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Marco Vinicius Vieira Filho. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 336/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 

personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 144/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 336/2008, 
de autoria do Deputado Luciano Pereira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Marco Vinicius Vieira Filho. 
 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
396/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 337/2008, de autoria do 
Deputado Sérgio Borges visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jorge Luiz 
Gouvêa.  

A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 13/11/2008 às páginas 
10733 a 10734, vindo a seguir a esta douta Comissão 
de Justiça para exame e parecer, na forma do artigo 
40 da Resolução 1.600/91. 

 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O homenageado nasceu em Ribeirão Preto, 
São Paulo, em 22 de junho de 1957. É Engenheiro e 
Analista de Sistemas, com especialização em 
telecomunicação. 

 Mora no Espírito Santo há 18 anos, 
motivado por convite para gerenciar o escritório 
regional da empresa IT - Companhia Internacional de 
Tecnologia com nais de 200 funcionários e tendo 
como clientes empresas como: Vale do Rio Doce, 
CST, Coimex, entre outras.  
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Em 1995 foi proprietário de loja de 
Assistência Técnica autorizada por sete anos, sendo 
um dos pioneiros no estado na assistência de 
telefonia celular.  

Atualmente, é Secretário Geral do Diretório 
Municipal do Partido Democratas - DEM, em Vila 
Velha, onde reside há oito anos. Faz parte do Centro 
Comunitário do bairro Barra do Jucu e é servidor da 
ALES ocupando o cargo de Coordenador da área de 
Audiofonia desde o início de 2005. 

Quanto ao aspecto da legalidade, a 
propositura está em consonância com o artigo 63, 
caput e 61, inciso III da Constituição Estadual, como 
também com a Lei nº 7.832/85.  
 A Lei estadual n° 7.832/85, alterada pela Lei 
n° 8.957/2008, assim preconiza em seu artigo l e 2°:  
 

“Art. 1º. O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado”.  
 
“Art. 2°. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 
 Desta forma, o Deputado Legislador pretende 
homenagear, merecidamente, um cidadão brasileiro 
que prestou e presta relevantes serviços à sua pátria e 
à sociedade como um todo. 
 Diante do acima mencionado e por ser o 
homenageado uma pessoa que tem o dinamismo e 
competência como alimento fundamental e diário em 
sua convivência social e reconhecendo sua atuação 
em solo espírito-santense é que entendemos que o 
mesmo faz jus ao recebimento do Título de Cidadão 
Espírito-Santense que será entregue em sessão solene 
no plenário da Assembléia Legislativa, conforme 
determina normas vigorantes sobre o assunto. 

Ante o exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 396/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇAO é 
pela legalidade e constitucionalidade do Projeto de 
Lei de n° 337/2008, de autoria do Deputado Sérgio 
Borges, na forma do artigo 275 - B do Regimento 
Interno, Resolução n° 1.600/91.  

 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 

2008.  

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 145/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 337/08, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jorge 
Luiz Gouvêa. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 337/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto a sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 

 
PARECER Nº 145/2008 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 337/2008, 
de autoria do Deputado Sergio Borges que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Jorge Luiz Gouvêa. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
397/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 339/08, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Samuel Câmara. Esta proposição foi 
protocolada no dia 03/11/08 (três de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Deputada 
Aparecida Denadai tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Samuel Câmara. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 397/2008 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 339/08, de autoria de Exm.ª Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Samuel Câmara. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 146/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 339/08, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Samuel Câmara 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 339/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 146/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 339/2008, 
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de autoria da Deputada Aparecida Denadai que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Samuel Câmara. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
398/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 346/08, de 
autoria do Deputado Paulo Roberto, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Márcio José de Castro Pinto. Esta proposição foi 
protocolada no dia 04/11/08 (quatro de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado Paulo 
Roberto, tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Márcio José 
de Castro Pinto. 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 398/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 346/08, de autoria de Ex.mo Sr. 
Deputado Paulo Roberto que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Márcio José de 
Castro Pinto. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 147/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 346/08, de 
autoria do Deputado Paulo Roberto visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Marcio José de Castro Pinto. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 346/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
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personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 147/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 346/2008, 
de autoria do Deputado Paulo Roberto que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Marcio José de Castro Pinto. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
399/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 347/08, de 
autoria do Deputado Paulo Roberto, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
George Duarte Freitas Filho. Esta proposição foi 
protocolada no dia 04/11/08 (quatro de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado Paulo 
Roberto, tem como objetivo conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor George Duarte 
Freitas Filho. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 399/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 347/08, de autoria de Ex.mo Sr. 
Deputado Paulo Roberto que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor George Duarte 
Freitas Filho. 
  
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 148/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 347/08, de 
autoria do Deputado Paulo Roberto visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
George Duarte Freitas Filho. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 
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É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 347/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 148/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 347/2008, 
de autoria do Deputado Paulo Roberto que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor George Duarte Freitas Filho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
400/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 348/08, de 
autoria do Deputado Dary Pagung, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Neil 
Joaquim de Almeida. Esta proposição foi protocolada 
no dia 10/11/08 (dez de novembro de dois mil e oito). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 19/11/08 (dezenove de novembro 
de dois mil e oito) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exm° Sr. 
Deputado Dary Pagung, tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor NEIL 
JOAQUIM DE ALMEIDA. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 400/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 348/08, de autoria de Exm.º Sr º 
Deputado Dary Pagung que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Neil Joaquim 
de Almeida. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 149/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 
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RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 348/08, de 
autoria do Deputado Dary Pagung visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Neil 
Joaquim de Almeida 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 348/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 149/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 348/2008, 
de autoria do Deputado Dary Pagung que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Neil Joaquim de Almeida. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
401/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 350/08, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza, visa conceder 

Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Carlos Alberto da Silva. Esta proposição foi 
protocolada no dia 04/11/08 (quatro de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Claudio Vereza, tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Carlos 
Alberto da Silva. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER Nº 401/2008 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 350/08, de autoria de Exmº Sr. 
Deputado Claudio Vereza que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Carlos 
Alberto da Silva. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
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DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 150/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 350/08, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Carlos Alberto da Silva. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 350/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 150/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 350/2008, 
de autoria do Deputado Claudio Vereza que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Carlos Alberto da Silva. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
402/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei de n° 354/2008. 
Autor: Deputado Estadual Robson Vaillant 
 

RELATÓRIO 
 
Ementa: “Flávia Barbosa Mendonça.” 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 354/2008, do 
Deputado Estadual Robson Vaillant, com a finalidade 
de conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Flávia Barbosa Mendonça. O Projeto foi publicado 
no Diário do Poder Legislativo do dia 13 de 
novembro de 2008. O currículo vitae da 
homenageada dando conta de que atende os 
requisitos legais encontra-se incluso aos autos. 

É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
Examinando o Projeto de Lei de nº 354/2008, 

de autoria do Deputado Estadual Robson Vaillant, 
verifica-se que o agraciado é uma cidadã que prestou 
relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo, na 
área de comunicação e cultural, merecendo com seu 
trabalho destaque no meio social e cultural capixaba, 
o que lhe credencia ao majestoso Título de Cidadã 
Capixaba. 

O Projeto de Lei em comento atende os 
requisitos da Lei Estadual de n° 7.832/2004. A 
tramitação regimental tem amparo na Resolução de 
2003, “ex vi” do art. 5º. É regimental por ser 
obediente ao art. 275-A, inciso III. Deve ser 
examinado pela Comissão de Defesa da Cidadania e 
Direitos Humanos, “ex vi” do disposto no art. 275-
B,§§ 1° e 5°. 

As normas materialmente constitucionais, de 
regra, também são formalmente constitucionais, pois 
fazem parte do documento que é a Constituição: são 
normas constitucionais quanto à matéria – 
organização do poder, rol de direitos e garantias, fim 
do Estado e quanto à forma – estão inseridas no texto 
constitucional, na denominada na Carta Política da 
República, que como se vê, o projeto não está 
desassociado da sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade. 

Portanto, estão satisfeitos os mandamentos 
da Lei Maior, o Projeto de Lei de n° 354/2008, a 
matéria é de iniciativa legislativa na conformidade 
do art. 146, I, do Regimento Interno. Também, a 
matéria não colide com o disposto no art. 63, do 
Constituição Estadual, bem como o art.61 § 1° da 
Constituição Federal. Com isso, está garantida a 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008                Diário do Poder Legislativo - 11190 

sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade, 
também, boa técnica legislativa. 

Por outro lado, o Projeto também, não 
contraria Princípio Geral de Direito, de onde decorre 
a juridicidade de seus mandamentos. Quanto à 
técnica legislativa e redacional o projeto de lei de nº 
354/2008, não está a merecer qualquer reparo, vez 
que atende o que disciplina o processo de elaboração 
das leis. Exige votação em turno único, como 
determina o Regimento Interno da Casa de Leis 
Estadual/ES. 

Pelo que ficou exposto, o parecer é pela 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei de n° 354/08, de 
autoria de Deputado Estadual Robson Vaillant. 
 

PARECER Nº 402/08 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 354/2008, 
de autoria do Deputado Estadual Robson Vaillant. 
 
 Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

 
 

PARECER Nº 151/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 354/08, de 

autoria do Deputado Robson Vaillant, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Flávia Barbosa Mendonça.  

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n° 354/08, sob análise, já 
foi analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, a homenageada é 
merecedora de ser agraciada com o título proposto, 

não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do 
Espírito Santo, tem tido oportunidade de prestar 
relevantes serviços à população, o que, certamente, 
se reverte em benefícios à sociedade. 

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 

 
PARECER N° 151/2008 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n° 354/2008, 
de autoria do Deputado Robson Vaillant que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Flávia Barbosa Mendonça. 

 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de 
novembro de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
403/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 365/08, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Fernando Taboada Fontes. Esta proposição foi 
protocolada no dia 06/11/08 (seis de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro 
de novembro de dois mil e oito) para oferecimento 
de parecer. 
 Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado 
Claudio Vereza tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Fernando 
Taboada Fontes. 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente. 
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 403/2008 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 365/08, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Claudio Vereza que visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Fernando 
Taboada Fontes. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 152/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 365/08, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Fernando Taboada Fontes. 

 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 365/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 152/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 365/2008, 
de autoria do Deputado Claudio Vereza que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Fernando Taboada Fontes. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
404/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 367/08, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Dr. 
Fausto Costa. Esta proposição foi protocolada no dia 
07/11/08 (sete de novembro de dois mil e oito). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
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legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 07/11/08 (sete de novembro de 
dois mil e oito) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado Doutor 
Hércules, tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Dr. Fausto 
Costa. 
 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 404/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 367/2008 de autoria do Ex.mo Sr. 
Deputado Doutor Hércules que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Dr. Fausto 
Costa. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

CLAUDIO VEREZA 

PARECER Nº 153/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 367/08, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Dr. 
Fausto Costa.  

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 367/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 153/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 367/2008, 
de autoria do Deputado Doutor Hércules que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Dr. Fausto Costa. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
405/2008. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n° 368/2008, de autoria do 

Deputado Paulo Roberto visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao SR. AFONSO 
RODRIGUES PEREIRA FILHO.  

A matéria foi protocolada no dia 07/11/2008, 
lida no expediente do dia 11/11/2008, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
13/11/2008 às páginas 07, conforme fls. 05 dos autos.  

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O projeto em foco de n° 368/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. AFONSO RODRIGUES 
PEREIRA FILHO.  

O homenageado é natural da cidade de 
lbertioga-MG, filho de Afonso Rodrigues Pereira e 
Maria Aparecida Pereira. É casado com Mônica 
Santa Clara Rodrigues e desta união nasceu uma 
filha.  

A carreira profissional do Senhor Afonso, 
iniciou em 1985 como técnico de laboratório do 
laticínio de lbertioga-MG. Em 1986 mudou- se para o 
Espírito Santo para trabalhar na empresa Aracruz 
Celulose S/A. No ano de 2000 entrou para o mercado 
de postos de revenda de combustíveis, onde hoje 
ocupa o cargo de gerente do Posto Tigrão em 
Guarapari-ES.  

O agraciado é também formado em Técnico 
em Agropecuária pela Escola Agro técnica de 
Barbacena-MG, assim como, graduado em 
Administração de Empresa pela Unilinhares-ES e em 
Direito pela Faculdades Doctum Guarapari-ES.  

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre Título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes, principalmente do artigo 63 caput 
da Constituição Estadual e do artigo 1° da Lei 
Estadual n° 8.957/08.  

A Lei estadual n° 7.832/85 assim preconiza 
em seu artigo 1º e 2°:  

 
 “Art. 1º O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - ALES à personalidade 
que tenha prestado relevantes serviços 
e incontestável beneficio ao Estado.  
 
 Art. 2°. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-Santense 

deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do homenageado.”  

 
Desta forma, a Deputado Legislador pretende 

homenagear, merecidamente, um cidadão brasileiro 
que prestou e presta relevantes serviços ao Estado, 
valendo destacar que na carreira política é filiado ao 
PSDB e disputou a ultima eleição de Vereador pela 
cidade de Guarapari-ES obtendo 1267 votos, ficando 
como lº suplente geral.  

Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado prestou e continua prestando relevantes 
serviços ao Estado, conforme demonstrações 
mencionadas no parecer e na justificativa do projeto, 
é que entendemos que o SR. AFONSO 
RODRIGUES PEREIRA FILHO, faz jus ao 
recebimento do Título de Cidadão Espírito-Santense 
que será entregue em sessão solene no plenário da 
Assembléia Legislativa, conforme determina normas 
vigorantes sobre o assunto.  

 
PARECER N° 405/2008 

 
A COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei n° 368/2008 de autoria do Deputado Paulo 
Roberto, na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno, Resolução n° 1600/91.  
 
 Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

CLAUDIO VEREZA 
 

PARECER Nº 154/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 368/08, de 

autoria do Deputado Paulo Roberto visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Afonso Rodrigues Pereira Filho. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  
 É o relatório. 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008                Diário do Poder Legislativo - 11194 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 368/08, sob análise, já 
foi analisado pela Comissão de Justiça quanto à 
sua constitucionalidade e legalidade, cabendo 
apenas a esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do 
Espírito Santo, tem tido oportunidade de prestar 
relevantes serviços à população, o que, certamente, 
se reverte em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 154/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 368/2008, 
de autoria do Deputado Paulo Roberto que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Afonso Rodrigues Pereira Filho. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
406/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n° 369/2008, de autoria do 

Deputado Euclério Sampaio visa conceder o Título 
de Cidadão EspíritoSontense ao DR. RICARLOS 
ALMAGRO VITORIANO CUNHA.  

A matéria foi protocolada no dia 
07/11/2008, lida no expediente do dia 11/11/2008, 
encontra-se publicada no Diário do Poder 
Legislativo do dia 13/11/2008 às páginas 07 a 08, 
conforme folhas 05 dos autos.  

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

O projeto em foco de n° 369/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao DR. RICARLOS ALMAGRO 
VITORIANO CUNHA.  

O homenageado é natural do Rio de Janeiro, 
formado em Doutorado em Direito Público (PUC - 
Minas), mestre em Direito (Universidade Gama 
Filho/RJ) especialista em Direito Processual 
Público(Universidade Federal 
Huminense/RJ),especialisto em Argumentação 
Jurídica (Universidade de ALICANTE - 
UA/ESPANHA), Especialista em Filosofia 
(Universidade Católico de Brasília), promovido em 
2004 ao cargo de Juiz Federal, assumindo a 
titularidade da 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais, 
Juiz Federal da Turma Nacional de Uniformização de 
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. EX-
PRESIDENTE da Turma Recursal do Juizado 
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito 
Santo, dentre outros cargos e postos ocupados pelo 
agraciado, conforme justificativa constante das folhas 
03 dos autos.  

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre Título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes e do artigo 61 e 63 caput da 
Constituição Estadual e artigo 1° da Lei Estadual n° 
8.957/08.  

A Lei estadual n° 7.832/85 assim preconiza 
em seu artigo l e 2°: 

 
 “Art. 1º. O Título de 
Cidadão Espírito-Santense será 
concedido pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo - ALES à personalidade que 
tenha prestado relevantes serviços e 
incontestável beneficio ao Estado. 
 
 Art. 2°. A proposição de 
concessão de Título de Cidadão 
Espírito-Santense deverá estar 
acompanhada de justificativa escrita, 
com dados biográficos suficientes 
para que se evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
Desta forma, o Deputado Legislador pretende 

homenagear, merecidamente, um cidadão brasileiro 
que prestou e presta relevantes serviços à sua pátria, à 
sociedade e a justiça.  

Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado soube transmitir nos cargos ocupados, 
conforme demonstrações mencionadas no parecer e 
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na justificativa do projeto, é que entendemos que o 
DR. RICARLOS ALMAGRO VITORIANO 
CUNHA, faz jus ao recebimento do Título de 
Cidadão Espírito-Santense que será entregue em 
sessão solene no plenário da Assembléia Legislativa, 
conforme determina normas vigorantes sobre o 
assunto.  

 
PARECER N° 406/2008 

 
A COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei n° 369/2008 de autoria do Deputado Dr. Euclério 
Sampaio, na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno, Resolução n° 1.600/91.  
 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER Nº 155/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS. 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 369/08, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Ricarlos 
Almagro Vitoriano Cunha. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 369/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  

PARECER Nº 155/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 369/2008, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
407/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 370/2008, de autoria do 

Deputado Euclério Sampaio visa conceder o Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao DR. FRANCISCO 
DE ASSIS BASILIO DE MORAES. 

A matéria foi protocolada no dia 07/11/2008, 
lida no expediente do dia 11/11/2008, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
13/11/2008 às páginas 08, conforme fls. 05 dos autos. 

É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
O projeto em foco de nº 370/2008 tem por 

objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao DR. FRANCISCO DE ASSIS 
BASÍLIO DE MORAES. 

O homenageado é casado, natural da cidade 
do Rio de Janeiro, Juiz Federal na Seção Judiciária 
do Espírito Santo e Professor Universitário da 
Universidade Federal do Espírito Santo e do Centro 
Universitário de Vila Velha, ex-analista da Comissão 
de Valores Mobiliários, em 1997 ingressou na 
Autarquia Federal por concurso público. Oficial da 
Reserva não Remunerada da Marinha de Guerra do 
Brasil. Graduou-se pela Escola Naval na área de 
Eletrônica (1987), graduou-se em Engenharia Naval 
– área de estrutura pela Escola Politécnica da 
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Universidade de São Paulo (1993), passou 
licenciatura de matemática pela cidade do Estado 
do Pará, é Bacharel em Direito e Mestre Strictu-
sensu em Economia pela Universidade Federal 
Fluminense (2002), é especialista em Direito 
Empresarial (pós-graduação latu-sensu) pela UERJ 
(2005). 

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o 
domínio da competência legislativa deste Poder 
para legislar sobre Título de Cidadania, 
encontrando compatibilidade com as regras 
esculpidas nas normas legais vigorantes, 
principalmente do artigo 63 caput da Constituição 
Estadual e da Lei nº 8.957/08. 

A Lei Estadual nº 7.832/85 assim preconiza 
em seu artigo 1º e 2º: 
 

 “Art. 1º. O Título de 
Cidadão Espírito-Santense será 
concedido pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo – ALES à personalidade que 
tenha prestado relevantes serviços e 
incontestável benefício ao Estado. 
 
 Art. 2º. A proposição de 
concessão de Título de Cidadão 
Espírito-Santense deverá estar 
acompanhada de justificativa escrita, 
com dados biográficos suficientes 
para que se evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
Diante do acima mencionado e pelas 

qualidades de caráter, perseverança e inteligência 
que o agraciado prestou e continua prestando 
relevantes serviços ao Estado, principalmente na 
área jurídica, conforme demonstrações 
mencionadas no parecer e na justificativa do 
projeto, é que entendemos que o DR. 
FRANCISCO DE ASSIS BASÍLIO DE 
MORAES, faz jus ao recebimento do Título de 
Cidadão Espírito-Santense que será entregue em 
sessão solene no plenário da Assembléia 
Legislativa, conforme determina normas vigorantes 
sobre o assunto. 

 
PARECER Nº 407/2008 

 
A COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei nº 370/2008 de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno, Resolução 1600/91. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

MARCELO SANTOS 
 

PARECER Nº 156/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 370/08, de 

autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
Francisco de Assis Basílio de Moraes.  

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
O Projeto de Lei nº 370/08, sob análise, já foi 

analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 156/2008 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 370/2008, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
Francisco de Assis Basílio de Moraes. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
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DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
408/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 371/2008, de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Rozimiro 
Ferreira Lopes. 

A matéria foi protocolada no dia 07/11/2008, 
lida no expediente do dia 11/11/2008, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
13/11/2008 às páginas 06 e 07, conforme fls. 07 dos 
autos. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto em foco de nº 371/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Rozimiro Ferreira Lopes. 
 O homenageado é casado, tem três filhos, em 
1996, começou a trabalhar na CST como Consultor 
de Investimentos. Em 2003 entrou como sócio do 
grupo HZM e no ano seguinte já com a empresa já 
consolidada, o grupo montou sua primeira filial em 
Linhares no norte do Estado. Hoje o grupo é formado 
pela HZM Serviços, HZM Industrial e HZM S.A. 
sendo referência na área metalúrgica do Estado do 
Espírito Santo, em outros Estados da Federação, bem 
como países do Continente Africano, assim como 
hoje é fornecedor exclusivo para fabricação de 
estrutura na Espanha. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes, principalmente do artigo 63 caput 
da Constituição Estadual e da Lei nº 8.957/08. 
 A Lei estadual nº 7.832/85 assim preconiza 
em seu artigo 1º e 2º: 
 

 “Art. 1º O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado. 
 
 Art. 2º A proposição de 
concessão de Título de Cidadão 
Espírito-Santense deverá estar 
acompanhada de justificativa escrita, 
com dados biográficos suficientes 
para que se evidencie o mérito do 
homenageado.” 
 

 Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado prestou e continua prestando relevantes 
serviços ao Estado, principalmente na área industrial, 
conforme demonstrações mencionadas no parecer e 
na justificativa do Projeto, é que entendemos que o 
Sr. Rozimiro Ferreira Lopes, faz jus ao recebimento 
do Título de Cidadão Espírito-Santense que será 
entregue em sessão solene no plenário da Assembléia 
Legislativa, conforme determina normas vigorantes 
sobre o assunto. 
 

PARECER Nº 408/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei nº 371/2008 de autoria do Deputado Wanildo 
Sarnáglia, na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno, Resolução 1.600/91. 
 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER Nº157/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 371/08, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Rozimiro Ferreira Lopes. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 371/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 157/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 371/2008, 
de autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Rozimiro Ferreira Lopes. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
409/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 372/08, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Richard Pravia Chamberlain. Esta 
proposição foi protocolada no dia 07/11/08 (sete de 
novembro de dois mil e oito). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 

novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Wanildo Sarnáglia tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Richard Pravia Chamberlain. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 409/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 372/08 de autoria de Ex.mo Sr. 
Deputado Wanildo Sarnáglia que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Richard Pravia Chamberlain. 
  
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 158/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
RELATÓRIO 
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 O Presente Projeto de Lei nº 372/08 de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Richard Pravia Chamberlain. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 372/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 158/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 372/2008 
de autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Richard Pravia Chamberlain. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
410/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 373/2008, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Dr. José Darcy Santos 
Arruda.  

 A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 13/11/2008 a página 9, 
vindo a seguir a esta douta Comissão de Justiça para 
exame e parecer, na forma do artigo 40 da Resolução 
1.600/91.  
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O projeto em foco de nº 373/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Dr. José Darcy Santos Arruda. 

O homenageado nasceu no Estado do Rio de 
Janeiro. É Delegado de Polícia e atualmente está 
lotado na Delegacia de Defesa do Consumidor, onde 
desenvolve um excelente trabalho, fato reconhecido 
por toda a comunidade capixaba. Delegado atuante e 
combativo, o Dr. José Darcy Santos Arruda é um 
exemplo para toda a Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo.  

Quanto ao aspecto da legalidade, a 
propositura está em consonância com o artigo 63, 
caput e 61, inciso III da Constituição Estadual, como 
também com a Lei n° 7.832/85.  

A Lei estadual n° 7.832/85, alterada pela Lei 
n° 8.957/2008, assim preconiza em seu artigo lº e 2°:  

 
 “Art. 1°.O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo — ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado.  

 
 Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o Título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo.” 

 
 “Art. 2°. A proposição de 
concessão de Título de Cidadão 
Espírito-Santense deverá estar 
acompanhada de justificativa escrita, 
com dados biográficos suficientes 
para que se evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 
Diante do acima mencionado e pelas 

qualidades de caráter e perseverança que o agraciado 
transmite toda comunidade capixaba, é que 
entendemos que o mesmo faz jus ao recebimento do 
Título de Cidadão Espírito-Santense que será 
entregue em sessão solene no plenário da Assembléia 
Legislativa, conforme determina normas vigorantes 
sobre o assunto.  

Ante o exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
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PARECER Nº 410/2008 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela legalidade e constitucionalidade do Projeto 
de Lei de n° 373/2008, de autoria do Deputado 
Doutor Hércules, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno, Resolução n° 1 .600/91.  

 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 

2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 159/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 373/08, de 

autoria do Deputado Doutor Hércules visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Dr. José Darcy Santos Arruda. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, vindo agora a esta Comissão 
para emissão de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 373/08, sob análise, já 
foi analisado pela Comissão de Justiça quanto à 
sua constitucionalidade e legalidade, cabendo 
apenas a esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do 
Espírito Santo, tem tido oportunidade de prestar 
relevantes serviços à população, o que, certamente, 
se reverte em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  

PARECER Nº 159/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 373/2008, 
de autoria do Deputado Doutor Hércules que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
José Darcy Santos Arruda. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
411/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n° 374/2008, de autoria do 

Deputado Reginaldo Almeida visa conceder o Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor ENOQUE 
FERREIRA PINTO.  

A matéria foi protocolada no dia 07/11/2008, 
lida no expediente do dia 11/11/2008, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
13/11/2008 às páginas 09/10, conforme fls. 07/08 dos 
autos.  

 
É o relatório.  

 
PARECER DO RELATOR 

 
O projeto em foco de n° 374/2008 tem por 

objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor ENOQUE FERREIRA PINTO.  

O homenageado é natural do Rio de Janeiro, 
casado com a Senhora Magali Lemos Pinto, pai de 4 
filhos e residente neste Estado há mais de 28 anos.  

Atualmente é Pastor Titular da Igreja do 
Evangelho Pleno em Coqueiral de Itaparica, no 
Município de Vila Velha-ES, onde iniciou seu 
pastorado há 18 anos. Atuou como Supervisor da 
Unidade do Baú da Felicidade no Estado, somando 
ao agraciado uma trajetória na vida pública de 
respeito aos interesses da coletividade.  
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No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre Título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes, principalmente do artigo 63 caput 
da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei Estadual 
n° 8957/08.  
 A Lei estadual n° 7.832/85 assim preconiza 
em seu artigo 1º e 2°:  
 

 “Art. 1º. O Título de 
Cidadão Espírito-Santense será 
concedido pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo — ALES à personalidade que 
tenha prestado relevantes serviços e 
incontestável beneficio ao Estado.  
 
 Art. 2°. A proposição de 
concessão de Título de Cidadão 
Espírito-Santense deverá estar 
acompanhada de justificativa escrita, 
com dados biográficos suficientes 
para que se evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 
 Desta forma, o Deputado Legislador pretende 
homenagear, merecidamente, um cidadão brasileiro 
que prestou e presta relevantes serviços ao Estado, a 
sociedade e a comunidade.  
 Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência, 
assim como nascido em berço evangélico, o 
agraciado soube transmitir aos seus fiéis, a luta pela 
busca do social, conforme demonstrações 
mencionadas no parecer e na justificativa do projeto, 
razão pela qual entendemos que o Senhor ENOQUE 
FERREIRA PINTO, faz jus ao recebimento do 
Título de Cidadão Espírito-Santense que será 
entregue em sessão solene no plenário da Assembléia 
Legislativa, conforme determina normas vigorantes 
sobre o assunto.  
 

PARECER Nº 411/2008 
 

A COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei n° 374/2008 de autoria do Deputado Reginaldo 
Almeida, na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno - Resolução n° 1.600/91.  
 
 Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 160/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 374/08, de 

autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Enoque Ferreira Pinto. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 374/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 160/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 374/2008, 
de autoria do Deputado Reginaldo Almeida que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Enoque Ferreira Pinto. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
412/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 377/08, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Adriana Veloso Ribeiro.  

Esta proposição foi protocolada no dia 
10/11/08 (dez de novembro de dois mil e oito). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pela Deputada Luzia 
Toledo tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Adriana 
Veloso Ribeiro. 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 412/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 

LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 377/2008 de autoria do Ex.ma Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense à Senhora Adriana 
Veloso Ribeiro. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 25 de 
novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER Nº 161/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 377/08, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Adriana Veloso Ribeiro  

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 377/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, a homenageada é 
merecedora de ser agraciada com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 161/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 377/2008, 
de autoria da Deputada Luzia Toledo que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Adriana Veloso Ribeiro. 
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 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
413/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei n° 378/2008, de autoria do 
Deputado Atayde Armani visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao SR. JOSÉ 
ARNALDO DE ALENCAR.  
 A matéria foi protocolada no dia 10/11/2008, 
lida no expediente do dia 11/11/2008, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
14/11/2008 às páginas 01, conforme fls. 08 dos autos.  
 Éo relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O projeto em foco de n° 378/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. JOSÉ ARNALDO DE 
AI.ENCAR.  
 Após juntado o parecer técnico-jurídico da 
Procuradoria deste Poder, a proposta foi encaminhada 
a esta Comissão para análise e parecer, na forma do 
artigo 275-B da Resolução n° 1.600/91, tendo em 
vista que a aprovação desta matéria é a principio de 
competência desta comissão nos termos do artigo 60 
§ 2°, XI da Constituição Estadual.  

O homenageado é natural da cidade de 
Potengui-Ceará, é casado com Edna Oliveira de 
Alencar, residente na Rua João Penha, 46, Bairro 
Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 
Atualmente desempenha função atual de 
Superintendente de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no Estado do Espírito Santo. É 
licenciado em ciências de matemática, com 
Graduação em Agronomia e Mestrado em Zootecnia.  
 É membro efetivo da Câmara Setorial de 
Pecuária de Leite, da Secretaria de Estado da 
Agricultura; é também Conselheiro Titular do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do IEMA; 
Incaper (Conselho de Administração) e do Conselho 

Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável da 
SEAG. Públicou diversos trabalhos conforme 
consta nas fls. 05/06 dos autos.  
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o 
domínio da competência legislativa deste Poder 
para legislar sobre Título de Cidadania, 
encontrando compatibilidade com as regras 
esculpidas nas normas legais vigorantes, 
principalmente do artigo 63 caput da Constituição 
Estadual e artigo 1° da Lei Estadual n° 8.957/08.  
 A Lei estadual n° 7.832/85 assim preconiza 
em seus artigos 1° e 2°:  
 

“Art.1°. O Título de Cidadão 
Espírito-Sontense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenho prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado.  
 
Art. 2°. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativo escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 
 Desta forma, o Deputado Legislador pretende 
homenagear, merecidamente, um cidadão brasileiro 
que prestou e presta relevantes serviços ao Estado, 
valendo destacar que na carreira política é filiado ao 
PSDB e disputou a ultima eleição de Vereador pela 
cidade de Guarapari-ES obtendo 1.267 votos, ficando 
como 1º suplente geral.  
 Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado prestou e continua prestando relevantes 
serviços ao Estado, conforme demonstrações 
mencionadas no parecer e na justificativa do projeto, 
é que entendemos que o SR. JOSÉ ARNALDO DE 
ALENCAR, faz jus ao recebimento do Título de 
Cidadão Espírito-Santense que será entregue em 
sessão solene no plenário da Assembléia Legislativa, 
conforme determina normas vigorantes sobre o 
assunto.  
 

PARECER N° 413/2008 
 

A COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei n° 378/2008 de autoria do Deputado Atayde 
Armani, na forma do artigo 275-B da Resolução n° 
1.600/91.  

 
 Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008.  
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THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER Nº 162/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 378/08, de 
autoria do Deputado Atayde Armani visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José 
Arnaldo de Alencar. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 378/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 162/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 378/2008, 
de autoria do Deputado Atayde Armani que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
José Arnaldo de Alencar. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 25 de 
novembro de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
414/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 379/08, de 
autoria da Mesa Diretora,visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhor Antônio 
Bezerra Neto. Esta proposição foi protocolada no dia 
10/11/08 (dez de novembro de dois mil e oito). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhor Antônio Bezerra 
Neto. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 
63, parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, 
conclui-se que o projeto encontra respaldo legal, 
visto que segue os requisitos estabelecidos pela 
Resolução nº 1464 da Assembléia Legislativa, que 
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania 
Espírito-Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, 
estando a mesma, portanto, na conformidade da 
legislação vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular 
tramitação, em conformidade com o Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 
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PARECER Nº 414 /2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 379/2008 de autoria da Mesa 
Diretora que visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Antônio Bezerra Neto. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER Nº 163/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 379/08, de 
autoria da Mesa Diretora visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Antônio 
Bezerra Neto. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 379/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 163/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 379/2008, 

da Mesa Diretora que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Antônio 
Bezerra Neto. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 
Nº415/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n° 380/2008, de autoria da Mesa 
Diretora visa conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. JOÃO CARLOS ALCIATI 
THOMÉ.  

A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 14/11/2008 às páginas 02 e 
03, vindo a seguir a esta douta Comissão de Justiça 
para exame e parecer, na forma do artigo 40 da 
Resolução 1.600/91.  

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O projeto em foco de n° 380/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. JOÃO CARLOS ALCIATI 
THOMÉ.  

O homenageado é nascido em 15/08/1959, 
natural de Tanabi, São Paulo, visitou pela primeira 
vez o Estado do Espírito Santo em 1982, ano em que 
se iniciaram as atividades do projeto Tamar em 
Regência; três anos mais tarde retornou ao estado, 
para o distrito de Regência, onde desde então fixou 
residência; casado e pai de três filhos, todos nascidos 
no estado; foi contemplado com título de cidadão 
linharense e com a medalha Paulo Vinhas, por ações 
na área ambiental; graduado em Oceanografia 
Biologia e Geológica pela Fundação Universidade do 
Rio Grande-FURG em 1985 quando começou a 
coordenar o Programa de Conservação das 
Tartarugas Marinhas na Regional de Regência, que 
também abrange o Sul da Bahia; desenvolveu 
funções importantes como a de Analista Ambiental 
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do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade-ICMBio e também a de Coordenador 
Regional do Projeto Tomar - ICMBio; no 
desempenhar de suas atividades, também implantou 
trabalhos de conservação de tartarugas marinhas na 
Bahia e em Fernando de Noronha; foi responsável 
pela implantação da Reserva Biológica de Comboios, 
participando ainda das propostas de Comboios, 
participando ainda das propostas de criação dos 
Parques Estaduais de Setiba e Itaúnas; foi membro da 
Comissão Estadual que definiu a primeira estrutura 
estadual do meio ambiente no governo Max Mouro; 
participou ativamente na implantação dos Conselhos 
Estadual e Municipal (costeiros) do Meio Ambiente e 
em 1997, ocupou o cargo de superintendente do 
Ibama no Espírito Santo; coordenou expedições 
científicas a ilha de Trindade; participou das 
comissões nacionais que elaboraram a Lei de 
Gerenciamento Costeiro e do grupo de pesquisadores 
que elaborou o documento Oficial de Prioridade para 
Conservação Marinha e Costeira no Brasil; é membro 
co-Chair do Grupo de Especialistas em Tartarugas 
Marinhas da IUCN-União Internacional para 
Conservação da Natureza e representante técnico 
Brasileiro na Convenção Interamericana para 
Conservação das Tartarugas Marinhas.  

No que fange ao aspecto da 
constitucionalidade formal material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre Título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes, principalmente do artigo 61, III e 
63 caput da Constituição Estadual e das Leis n° 
7.832/85 e n° 8.957/08, que assim preconiza:.  
 

“Art. 1°. O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado.  

 
Art. 2°. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.”  
 

Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado prestou e continua prestando relevantes 
serviços ao Estado, principalmente na área ambiental, 
conforme demonstrações mencionadas no parecer e 
na justificativa do projeto, é que entendemos que o 
SR. JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ, faz jus 
ao recebimento do Título de Cidadão 

EspíritoSantense que será entregue em sessão solene 
no plenário da Assembléia Legislativa, conforme 
determina normas vigorantes sobre o assunto.  
 

PARECER N° 415/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei n° 380/2008 de autoria da Mesa Diretora, na 
forma do artigo 275-B do Regimento Interno, 
Resolução 1600/91.  

 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 

2008.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER Nº 164/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 380/08, de 
autoria da Mesa Diretora visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor João Carlos 
Alciati Thomé. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, vindo agora a esta Comissão 
para emissão de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 380/08, sob análise, já 
foi analisado pela Comissão de Justiça quanto à 
sua constitucionalidade e legalidade, cabendo 
apenas a esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do 
Espírito Santo, tem tido oportunidade de prestar 
relevantes serviços à população, o que, certamente, 
se reverte em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
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PARECER Nº 164/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 380/2008, 
de autoria da Mesa Diretora que visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor João Carlos 
Alciati Thomé. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
416/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 381/08, de 
autoria do Deputado Josias Da Vitória, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Antônio Veríssimo França. Esta proposição foi 
protocolada no dia 10/11/08 (dez de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado Josias 
Da Vitória, tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Antônio 
Veríssimo França. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, 
conclui-se que o projeto encontra respaldo legal, 
visto que segue os requisitos estabelecidos pela 
Resolução nº 1464 da Assembléia Legislativa, que 
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania 
Espírito-Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, 
estando a mesma, portanto, na conformidade da 
legislação vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular 
tramitação, em conformidade com o Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 416/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 381/08, de autoria de Ex.mo Sr. 
Deputado Josias da Vitória que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Antônio 
Veríssimo França. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

MARCELO SANTOS 
 

PARECER Nº 165/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 381/08, de 
autoria do Deputado Josias da Vitória visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Antônio Veríssimo França. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, vindo agora a esta Comissão 
para emissão de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
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 O Projeto de Lei nº 381/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 165/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 381/2008, 
de autoria do Deputado Josias da Vitória que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Antônio Veríssimo França. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
417/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
Projeto de Lei nº 382/2008. 
Autor: Deputada Janete de Sá 
 

RELATÓRIO. 
 

 
Ementa: “Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense a SALVADOR VASQUES AURIEMA 
TURCO.” 
 

Trata-se de Projeto de Lei nº 382/2008, da 
Deputada Estadual Janete de Sá, com a finalidade de 
Conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Salvador Vasques Auriema Turco. O Projeto foi 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 13 
de novembro de 2008. Justificativa que supre o 

currículo do homenageado incluso. Natural de 
Santos, Estado de São Paulo. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Examinando o Projeto de Lei nº 382/2008, de 
autoria da Deputada Estadual Janete de Sá, verifica-
se que o agraciado é um cidadão que prestou 
relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo, na 
área cafeeira e do meio ambiente, o que merecendo 
relevo seu trabalho o que lhe credencia ao majestoso 
Título de Cidadão Capixaba. 

O Projeto de Lei em comento atende os 
requisitos da Lei Estadual de nº 7.832/2004. Já a 
tramitação regimental tem amparo na Resolução de 
2003, “ex vi” do art. 5º. É regimental por ser 
obediente ao art. 275-A, inciso III. Deve ser 
examinado pela Comissão de Defesa da Cidadania e 
Direitos Humanos, “ex vi” do disposto no art. 275-B, 
§§ 1º e 5º. 

As normas materialmente constitucionais, de 
regra, também são formalmente constitucionais, pois 
fazem parte do documento que é a Constituição: são 
normas constitucionais quanto à matéria - 
organização do poder, rol de direitos e garantias, fim 
do Estado e quanto à forma – estão inseridas no texto 
constitucional, na denominada na Carta Política da 
República, que como se vê o projeto não está 
desassociado da sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade. 

Portanto, estão satisfeitos os mandamentos da 
Lei Maior, o Projeto de Lei nº 382/2008, a matéria é 
de iniciativa legislativa na conformidade do art. 146, 
I, do Regimento Interno. Também, a matéria não 
colide com o disposto no art. 63, da Constituição 
Estadual, bem como o art. 61, § 1º da Constituição 
Federal. Com isso, está garantida a sua 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, 
também, boa técnica legislativa. 

Por outro lado, o Projeto, também, não 
contraria Princípio Geral de Direito, de onde decorre 
a juridicidade de seus mandamentos. Quanto à 
técnica legislativa e redacional, o projeto de lei de nº 
382/2008, não está a merecer qualquer reparo, vez 
que atende o que disciplina o processo de elaboração 
das leis. Exige votação em turno único, como 
determina o Regimento Interno da Casa de Lei 
Estadual/ES. 
 Pelo que ficou exposto, o parecer é pela 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 382/2008, de 
autoria da Deputada Estadual Janete de Sá. 
 

PARECER Nº 417/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 382/2008, 
de autoria da Deputada Estadual Janete de Sá. 
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Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER Nº 166/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 382/08, de 
autoria da Deputada Janete de Sá visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Salvador Vasques Auriema Turco. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 382/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 166/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 382/2008, 
de autoria da Deputada Janete de Sá que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Salvador Vasques Auriema Turco. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro de 

2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
418/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 383/08, de 
autoria do Deputado Josias Da Vitória, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Milton Nolasco de Carvalho. 
. Esta proposição foi protocolada no dia 
10/11/08 (dez de novembro de dois mil e oito). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado Josias 
Da Vitória, tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Milton 
Nolasco de Carvalho. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n. 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 418/2008 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008                Diário do Poder Legislativo - 11210 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 383/08, de autoria de Ex.mo Sr. 
Deputado Josias da Vitória que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Milton 
Nolasco de Carvalho, na forma do art. 275-B do 
Regimento Interno. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 167/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 383/08, de 
autoria do Deputado Josias da Vitória visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Milton Nolasco de Carvalho. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 383/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 167/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 383/2008, 
de autoria do Deputado Josias da Vitória que visa 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Milton Nolasco de Carvalho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 
419/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 384/08, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Flávio Alexandre Cavalcante. Esta proposição foi 
protocolada no dia 10/11/08 (dez de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 19/11/08 (dezenove de novembro 
de dois mil e oito) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pelo Deputado Doutor 

Hércules tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Flávio 
Alexandre Cavalcante. 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
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 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 419/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 384/08, de autoria do Ex.mo Sr. 
Deputado Doutor Hércules, que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Flávio 
Alexandre Cavalcante. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 25 de 
novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 168/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 384/08 de 
autoria do Deputado Doutor Hércules visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Flávio 
Alexandre Cavalcante. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 384/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 

Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 168/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 384/2008 
de autoria do Deputado Doutor Hércules que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
Flávio Alexandre Cavalcante. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
420/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 385/2008, de autoria do 
Deputado Da Vitória, concede título de Cidadão 
Espírito-santense ao Sr. Jean Ramalho Andrade.  
 O Projeto encontra-se publicado no Diário do 
Poder Legislativo, edição do dia 23/10/2008, vindo a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, para emissão de parecer.  
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n° 385/2008, de autoria do 
Deputado Da Vitória, atende a todas as exigências da 
Lei n° 7.832/2004, alterada pela Lei n° 8.957/2008, 
que estabelece condições para a concessão de título 
de cidadão Espírito-Santense a personalidade que 
tenha prestado relevantes serviços e incontestáveis 
benefícios ao Estado do Espírito Santo.  
 O Projeto de Lei n° 385/2008, de autoria do 
Deputado Da Vitória, ora em análise, concede Título 
de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. Sr. Jean 
Ramalho Andrade.  
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
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o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1°, da 
Constituição Federal.  

Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual.  
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais, tendo em vista que o artigo 63, caput, 
da Constituição Estadual, estabelece a iniciativa 
legiferante concorrente da matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que, a princípio, é de competência da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, apreciar o Projeto de Lei nos termos do 
art. 275-B, do Regimento Interno (Resolução n° 
1.600/91). E, sua votação conforme o art. 275-A, IV, 
do mesmo diploma legal. Portanto, o quorum para 
aprovação da matéria na comissão e o respectivo 
processo de votação são os estabelecidos no artigo 
275-B, § 1º, do Regimento Interno, ou seja, maioria 
simples e processo de votação nominal.  
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual, bem como da legislação infraconstitucional 
pertinente. 
 Em especial, no que se refere ao aspecto da 
legalidade, cumpre- nos evidenciar que o projeto 
em apreço atende os requisitos previstos no art. 1º, 
caput e parágrafo único, da Lei Estadual n° 7.832, 
de 20.07.2004, alterada pela Lei n° 8.957, de 
21.07.2008, posto que o autor indica, na 
justificativa do projeto, os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado, que, embora não tenha nascido 
neste Estado - nasceu em Governador Valadares - 
Minas Gerais, no dia 16/10/1976 - mas, veio para o 
Espírito Santo em dezembro de 1995, para 
ingressar no Curso de Formação de Soldado da 
PMES. O homenageado Sr. Jean Ramalho 
Andrade, é soldado da Polícia Militar do Espírito 
Santo. É filho de Jorge Simões Ramalho e Maria 
da Penha de Andrade Ramalho. É Bacharel em 
Direito, Vice- Presidente da Associação de Cabos e 
Soldados do Espírito Santo.  

Ressalte-se, por fim, que cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração serviços prestados, 
em suma, sobre o seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão.  

 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada no projeto em apreço, deve ficar 
evidenciado o atendimento às regras introduzidas 
pela Lei Complementar Federal no 95/98, que rege a 
redação dos atos normativos, o que ocorre in casu.  
 Cumpre-nos ressaltar que o presente 
opinamento restringe-se ao aspecto jurídico, 
pertencendo exclusivamente à discricionariedade 
parlamentar a avaliação de mérito sobre a 
conveniência e a oportunidade acerca da concessão 
do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr Jean 
Ramalho Andrade.  
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
385/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55, 56 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infra-constitucional 
pertinente, em especial, a Lei Estadual n° 7.832/04, 
alterada pela Lei n° 8.957/08, ao tempo em que 
sugerimos a adoção do seguinte:  
 

PARECER N° 420/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na 
forma do art. 275-B, do Regimento Interno 
(Resolução no 1.600/91), do Projeto de Lei n° 
385/2008, de autoria do Deputado Da Vitória.  
 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 169/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 385/08, de 
autoria do Deputado Josias da Vitória visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jean 
Ramalho Andrade. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 



11213 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 385/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 169/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 385/2008, 
de autoria do Deputado Josias da Vitória que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Jean Ramalho Andrade. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 
Nº421/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 386/08, de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ricardo Nascimento. Esta proposição foi 
protocolada no dia 10/11/08 (dez de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado 
Marcelo Coelho, tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ricardo 
Nascimento. 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1.464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 421/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 386/08 de autoria de Ex.mo Sr. 
Deputado Marcelo Coelho, que visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ricardo 
Nascimento. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 25 de 
novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 170/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 
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RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 386/08 de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ricardo Nascimento. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 386/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 170/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 386/2008 
de autoria do Deputado Marcelo Coelho que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Ricardo Nascimento. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
422/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 387/2008, de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho visa conceder Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao SR. ARIEL 
TEIXEIRA DO AMARAL. 
 A matéria foi protocolada no dia 10/11/2008, 
lida no expediente do dia 11/11/2008, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
13/11/2008 às páginas 15/16, conforme fls. 05 dos 
autos. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto em foco de nº 387/2008 tem por 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. ARIEL TEIXEIRA DO 
AMARAL. 

O homenageado é natural da cidade de Bom 
Jesus do Itabapoana - Rio de Janeiro, casado com 
Rosangela Pignaton Amaral com quem tem dois 
filhos. Chegou ao Espírito Santo em 1970 onde atuou 
como Gerente de Auditoria e Controle da Aracruz 
Celulose. 

Há 25 anos abriu comércio Parada Ibiraçu, e 
hoje é proprietário do Posto Parada Ibiraçu e da 
Parada de Fundão, estabelecimentos estes localizados 
na BR 101 Norte. Esses estabelecimentos geram 
atualmente 100 empregos diretos, tornando-se um 
dos maiores atrativos gastronômicos do Estado, 
contribuindo para o fortalecimento do turismo. 

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre Título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes, principalmente do artigo 63 caput 
da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei Estadual 
nº 8.957/08. 

A Lei estadual nº 7.832/85 assim preconiza 
em seus artigos 1º e 2º: 

 
“Art. 1º O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado. 
 
Art. 2º A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado prestou e continua prestando relevantes 
serviços ao Estado, principalmente na área comercial, 
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gerando empregos e qualidade de vida, conforme 
demonstrações mencionadas no parecer e na 
justificativa do Projeto, é que entendemos que o SR. 
ARIEL TEIXEIRA DO AMARAL faz jus ao 
recebimento do Título de Cidadão Espírito-Santense 
que será entregue em sessão solene no plenário da 
Assembléia Legislativa, conforme determina normas 
vigorantes sobre o assunto. 
 

PARECER Nº 422/2008 
 

 A COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 
PÚBLICO E REDAÇÃO é pela Legalidade e 
Constitucionalidade do Projeto de Lei nº 387/2008, 
de autoria do Deputado Marcelo Coelho, na forma do 
Artigo 275-B do Regimento Interno, Resolução 
1.600/91. 
 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

CLAUDIO VEREZA 
 

PARECER Nº 171/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 387/08, de 

autoria do Deputado Marcelo Coelho visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ariel 
Teixeira do Amaral. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 387/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 

Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 171/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 387/2008, 
de autoria do Deputado Marcelo Coelho, que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ariel Teixeira do Amaral. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro de 
2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
423/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 388/08, de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco Delfino Filho. Esta proposição foi 
protocolada no dia 10/11/08 (dez de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Marcelo Coelho, tem como objetivo conceder Título 
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de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Francisco 
Delfino Filho 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1.464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER Nº 423/2008 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 388/08, de autoria de Ex.mo Sr 
Deputado Marcelo Coelho que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Francisco 
Delfino Filho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 172/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 388/08, de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco Delfino Filho 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 388/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 172/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 388/2008, 
de autoria do Deputado Marcelo Coelho que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Francisco Delfino Filho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
424/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n° 389/2008, de autoria da 

Mesa Diretora visa conceder o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Simonia Rodrigues de 
Oliveira.  

A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 13/11/2008 a página 16, 
vindo a seguir a esta douta Comissão de Justiça para 



11217 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008 

exame e parecer, na forma do artigo 40 da Resolução 
1.600/91. 
 É o relatório.  

 
PARECER DO RELATOR 

 
O projeto em foco de no 389/2008 tem por 

objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Simonia Rodrigues de Oliveira.  
 A homenageada nasceu em São Paulo, 
Paraíba, 61 anos, casada, tem 3 (três) filhos.  
 Chegou ao Espírito Santo em 1979, onde 
desempenhou seu trabalho como pedagoga em 
escolas pública e privada, tais como SESC, Cristo 
Rei, Bartouvino Costa e Fazendinha Feliz, contribuiu 
para a Fundação e Implementação da Sociedade 
Pestalozzi de Linhares, atuando como voluntária e 
Coordenadora Pedagógica da escola Bem-me-quer da 
referida instituição. Desenvolveu, juntamente com a 
Coordenação Estadual de DST/AIDS da Secretaria 
Estadual de Saúde do ES projetos de capacitação e 
orientação de professores e adolescentes da rede 
pública estadual em ações de prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e programas contra o uso 
de drogas, apresentado em Linhares e em outros 
municípios do Estado.  
 Quanto ao aspecto da legalidade, a 
propositura está em consonância com o artigo 63, 
caput e 61, inciso III da Constituição Estadual, como 
também com a Lei n° 7.832/85 e Resolução n° 
1.464/85.  
 A Lei estadual n° 7.832/85 , alterada pela Lei 
n° 8.957/2008, assim preconiza em seus artigos 1º e 
2°:  
 

“Art. 1º. O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado. Parágrafo único 
Excepcionalmente, o Título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo.  

 
Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o Título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 2º. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
a agraciada soube transmitir para as comunidades, é 
que entendemos que a mesma faz jus ao recebimento 
do Título de Cidadão Espírito-Santense que será 
entregue em sessão solene no plenário da Assembléia 
Legislativa, conforme determina normas vigorantes 
sobre o assunto.  
 Ante o exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº424 /2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TECNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 389/08, de autoria da Mesa 
Diretora que visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Simonia Rodrigues de 
Oliveira.  

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 173/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 389/08, de 

autoria da Mesa Diretora visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Simonia 
Rodrigues de Oliveira. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 389/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
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 Sem sombra de dúvida, a homenageada é 
merecedora de ser agraciada com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 173/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 389/2008, 
de autoria da Mesa Diretora que visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Simonia 
Rodrigues de Oliveira. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER N° 
425/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n° 390/2008, de autoria do 
Deputado Theodorico Ferraço visa conceder o Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Fernando 
Guéron.  
 A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 13/11/2008 às páginas 17 a 
18, e foi protocolada no dia 11/11/2008, vindo a 
seguir a esta douta Comissão de Justiça para exame e 
parecer, na forma do artigo 40 da Resolução 
1.600/91.  
É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O projeto em foco de n° 390/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Fernando Guéron.  
 O homenageado nasceu no Estado do Rio de 
Janeiro em 17 de outubro de 1973. Aos quatro anos 
de idade, mudou-se com a família para o Espírito 

Santo, residindo em Coqueiral de Aracruz onde 
recebeu educação escolar primária e secundária.  

Graduou-se em Ciências Econômicas pela 
Universidade Candido Mendes, no Rio de Janeiro, e 
pós graduou-se em Finanças Corporativas pela 
Fundação Getúlio Vargas, também naquela cidade. 
Participou em cursos de extensão universitária, como 
Gestão e Planejamento Financeiro e Mercado de 
Capitais entre outros. Também é graduado com 
Diploma Superior de Gastronomia Francesa.  
 Profissionalmente, iniciou suas atividades no 
extinto Banco do Estado do Rio de Janeiro, onde 
atuou em captação de investimentos. Posteriormente 
trabalhou na Construtora Norberto Odebrecht onde 
coordenou diversos projetos.  
 Ainda no Rio de Janeiro, ingressou na 
Aracruz Celulose, onde atuou em planejamento 
financeiro, mesa de operações financeiras e foi 
responsável pela tesouraria internacional. Atuou 
também na Light Serviços de Eletricidade, com 
responsabilidade da gerência da mesa de operações 
financeiras.  
 Em 2000, voltou ao nosso Estado, atendendo 
a convite do Grupo Cepemar, onde assumiu a 
Diretoria Financeira e Administrativa. Em 2003, 
vislumbrando o grande potencial de desenvolvimento 
industrial do ES, participou com outros sócios da 
fundação da Sereng Engenharia e Consultoria Ltda., 
empresa sediada em Vitória, onde atua até o presente 
como Sócio e Diretor Financeiro e Comercial. Em 
2007, o grupo se expandiu com a criação da 
associada Sereng Consulting, onde também exerce a 
função de Diretor Executivo.  
 Quanto ao aspecto da legalidade, a 
propositura está em consonância com o artigo 63, 
caput e 61, inciso III da Constituição Estadual, como 
também com a Lei n° 7.832/85.  
 A Lei estadual n° 7.832/85, alterada pela Lei 
n° 8.957/2008, assim preconiza em seus artigos 1° e 
2°:  

 
“Art. 1º. O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado”. 

 
“Art. 2°. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.”  

 
 Desta forma, o Deputado Legislador pretende 
homenagear um cidadão brasileiro que presta 
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relevantes serviços à sua pátria e à sociedade como 
um todo. 
 Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter e perseverança que o agraciado 
transmite toda comunidade capixaba, é que 
entendemos que o mesmo faz jus ao recebimento do 
Título de Cidadão Espírito-Santense que será 
entregue em sessão solene no plenário da Assembléia 
Legislativa, conforme determina normas vigorantes 
sobre o assunto. 
 Ante o exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER N° 425/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela legalidade e constitucionalidade do Projeto de 
Lei de n° 390/2008, de autoria do Deputado 
Theodorico Ferraço, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno, Resolução n° 1.600/91. 

 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 

2008.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

ELCIO ALVARES 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 174/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 390/08, de 
autoria do Deputado Theodorico Ferraço visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Fernando Guéron. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 390/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 

não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 174/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 390/2008, 
de autoria do Deputado Theodorico Ferraço que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Fernando Guéron. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 25 de 

novembro de 2008. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
426/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 395/08, de 

autoria do Deputado Sérgio Borges, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense à Senhora 
Sandra Cruz Dayrell. Esta proposição foi 
protocolada no dia 17/11/08 (dezessete de 
novembro de dois mil e oito). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça a homenageada. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, no dia 19/11/08 (dezenove de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Ex.mo Deputado 
Sérgio Borges, tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense à Senhora Sandra Cruz 
Dayrell. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1.464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 426/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 395/08, de autoria do Ex.mo Sr. 
Deputado Sérgio Borges que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense à Senhora Sandra Cruz 
Dayrell. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 175/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 395/08, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges visa conceder 

Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Sandra Cruz Dayrell.  
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 395/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, a homenageada é 
merecedora de ser agraciada com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 175/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 395/2008, 
de autoria do Deputado Sérgio Borges que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Sandra Cruz Dayrell. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER N° 
427/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 396/2008, de autoria do 
Deputado Rafael Favatto, concede título de 
Cidadão Espírito-santense ao Dr. Dráuzio José de 
Oliveira Filho.  
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 O Projeto encontra-se publicado no Diário do 
Poder Legislativo, edição do dia 18/11/2008, vindo a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para emissão de parecer.  
 É o relatório.  

 
PARECER DO RELATOR 

 
 O Projeto de Lei n° 396/2008, de autoria do 
Deputado Rafael Favatto, atende a todas as 
exigências da Lei n° 7.832/2004, alterada pela Lei n° 
8.957/2008, que estabelece condições para a 
concessão de título de cidadão espírito-santense a 
personalidade que tenha prestado relevantes serviços 
e incontestáveis benefícios ao Estado do Espírito 
Santo.  
 O Projeto de Lei n° 396/2008, de autoria do 
Deputado Rafael Favatto, ora em análise, concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Ilmo. Dr. 
Dráuzio José de Oliveira Filho.  
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal.  
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual.  
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais, tendo em vista que o artigo 63, caput, 
da Constituição Estadual, estabelece a iniciativa 
legiferante concorrente da matéria em questão.  

No que tange ao aspecto da 
constitucionabdade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que, a princípio, é de competência da 
Comissão de Contituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, apreciar o Projeto de Lei nos termos do art. 
275-B, do Regimento Interno (Resolução n° 
1.600/91). E, sua votação conforme o art. 275-A, IV, 
do mesmo diploma legal. Portanto, o quorum para 
aprovação da matéria na comissão e o respectivo 
processo de votação são os estabelecidos no artigo 
275-B, § 1º, do Regimento Interno, ou seja, maioria 
simples e processo de votação nominal. 

Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os prtceítos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Fedral e 
Estadual, bem como da legislação infraconstitucional 
pertinente.  

Em especial, no que se refere ao aspecto da 
legalidade, cumpre-nos evidenciar que o projeto em 
apreço atende os requisitos previstos no art. 1°, caput 
e parágrafo único, da Lei Estadual n° 7.832, de 
20.07.2004, alterada pela Lei n° 8.957, de 
21.07.2008, posto que o autor indica, na justificativa 
do projeto, os serviços prestados pelo pretenso 
agraciado, que, muito embora não ter nascido neste 
Estado - nasceu em ltambacuri-MG, sua família veio 
para o Espírito Santo em 1978, residindo nesta 
oportunidade no Município de Vitória, 
posteriormente, mudou-se para Itaperuna-RJ, 
regressando três anos depois a Vitória-ES.  

Trabalha na Santa Casa de Misericórdia, 
atendendo pacientes de toda a Grance Vitória. Nos 
Municípios de Aracruz, João Neiva e Santa Teresa, 
presta serviços àquelas populações através das 
Secretarias Municipais de Saúde. Assevera, ainda, 
que o Dr. Dráuzio José de Oliveira Filho tem 
inúmeros serviços prestados, exercidos em benefício 
da sociedade capixaba.  

Ressalte-se, por fim, que cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração dos ditos serviços, 
em suma, sobre o seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada no projeto em apreço, deve ficar 
evidenciado o atendimento às regras introduzidas 
pela Lei Complementar Federal n° 95/98, com 
alterações feitas pela Lei Complementar Federal n° 
107/01, que rege a redação dos atos normativos, o 
que ocorre in casu.   

Cumpre-nos ressaltar que o presente 
opinamento restringe-se ao aspecto jurídico, 
pertencendo exclusivamente à discricionariedade 
parlamentar a avaliação de mérito sobre a 
conveniência e a oportunidade acerca da concessão 
do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
Dráuzio José de Oliveira Filho. 

Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
396/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55, 56 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infra-constitucional 
pertinente, em especial, a Lei Estadual n° 7.832/04, 
alterada pela Lei n° 8.957/08, ao tempo em que 
sugerimos a adoção do seguinte: 

 
PARECER N° 427/2008 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade 
do Projeto de Lei n° 396/2008, de autoria do 
Deputado Rafael Favatto, na forma do art. 275-B do 
Regimento Interno.  

 
 Sala das Comissões, 25 de novembro de 
2008. 
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THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER Nº 176/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 396/08, de 

autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto, visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Dráuzio José de Oliveira Filho. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 396/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 176/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 396/2008, 
de autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto que 
visa conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Dráuzio José de Oliveira Filho. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
428/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 397/08, de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai, que concede título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Vivaldo 
Ferreira da Silva, foi lido na sessão ordinária de 17 
de novembro de 2008. Tendo recebido o parecer 
técnico da Procuradoria, veio o projeto a esta 
Comissão, para análise da matéria, na forma do artigo 
40 do Regimento Interno.  

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

A Lei n° 7.832, de 20 de julho de 2004, no 
seu artigo 1º, exige, para concesão de título de 
Cidadão Espírito-Santense, que o homenageado haja 
prestado relevantes serviços e incontestável benefício 
a este Estado e que nele resida por período igual ou 
superior a dois anos. O parágrafo único do mesmo 
artigo admite a excepcionalidade, concedendo o título 
a quem não resida no Estado. In verbis:  
 

“Art. 1º. O título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos.  
 
Parágrafo único - 
Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo.”  
 

O homenageado nasceu em Itabuna, na 
Bahia, em 09 de maio de 1945. É formado em Direito 
e Letras, tendo sido Professor Universitário em 
Itaperuna. Examinando a justificativa do projeto, 
descobre-se que o nome e o currículo do 
homenageado justificam a concessão do título, pela 
prestação de relevantes serviços ao Estado do 
Espírito Santo. Trata-se de personalidade que se 
destaca na área jurídica, como Promotor de Justiça, 
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tendo atuado com brilhantismo em diversos 
Municípios deste Estado: Rio Novo do Sul, Ibatiba, 
Iúna, Muqui, Guaçuí, Alegre, Marataízes, Guarapari, 
Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Vitória, 
Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, São Mateus, 
Pinheiros, Pedro Canário, Ibiraçu, Fundão, Aracruz e 
Baixo Guandu.  

Com esse magnífico currículo, o Promotor de 
Justiça Dr. Vivaldo Ferreira da Silva merece a estima 
e o reconhecimento do povo capixaba. A aprovação 
do projeto nos dará o privilégio de termos como 
cidadão espírito-santense tão ilustre personalidade.  

A técnica legislativa está satisfatoriamente 
atendida, conforme os padrões das Constituições 
Federal e Estadual, da Lei Complementar Federal 
95/98 e do Regimento Interno desta Augusta Casa de 
Leis, desde que acatadas as sugestões da DLR.  

Não havendo determinação específica quanto 
à espécie de norma sobre a matéria ou sobre quorum 
especial, conclui-se que a norma adequada para tratar 
do tema é a lei ordinária, o quorum é o de maioria 
simples, previsto no § 1º do art. 275-B do Regimento 
Interno, devendo a matéria ser votada pela Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, 
conforme art. 275-A, IV do Regimento.  

Quanto à iniciativa, a matéria está inserida na 
amplitude do caput dos artigos 55 e 63 da 
Constituição Estadual, não enfrentando os obstáculos 
do parágrafo único do artigo 63 da mesma 
Constituição.  
 

CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, concluo que o Projeto de 
Lei n° 397/08, de autoria da ilustre Deputada 
Aparecida Denadai, com as sugestões da DLR, está 
em perfeita harmonia com a Constituição e a 
legislação em vigor, sendo constitucional, jurídico, 
legal e de boa técnica legislativa, motivo por que 
proponho aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte parecer:  

 
PARECER Nº 428 /2008 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TECNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 397/08, de autoria da Ex.ma Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Vivaldo Ferreira da Silva.  

 
Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 

de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 177/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 397/08, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Vivaldo Ferreira da Silva. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 397/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  

 
PARECER Nº 177/2008 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 397/2008, 
de autoria da Deputada Aparecida Denadai que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Vivaldo Ferreira da Silva. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER N° 
429/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 398/2008, de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai visa conceder o Título 
de Cidadão EspíritoSantense ao SR. ANSELMO 
SILVESTRE.  

A matéria foi protocolada no dia 12/11/2008, 
lida no expediente do dia 17/11/2008, conforme fls. 
dos autos.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O projeto em foco de n° 398/2008 tem por 
objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. ANSELMO SILVESTRE.  

Após juntado o parecer técnico-jurídico da 
Procuradoria deste Poder, a proposta foi encaminhada 
a esta Comissão para análise e parecer, na forma do 
artigo 275-B da Resolução n° 1.600/91, tendo em 
vista que a aprovação desta matéria é a princípio de 
competência desta comissão nos termos do artigo 60 
§ 2°, XI da Constituição Estadual.  

O homenageado é viúvo, nasceu na cidade de 
Sabinópolis M/G em 1917, ocupa a função de pastor, 
formado pelo Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, 
é de inata administração conceituada. É presidente de 
honra da COMADETRIM - Convenção das 
Assembléias de Deus do Triângulo Mineiro. 
Participou de várias conferências, simpósios, 
seminários e escolas bíblicas em todo o país, assim 
como em outros países, como EUA, Israel, Suécia, 
França, Dinamarca, Canadá, etc. Sua visão 
missionária tem alcançado vários países onde seus 
enviados têm desempenhado com muito êxito suas 
missões, tanto na África, Angola, Moçambique, 
Guiné-Bissau, Senegal, quanto na Bolívia, Paraguai, 
Honduras, México, Estados Unidos (Boston, 
Elizabeth), Japão, Ucrânia, Suíça e Portugal, onde 
incansavelmente tem visitado dando o apoio aos seus 
enviados. É também Presidente das Igrejas 
Evangélicas Assembléia de Deus no norte do Estado 
do Espírito Santo, nas cidades de Barra de São 
Francisco, Ecoporanga, Montanha e Pancas.  

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre Título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes, principalmente do artigo 61, III e 
63 caput da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei 
Estadual n° 8.957/08 e Lei Estadual n° 7.832/85, que 
preconizam:  

“Art. 1º. O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado.  
 
Art. 2°. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
Desta forma, a Deputada Legisladora 

pretende homenagear, merecidamente, um cidadão 
brasileiro que prestou e presta relevantes serviços na 
área social através do seu pastorado.  

Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado prestou e continua prestando relevantes 
serviços ao Estado, conforme demonstrações 
mencionadas no parecer e na justificativa do projeto, 
é que entendemos que o SR. ANSELMO 
SILVESTRE faz jus ao recebimento do Título de 
Cidadão Espírito-Santense que será entregue em 
sessão solene no plenário da Assembléia Legislativa, 
conforme determina normas vigorantes sobre o 
assunto.  
 

PARECER N° 429/2008 
 

A COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei n° 398/2008 de autoria da Deputada Aparecida 
Denadai, na forma do artigo 275-B da Resolução n° 
1.600/91.  

 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 

2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 178/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
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RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 398/08, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Anselmo Silvestre. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 398/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 

Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 178/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 398/2008, 
de autoria da Deputada Aparecida Denadai que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Anselmo Silvestre. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER N° 
430/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 401/2008, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira visa conceder o Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao SR. LUIZ OTAVIO 
DA CRUZ DE OLIVEIRA CASTRO.  

A matéria foi protocolada no dia 07/11/2008, 
lida no expediente do dia 11/11/2008, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
13/11/2008 às páginas 08, conforme fls. 05 dos autos.  

É o relatório.  

 
PARECER DO RELATOR 

 
O projeto em foco de n° 401/2008 tem por 

objetivo conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. LUIZ OTAVIO DA CRUZ DE 
OLIVEIRA CASTRO. 

Após juntado o parecer técnico-jurídico da 
Procuradoria deste Poder, a proposta foi encaminhada 
a esta Comissão para análise e parecer, na forma do 
artigo 275-B da Resolução n° 1.600/91, tendo em 
vista que a aprovação desta matéria é a princípio de 
competência desta comissão nos termos do artigo 60 
§ 2°, XI da Constituição Estadual.  

O homenageado nascido em dezembro de 
1955, natural da cidade de Belém do Pará, graduado 
em Geologia e Mestre em Geologia Econômica, 
ambos cursados pela Universidade Federal do Pará, 
localizada no Município de Belém/Pará; especialista 
(MBA) em Gestão Empresarial e Marketing, ambos 
pela Fundação Getúlio Vargas no Município de 
Belém do Pará; Professor Universitário e 
Coordenador de Curso de Graduação e Pós 
Graduação; Geólogo da Petrobras desde 1980, 
admitido através de concurso público nacional; 
palestrante em várias instituições de ensino; possui 
vários temas apresentados em Congressos Nacionais 
e Internacionais; participou de vários seminários 
internacionais e nacionais; é membro da Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (AEPET); voluntário 
em programas comunitários sociais; Instrutor 
(Adviser) da ONG Junior Achievement no Estado do 
Espírito Santo e instrutor voluntário dos Programas 
Sociais da Petrobras; vencedor do concurso Gestão 
Empresarial Fases I e II; Fascículos A Gazeta (2003) 
com os temas ‘Benchmarking e Reengenharia”; no 
exercício de sua função , o Sr. Luiz Otavio da Cruz 
de Oliveira tem desenvolvido um valoroso trabalho 
em prol do Espírito Santo, atendendo com presteza e 
rapidez as solicitações que lhes são feitas, 
contribuindo de forma efetiva para o crescimento 
capixaba. 

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência legislativa deste Poder para legislar 
sobre Título de Cidadania, encontrando 
compatibilidade com as regras esculpidas nas normas 
legais vigorantes, principalmente do artigo 61, III e 
63 caput da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei 
Estadual n° 8.957/08 e Lei Estadual n° 7.832/85, que 
preconizam:  
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“Art. 1º. O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado.  

 
Art. 2°. A proposição de concessão 
de Título de Cidadão Espírito-
Santense deverá estar acompanhada 
de justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
Desta forma, a Deputado Legislador pretende 

homenagear, merecidamente, um cidadão brasileiro 
que prestou e presta relevantes serviços ao Estado, 
valendo destacar que na carreira política é filiado ao 
PSDB e disputou a ultima eleição de Vereador pela 
cidade de Guarapari- ES obtendo 1.267 votos, 
ficando como 1° suplente geral.  

Diante do acima mencionado e pelas 
qualidades de caráter, perseverança e inteligência que 
o agraciado prestou e continua prestando relevantes 
serviços ao Estado, conforme demonstrações 
mencionadas no parecer e na justificativa do projeto, 
é que entendemos que o SR. LUIZ OTAVIO DA 
CRUZ DE OLIVEIRA CASTRO faz jus ao 
recebimento do Título de Cidadão Espíríto-Santense 
que será entregue em sessão solene no plenário da 
Assembléia Legislativa, conforme determina normas 
vigorantes sobre o assunto.  
 

PARECERN° 430/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto de 
Lei n° 401/2008 de autoria do Deputado Luciano 
Pereira, na forma do artigo 275- B da Resolução n° 
1.600/91.  

 
Sala das Comissoes, 25 de novembro de 

2008.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 179/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 401/08, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz 
Otávio da Cruz de Oliveira Castro. 

O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 401/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER Nº 179/2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 401/2008, 
de autoria do Deputado Luciano Pereira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Luiz Otávio da Cruz de Oliveira Castro. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
431/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 402/08, 
de autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto, visa 
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conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Fernando Pereira. Esta proposição foi 
protocolada no dia 17/11/08 (dezessete de novembro 
de dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

 Em seguida, a presente proposição 
foi enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 19/11/08 (dezenove de novembro 
de dois mil e oito) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pelo Ex.mo 

Sr..Deputado Doutor Rafael Favatto tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Fernando Pereira. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1.464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 431/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 402/08, de autoria do Ex.mo Sr. 
Deputado Doutor Rafael Favatto que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José 
Fernando Pereira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 180/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei nº 402/08, de 
autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Fernando Pereira. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 402/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 180/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 402/2008, 
de autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto que 
visa conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Fernando Pereira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
432/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 404/08, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ananias Ribeiro de Oliveira. Esta proposição foi 
protocolada no dia 18/11/08 (dezoito de novembro de 
dois mil e oito). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 24/11/08 (vinte e quatro de 
novembro de dois mil e oito) para oferecimento de 
parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Ex.ma Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1.464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
à mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 432/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 404/08, de autoria da Ex.ma Sr.ª 

Deputada Luzia Toledo que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ananias 
Ribeiro de Oliveira, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 25 de 

novembro de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
PARECER Nº 181/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 404/08, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA. 
 O Projeto recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão 
de parecer. 
 É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 O Projeto de Lei nº 404/08, sob análise, já foi 
analisado pela Comissão de Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a 
esta Comissão a análise do mérito. 
 Sem sombra de dúvida, o homenageado é 
merecedor de ser agraciado com o título proposto, 
não só pelo que consta da justificativa, mas por ser 
personalidade pública. Atuando no Estado do Espírito 
Santo, tem tido oportunidade de prestar relevantes 
serviços à população, o que, certamente, se reverte 
em benefícios à sociedade. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 181/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 404/2008, 
de autoria da Deputada Luzia Toledo que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA. 
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 Plenário “Rui Barbosa”, 25 de novembro 
de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/Nº, do Deputado Luciano 
Pereira, de voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Antônio Ferreira da Silva Pinto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 189/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder de 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei 
Complementar nº 40/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 280/2008, que cria a Agencia 
Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura 
Viária do Espírito Santo – ARSI e dá outras 
providencias. 
 

Palácio Domingos Martins, 24 de novembro 
de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 189/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 190/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder de 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei 
Complementar nº 41/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 281/2008, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar contratação temporária de 
técnico de nível superior para atender às necessidades 
emergenciais do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo – IASES. 
 

Palácio Domingos Martins, 24 de novembro 
de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 190/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparece o Sr. Deputado 
Marcelo Santos) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 191/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder de 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 
403/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
279/2008, que estabelece as diretrizes e a política 
estadual de saneamento básico e dá outras 
providências. 
 

Palácio Domingos Martins, 24 de novembro 
de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 191/2008, que acaba de ser lido. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 
  
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
  
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, votamos favorável ao 
Requerimento de Urgência nº 191/2008, que acaba de 
ser lido. Oportunamente faremos um pronunciamento 
que intitulamos “Colhendo prejuízos”. 
 Sr. Deputado Atayde Armani, presidente da 
Comissão de Agricultura, a agricultura no nosso 
Estado tem batido recordes atrás de recordes. Só nos 
primeiros vinte dias de novembro a Ceasa, em 
Cariacica, comercializou vinte e nove milhões de 
quilos de hortifrutigranjeiros e gerou uma 
movimentação financeira de vinte e nove milhões de 
reais. Representou aproximadamente sete por cento a 
mais que o mesmo período em 2007. Previa-se até o 
fim do mês uma colheita de até quinze por cento a 
mais do que a do ano passado. 

Atualmente a alegria do trabalhador rural 
virou preocupação, pois todo o processo de colheita e 
plantio foi interrompido pelas fortes e contínuas 
chuvas que assolam o nosso Estado. As informações 
contidas nos jornais dão conta que os estragos 
avançaram sobre as estradas vicinais, derrubaram 
barreiras, abriram crateras e deixaram a safra já 
colhida sem condições de escoamento. Todo esse 
esforço e recursos aplicados vão por água abaixo. 
Importante destacar que os produtores rurais 
passaram por um período de incerteza, quando no 
período de abril a outubro deste ano a forte estiagem 
colocou em risco a época da florada e, 
conseqüentemente, atingiu a qualidade dos frutos, 
além de outros gêneros.  

As notícias continuam a preocupar os 
produtores. A chuva deverá continuar e complicará 
ainda mais a situação no campo, pois o serviço de 
meteorologia prevê que teremos o verão mais 
chuvoso de todos os tempos, e com certeza tirará dos 
trabalhadores qualquer possibilidade de recuperar o 
prejuízo. Vimos o sofrimento do homem do campo, 
pois quando falta ou quando sobra na natureza o final 
significa desastre. 
 Nesta oportunidade chamamos a atenção da 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Ceasa e de 
todos os órgãos ligados à agricultura capixaba com a 
seguinte indagação: quem, neste momento de perdas, 
ajudará o homem do campo? Será que aqueles bravos 
trabalhadores, responsáveis diretos pelos alimentos 
que consumimos, morrerão à míngua? Será que nesse 

pior momento nenhuma mão será estendida? Hoje, 
pela manhã, estivemos na Ceasa e comprovamos a 
aflição e a angústia de quem perdeu parte do plantio, 
produtores que têm ou terão a receita comprometida 
com credores. Perguntamos: quem pagará o 
financiamento do caminhão, as despesas com o 
plantio, o financiamento de tratores e implementos 
agrícolas? Como esses produtores sustentarão suas 
famílias? Precisamos criar um movimento que 
conceda cobertura de sobrevivência aos trabalhadores 
do campo sempre que houver uma catástrofe 
climática. Ações como essa dignificam, além de 
evitar o êxodo rural, e fixam o homem no campo.  

Indagamos ainda: que tipo de proteção tem 
esse homem do campo? Continuaremos a fingir e não 
nos importar, pois o problema não é conosco? 
Chegou a hora de reparar essa injustiça com nossos 
irmãos lavradores, trabalhadores incansáveis e 
responsáveis pela nossa vida saudável. Conclamamos 
esta Casa de Leis, que nunca fugiu dos debates 
propostos, a tratar essa vertente visando subsidiar o 
governo apresentando uma proposta que permita - em 
caso de calamidades com conseqüências na produção 
rural - compensar de alguma forma os prejuízos, e 
dessa forma fixar esses heróis da resistência no 
campo. Essa é a nossa visão e acreditamos que seja o 
desejo dos capixabas. 

Deputado Armani, parlamentar que preside a 
Comissão de Agricultura, o que registramos neste 
momento é para mostrar que a Assembléia 
Legislativa não pode virar as costas para o homem do 
campo, especialmente neste período chuvoso. A 
chuva está inundando e estragando estradas e 
rodovias. Devemos pensar principalmente no 
pequeno produtor rural, porque plantou e colheu 
alimentos que vão parar na mesa das pessoas 
residentes na Região Metropolitana. Esse agricultor 
pagará o financiamento do caminhão e do trator 
agrícola, pagará as contas, enfim tudo aquilo com o 
que se comprometeu, mas perdeu toda sua lavoura 
com a chuva. Quem pagará essa conta?  

Submetemos a Assembléia Legislativa à 
apreciação do nosso pronunciamento para, depois de 
uma discussão com os parlamentares desta Casa, 
extrairmos uma solução para os produtores rurais. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, votamos favorável ao requerimento 
ora apreciado. 
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 Daremos continuidade ao pronunciamento do 
Deputado Marcelo Santos, pedindo licença ao nosso 
Líder, Deputado Sérgio Borges, e ao Líder do 
Governo nesta Casa de Leis, Deputado Elcio Alvares. 
Hoje visitamos o gabinete do prefeito de Vila Velha 
Max Filho, apesar das nossas divergências políticas. 
Colocamo-nos à disposição de S. Ex.ª e do Município 
de Vila Velha, que passa por uma situação difícil e 
precária. Saímos de lá às 12h30min e até então fomos 
o único deputado representante de Vila Velha a 
comparecer naquele gabinete. 
  Trouxemos o decreto de emergência do 
Prefeito Max Filho e o entregaremos ao vice-
governador e Secretário de Estado dos Transportes 
Ricardo Ferraço. O município e o povo de Vila Velha 
pedem socorro, e como deputado nos sentimos no 
dever e na obrigação de defender nossa região. Esse 
decreto é um pleito da prefeitura e da população de 
Vila Velha, principalmente dos que vivem às 
margens do Rio do Congo, na Fazenda Camping, na 
Barra do Jucu e na Rodovia do Sol. O grande 
problema é a galeria pluvial que fica mais alta que as 
águas provenientes do Bairro Ulisses Guimarães e da 
região da Grande Terra Vermelha e ocasionam as 
enchentes. Hoje, pela manhã, visitamos o posto 
médico do Bairro Ulisses Guimarães e ele está 
fechado devido à inundação. A população da Região 
Cinco sofre muito, no Bairro Cobilândia não se 
consegue andar e a Avenida Carlos Lindenberg está 
intransitável. 

Pedimos aos deputados, principalmente aos 
representantes do Município de Vila Velha, ao 
Governador Paulo Hartung e especialmente ao vice-
governador Ricardo Ferraço - inclusive conversou 
com o Prefeito Max Filho pela manhã, na 
inauguração da expansão do Shopping Praia da Costa 
- que socorram o município. Entregaremos esse pleito 
da população de Vila Velha ao Secretário de Estado 
dos Transportes e vice-governador Ricardo Ferraço, e 
o faremos juntamente com o Líder do Governo Elcio 
Alvares, com o Deputado Theodorico Ferraço e com 
o Líder do PMDB, Deputado Sérgio Borges.  

Não podemos cruzar os braços neste 
momento. O povo não pode sofrer com divergências 
políticas. Acima de qualquer paixão partidária está o 
sentimento de dever de deputado, de cidadão e de 
solidariedade ao povo que tanto sofre. Apelamos aos 
políticos, aos administradores e especialmente ao 
povo de Vila Velha. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER Nº 
363/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI N°257/2008 

AUTOR: DEPUTADO MARCELO SANTOS 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO 
DE CENSOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO.  
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei nº 257/2008, ora 
apresentado, de autoria do Deputado Marcelo Santos, 
“Dispõe sobre a elaboração de censos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais no Estado do 
Espírito Santo.” 

Na justificativa de seu Projeto de Lei, o 
Autor assevera que “Para o bom cumprimento dos 
programas sociais existentes em nosso Estado é 
necessário em primeiro lugar conhecer o problemas 
e a população a qual se dirigem tais programas, bem 
como qual a quantidade de pessoas a serem 
atendidas.”  

A matéria foi protocotada em 28 de julho de 
2008, tida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
04 de agosto de 2008, onde recebeu despacho do 
Presidente pela devolução ao Autor do mesmo, por 
infringéncia ao art. 63, parágrafo único, inc. III, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo. Na 
ocasião, o Autor do PL interpôs recurso do despacho 
do Presidente, nos termos do parágrafo único do art. 
136 do Regimento Interno da ALES (Resolução n° 
1600/91), o qual foi deferido, vindo a esta douta 
Comissão de Constituição e Justiça para análise e 
parecer.  

E o relatório.  

 
PARECER DO RELATOR 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E LEGALIDADE  

 
O Projeto de Lei ora sob análise, naquilo que 

pertine à sua matéria-objeto, qual seja, “definição de 
atribuição a ser cumprida por órgãos da estrutura do 
Pder Executivo Estadual, visando a elaboração de 
censo das pessoas portadoras de necessidades 
especiais”, não tem suporte constitucional, uma vez 
que, de fato, o artigo 63, parágrafo único, incisos III 
e VI, e também o art. 91, incisos I, II e V, letra a, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, assim 
versam, verbis:  

 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
“.......................................................... 
Art 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
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Governador do Estado. ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. 
(...) 
Parágrafo único - SÃO DE 
INICIATIVA PRIVATIVA DO 
GOVERNADOR DO ESTADO AS 
LEIS QUE DISPONHAM SOBRE:  
(...) 
III-.ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E PESSOAL 
DA ADMINISTRAÇÃO DO 
PODER EXECUTIVO: 
(...) 
VI-criação, estruturação e 
ATRIBUIÇÕES DAS 
SECRETARIAS DE ESTADO E 
ÓRGÃOS DO PODER 
EXECUTIVO.”  
............................................................ 
 
Art 91. COMPETE 
PRIVATIVAMENTE AO 
GOVERNADOR DO ESTADO:  
 
I - exercer, com auxílio dos 
Secretários de Estado a direção 
superior da administração estadual:  
 
II-INICIAR O PROCESSO 
LEGISLATIVO NA FORMA E 
NOS CASOS PREVISTOS NESTA 
CONSTITUIÇÃO:  

(...) 
 
V-DISPOR, MEDIANTE 
DECRETO, SOBRE: 
 
a) ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, 
quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos. (sem grifos e ênfase 
no original)  

 
À vista dos Dispositivos Constitucionais 

acima mencionados, a matéria-objeto da presente 
Proposição encontra-se, pois, dentro do rol que 
atribui competência legislativa exclusiva para o 
Chefe do Executivo estadual.  
 A norma disposta no presente Projeto de Lei 
estadual, no que se refere à matéria-objeto, carrega, 
assim, insuperável vício de origem.  

Assim é, pois o Projeto de Lei sob análise - 
ressalta-se, altamente meritório sob o ponto de vista 
da matéria-objeto - versa sobre o estabelecimento de 
atribuições a serem cumpridas por órgãos da estrutura 

do Poder Executivo, tipificando insuperável vício de 
iniciativa ao conflitar frontalmente com as 
determinações do artigo 63, parágrafo único, inciso 
III e VI, c/c o artigo 91, incisos I, II e V. “a”, ambos 
da Constituição do Estado do Espírito Santo.  

No que pertine à forma utilizada pelo 
Legislador-autor, a mesma estaria em conformidade 
com o art. 145, § 3° da Resolução n° 1600/91 
(Regimento Interno da ALES), caso estivesse sua 
matéria-objeto dentre aquelas passíveis de tratamento 
pelo Legislativo Estadual, o que não é o caso.  

Ora, da análise superficial do texto legal ora 
proposto, nota-se dispositivos com CARÁTER 
NITIDAMENTE DETERMINATIVO para 
órgãos da estrutura do Poder Executivo, a 
exemplo do artigo 1° e seus parágrafos, sobre o qual, 
toma-se a liberdade de reproduzir o respectivo teor 
para melhor clarificação da questão, verbis:  
 

Projeto de Lei no 257/2008  
 
“Art. 1°. Fica obrigado o Poder 
Executivo a elaborar censos 
periódicos sobre as pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais.  
 
§ 1°- A periodicidade não poderá 
ser superior à 4 anos.  
 
§ 2° - A metodologia utilizada 
deverá seguir padrão único para a 
coleta de dados e tabulação das 
informações coletadas.” (sem grifos 
e ênfases no odginal)  

 
Resta evidente que - embora, repisa-se, tenha 

o Projeto de Lei sob análise alta relevância sob o 
aspecto social - as atribuições a serem cumpridas 
para a sua consecução serão levadas a cabo por 
pessoal da estrutura do Poder Executivo, ferindo 
frontalmente os Dispositivos Constitucionais 
Estaduais reproduzidos acima.  

Contudo, dada a alta relevância da matéria-
objeto tratada no Projeto de Lei sob análise, sugere-se 
ao legislador-autor, para que não se perca a 
oportunidade de colaborar para o avanço da matéria, 
utilizar-se do Projeto de Indicação Legislativa, nos 
termos do que dispõe o art. 167, do Regimento 
Interno, (Resolução n° 1.600/91), deste Poder 
Legislativo, verbis:  

 
REGIMENTO INTERNO DA 
ALES  
“.......................................................... 
Art. 167-A INDICAÇÃO É A 
PROPOSIÇÃO EM QUE SE 
SUGERE AOS PODERES 
PÚBLICOS DO ESTADO 



11233 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008 

MEDIDAS DE INTERESSE 
PÚBLICO CUJA INICIATIVA 
LEGISLATIVA OU EXECUÇÃO 
ADMINISTRATIVA NÃO SEJA 
DE COMPETÊNCIA DO PODER 
LEGISLATIVO.” (sem grifos e 
ênfase no original)  

 
À vista de todo o exposto, o Projeto de Lei 

nº 257/2008, de autoria do Deputado Marcelo Santos 
não atende os pressupostos de constitucionalidade 
(atribuição da Assembléia Legislativa, legitimidade 
de iniciativa e elaboração de lei ordinária) e de 
juridicidade.  

Assim analisado, há de se concluir no sentido 
de que o Projeto de Lei n° 257/2008 é 
inconstitucional, pois, embora em seu aspecto 
material trate de assunto de competência legislativa 
do Estado, em seu aspecto formal (nas providências e 
procedimentos que determina para a execução da lei 
proposta), invade a reserva legal do Chefe do 
Executivo estadual.  

Isto posto, sou por reconhecer que o Projeto 
de Lei n° 257/2008 não deve prosseguir sua 
tramitação com a atual forma por conter vícios 
contrários à sua natureza, devendo ser mantido o 
despacho denegatório do Presidente da Mesa 
Diretora, razão pela qual opino pela adoção do 
seguinte:  

 
PARECER Nº 363/2008 

 
A COMISSÃO DE JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela MANUTENCÃO 
DO DESPACHO DENEGATÓRIO DO 
PRESIDENTE ao Projeto de Lei n° 257/2008, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos.  

 
Sala “Rui Barbosa”, 04 de novembro de 

2008  

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
CLAUDIO VEREZA 

Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS (contra) 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

LUIZ CARLOS MOREIRA 

  
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Informo aos Srs. Deputados que se o 
Parecer n° 363/2008, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o Parecer n° 363/2008, que 
acaba de ser lido. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Arquive-se o projeto.  

  
 O SR. MARCELO SANTOS - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, cumprimentamos o Doutor 
Hércules pela brilhante iniciativa de lançar um 
movimento interessante de eliminar o que ocorreu no 
processo eleitoral. S. Ex.ª visa garantir o 
desenvolvimento de sua cidade e de forma imparcial 
colocou-se à disposição da Prefeitura Municipal de 
Vila Velha. 
 O município de Cariacica e demais cidades 
capixabas passam por um momento difícil por causa 
das fortes chuvas que caem. Falamos há pouco sobre 
o produtor rural - ele deve ter uma atenção especial 
por parte do Governo do Estado pelo que produz – 
pois algo precisa ser feito neste momento crítico em 
relação à recuperação de vias, avenidas, rodovias, 
desassoreamento dos rios, córregos e valões. Na 
última chuva ocorrida no Estado do Espírito Santo, 
precisamente na Grande Vitória, registramos nossa 
preocupação com os Rios Bubu e Formate que 
transbordaram e inundaram parte de Viana e de 
Cariacica. Viana teve casas alagadas e ruas inundadas 
por causa da cheia no Rio Formate. Em Cariacica os 
rios deixaram diversas famílias desalojadas, como no 
bairro Campo Verde.  
 Colocamo-nos à disposição das cidades, 
especialmente do Município de Cariacica, para dizer 
que independente da nossa posição político-partidária 
e da disputa eleitoral que ficou para trás no dia 05 de 
outubro de 2008, o nosso papel e nossa obrigação é 
defender o interesse do povo capixaba. Não há 
interesse pessoal ou partidário; temos que ajudar a 
resolver os problemas da região. Estamos à 
disposição do prefeito de Cariacica Helder Salomão e 
da cidade onde moramos para qualquer 
eventualidade, bem como para somar esforços e 
garantir uma qualidade de vida melhor para as 
cidades capixabas, em especial para a de Cariacica.  
 Foi paralisada uma obra fantástica devido 
às fortes chuvas, mas quando estas cessarem 
reiniciaremos a humanização da avenida beira-mar 
no bairro de Porto de Santana. Uma obra 
importante e significativa, principalmente para o 
Deputado Elcio Alvares, porque foi no Município 
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de Cariacica, em Porto de Santana, que teve início a 
operação aquaviária. Teremos um acesso na antiga 
avenida beira-mar, que terá seu piso recuperado, 
ciclovia e calçada construída para as pessoas que vão 
para o trabalho a pé, de bicicleta ou praticam esportes 
as utilizem. Essa importante via ligará Itacibá a Porto 
de Santana e será realizada com recursos que os 
deputados da Assembléia Legislativa aprovaram e 
colocaram na conta da prefeitura de Cariacica. 
Dessa forma teremos qualidade na mobilidade 
urbana no município, com acessibilidade a toda a 
Grande Vitória. 
 É importante registrarmos ações que 
promovemos enquanto Parlamento, enquanto 
deputados e representantes do Estado do Espírito 
Santo. Despimo-nos de nossa coloração partidária - 
assim como o fez o Deputado Doutor Hércules - e 
emprestamos o nosso mandato às cidades 
capixabas. No caso de S. Ex.ª é o Município de 
Vila Velha; no caso do Deputado Marcelo Coelho 
é o Município de Aracruz, e no nosso caso é o 
Município de Cariacica e todas as cidades 
capixabas, porque representamos o Espírito Santo, 
que tem mais de três milhões de habitantes e 
apenas trinta parlamentares com a missão de 
representar o povo capixaba. Esta é a Casa dos 
políticos, onde tudo se debate, onde não existe 
autoria de nenhum projeto aprovado. A Casa 
autorizou e o debate constante faz a democracia 
aflorar a todo o momento. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à 

 
ORDEM DO DIA: 

 
1. Votação da Redação Final do Projeto de 

Lei Complementar nº 34/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 250/2008, que 
dispõe sobre prazos de contratações 
temporárias de pessoal. Publicado no DPL do 
dia 22/10/2008. Parecer nº 361/2008, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, 
publicado no DPL do dia 21/11/2008. 

 
2. Votação da Redação Final do Projeto de 

Lei nº 238/2007, do Deputado Marcelo 
Coelho, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos hospitais e dos pronto-socorros de 
possuir macas e cadeiras de rodas 
dimensionadas para pessoas obesas e dá 
outras providências. Publicado no DPL do 
dia 12/07/2007. Parecer nº 360/2008, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, 
publicado no DPL do dia 21/11/2008. 

 
3. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto 
de Lei Complementar nº 38/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 268/2008, que 
extingue cargos e vagas no âmbito da 
Administração Pública Estadual. Publicado 
no DPL do dia 11/11/2008. Pareceres orais 
da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade, da Comissão de Defesa 
da Cidadania, da Comissão de Educação, da 
Comissão de Segurança, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia e da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação. Na 
Comissão de Cultura, na Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente e na Comissão 
de Agricultura, não houve quorum para 
deliberação da matéria.  

 
4. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 317/2008, do Deputado 
Claudio Vereza, que altera a Lei nº 8.870 de 
2008 que dispõe sobre a denominação de 
estabelecimentos, instituições, prédios, 
rodovias e obras do Estado. Publicado no 
DPL do dia 23/10/2008. (Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania e de 
Finanças). 

 
5. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 391/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 271/2008, que 
altera a Lei nº 8.826/2008, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID 
operação de crédito visando promover a 
modernização da gestão e a integração dos 
fiscais estaduais. Publicado no DPL do dia 
18/11/2008. (Comissões de Justiça e de 
Finanças). 

 
6. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 392/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 272/2008, 
que altera a Lei nº 8.784, de 21 de 
dezembro de 2007, que cria o Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social – 
Fehab. Publicado no DPL do dia 
18/11/2008. (Comissões de Justiça, de 
Assistência Social e de Finanças). 

 
7. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 393/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 275/2008, 
que abre crédito Suplementar no valor de 
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R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) 
e inclui Entidades no Anexo V da Lei 
Orçamentária nº 8.822, de 25 de janeiro de 
2008, para o fim que especifica. Publicado 
no DPL do dia 18/11/2008. (Comissão de 
Finanças). 

 
8. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar nº 
39/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 273/2008, que dá nova 
redação ao art. 28 da Lei Complementar nº 
115/1998 e revoga o art. 13 da Lei 
Complementar nº 309/2004, dispondo 
sobre flexibilização da realização do 
Concurso de Remoção do magistério 
estadual e a permissão do exercício da 
função de coordenador escolar por 
profissionais que ainda não cumpriram o 
estágio probatório. Publicado no DPL do 
dia 18/11/2008. (Comissões de Justiça, de 
Educação e de Finanças). 

 
9. Discussão prévia, da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 25/2007, de autoria do 
Ex-Deputado Elion Vargas, que acrescenta 
parágrafo 2º ao artigo 167, que trata da 
assistência social. Publicado no DPL do dia 
02/01/2008. Parecer nº 377/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
inadmissibilidade, publicado no DPL do 
dia 21/11/2008. 

 
10. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

277/2008, de autoria da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre o cadastro dos 
portadores de serviços de chaveiro e dá 
outras providências. Publicado no DPL do 
dia 22/10/2008. Parecer nº 372/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 21/11/2008. 

 
11. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 309/2008, do Deputado Vandinho 
Leite, que dispõe sobre a isenção do 
pagamento de taxa de 2ª via de documentos 
roubados, quando expedido por Órgãos 
Públicos do Estado. Publicado no DPL do dia 
15/10/2008. 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparecem os Srs. 

Deputados Cacau Lorenzoni, Doutor Wolmar 
Campostrini, Euclério Sampaio, Freitas, 
Paulo Roberto e Vandinho Leite, e retiram-se 
os Srs. Deputados Luciano Pereira e Luiz 
Carlos Moreira) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Votação da redação final do Projeto de 
Lei Complementar nº 34/2008. 

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Votação da redação final do Projeto de Lei nº 

238/2007. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de 
Lei Complementar nº 38/2008. 

Em votação. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
Governo, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 

do orador) - Sr.ª Presidenta, a Liderança do 
Governo encaminha pelo voto SIM. (Muito bem!). 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, retira-se o Sr. Deputado 
Dary Pagung) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 38/2008.  
 A presente matéria exige votação nominal. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. (Pausa) 

Solicito aos Srs. Deputados que registrem o 
voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro dos votos) 

 
(Votaram SIM os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
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Carlos Casteglione, Da Vitória, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Freitas, Giulianno dos 
Anjos, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Paulo Roberto, 
Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Vandinho Leite)  

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Srs. Deputados, votaram SIM vinte 
Srs. Deputados; uma abstenção da Presidenta, 
regimentalmente impedida de votar. 
 Em conseqüência, fica aprovado o Projeto 
de Lei Complementar nº 38/2008. 
 À Secretaria para extração dos autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 317/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Sr.ª 
Presidenta, na forma regimental assumo a 
presidência da Comissão de Justiça e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Carlos Casteglione, Cacau Lorenzoni, 
Marcelo Santos e Doutor Rafael Favatto. 
 Designo para relatar o projeto o Sr. 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. 
membros da Comissão de Justiça, passamos a 
examinar o Projeto de Lei nº 317/2008, de autoria 
do Sr. Deputado Claudio Vereza, que altera a Lei 
nº 8.870/2008, que dispõe sobre a denominação de 
estabelecimentos, instituições, prédios, rodovias e 
obras do Estado. 

O artigo 1º tem os seguintes dizeres: 

 
 “Art. 1º - O dispositivo 
adiante indicado, da Lei nº 8.870, 
publicada no dia 20 de maio de 
2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
 Art. 2º - A Assembléia 
Legislativa, através da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, diligenciará no 
sentido de aferir se o homenageado 
encontra-se inserido em uma das 

objeções descritas no § 2º do artigo 
1º, visando regular a tramitação de 
tais proposições neste Poder 
Legislativo.” 

 
O projeto de autoria do Deputado Claudio 

Vereza visa normatizar a denominação dos 
estabelecimentos, instituições prédios, rodovias e 
obras do Estado, e gostaria de analisar melhor a 
matéria. Portanto, requeiro a V. Ex.ª prazo de até 
setenta e duas horas para oferecer parecer ao 
projeto. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparece o Sr. Deputado 
Claudio Vereza) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 391/2008. 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr.ª 
Presidenta, na forma regimental assumo a 
presidência da Comissão de Justiça e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Claudio Vereza, Cacau Lorenzoni, 
Marcelo Santos e Doutor Rafael Favatto. 
 Designo para relatar o projeto o Sr. 
Deputado Doutor Rafael Favatto. 
  

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo de até 
setenta e duas horas para oferecer parecer ao 
projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – É 
regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 392/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr.ª 
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Presidenta, na forma regimental assumo a 
presidência da Comissão de Justiça e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Claudio Vereza, Cacau Lorenzoni, 
Marcelo Santos e Doutor Rafael Favatto. 

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

Governador do Estado do Espírito Santo Paulo 
Hartung encaminha a esta Casa de Leis um projeto 
que objetiva alterar a Lei nº 8.784, de 21 de 
dezembro de 2007, que cria o Fundo Estadual de 
Habitação e Interesse Social, Fehab, vinculado à 
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano- Sedurb. 

O projeto visa apenas incluir mais um 
parágrafo ao artigo 1º da citada lei, atribuindo à 
Cohab a competência para exercer a gestão 
orçamentária e financeira da Fehab, passando o 
diretor-presidente da companhia a ser o ordenador 
de despesas do Fundo Estadual de Habitação e 
Interesse Social, razão por que opinamos pela 
constitucionalidade da matéria. (Muito bem!) 
(Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Com o 

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 
O SR. CACAU LORENZONI – Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Sr.ª Presidenta, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Saúde e de Assistência Social, para que esta 
ofereça parecer oral ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 

da Comissão de Saúde e de Assistência Social, Srs. 
Deputados Marcelo Santos, Doutor Rafael Favatto 
e Robson Vaillant.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, acompanhamos o 
parecer proferido pela Comissão de Justiça e 
recomendamos a sua aprovação. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  

Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 

  
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator.  

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
 

 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr.ª 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social . 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão Finanças, Srs. Deputados Reginaldo 
Almeida, Elcio Alvares, Da Vitória e Doutor 
Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Srs. membros da Comissão Finanças, 
relatamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
392/2008, que cria o Fundo Estadual de Habitação 
de Interesse Social – Fehab. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  

Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com 
o relator. 

  
O SR. ELCIO ALVARES – Com o 

relator. 
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 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 

 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Em discussão o Projeto de Lei nº 
392/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 392/2008. 

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

Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 393/2008. 
Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Reginaldo Almeida e Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Srs. membros da Comissão Finanças, o 
presente projeto inclui entidades no Anexo V da 
Lei Orçamentária nº 8.822/2008, e são estas as 
entidades incluídas: Instituto Frei Manoel Simon; 
Associação de Folclore de Conceição da Barra; 
Associação de Folclore da Serra; Instituto Arte 
pela Arte e Banda de Congo Amor da Lua. Não há 
óbice para aprovação do projeto na Comissão de 
Finanças, razão por que relatamos pela sua 
aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  

Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 

 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com 
o relator. 

 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o 
relator. 

 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 

 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª 
Presidenta, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
393/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

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

Aprovado. 
À Secretaria para extração dos autógrafos. 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparece a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai)  

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar nº 39/2008. 
Concedo a palavra à Comissão Justiça, para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. 
Presidente, na forma regimental assumo a 
presidência da Comissão Finanças e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Claudio Vereza, Cacau Lorenzoni, 
Marcelo Santos e Doutor Rafael Favatto. 
 Sr.ª Presidenta, avoco o projeto para relatar 
e me prevaleço do prazo de até setenta e duas horas 
para oferecer parecer. 

  
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental.  

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Discussão prévia da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 25/2007. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Srs. Deputados, informo que se o Parecer 
nº 377/2008, da Comissão de Justiça, for aprovado, 
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a matéria será arquivada; se rejeitado, o projeto 
seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 

Discussão prévia do Projeto de Lei nº 
277/2008. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Srs. Deputados, informo que se o Parecer 
nº 372/2008, da Comissão de Justiça, for aprovado, 
a matéria será arquivada; se rejeitado, o projeto 
seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 

Discussão especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 309/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
segue às Comissões Técnicas. 

Esgotada a Ordem do Dia, passa-se à fase 
das Comunicações. (Pausa) 

 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza.  

 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, amanhã, no horário 
do Grande Expediente, neste Plenário teremos um 
debate de suma importância para a economia 
capixaba: o pré-sal, a extração do petróleo e gás na 
área do pré-sal e a discussão do marco regulatório 
do petróleo no Brasil. Foi uma solicitação do 
sindicato dos trabalhadores na área do petróleo - 
Sindicato dos Petroleiros - e também da Federação 
Única dos Petroleiros, uma federação nacional. 
Repetimos, nesta Casa teremos representantes da 
Petrobras, dessas instituições representativas dos 
trabalhadores e debateremos o assunto no horário 
do Grande Expediente.  
 O Deputado Paulo Roberto é petroleiro e 
participará desse debate conosco, para 
compreendermos melhor este momento de crise 
financeira mundial. A Petrobras está em plena 

extração de petróleo e gás na área de pré-sal na 
plataforma continental do Estado do Espírito 
Santo, uma vitória, um momento muito propício. 
Gostaríamos de compreender bem isso: o 
quantitativo, as novas descobertas e também a 
discussão que os trabalhadores e várias entidades 
da sociedade brasileira fazem do novo marco 
regulatório do petróleo no Brasil, especialmente na 
área do pré-sal.  
 Será um debate de como o governo 
implantará esse processo de exploração na área de 
pré-sal - uma nova fronteira – e uma oportunidade 
para os trabalhadores registrarem a necessidade de 
essa área ser mantida exclusivamente em mãos da 
nação brasileira, da Petrobras ou de empresa criada 
junto com a Petrobras. Ou seja, que não haja 
concessão para terceiros, para empresas privadas 
ou estrangeiras nessa área estratégica para a vida 
econômica brasileira. Amanhã nesta Casa, no 
horário do Grande Expediente, debateremos essas 
questões com todos os colegas. (Muito bem!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Agradecemos a V. Ex.ª, Sr. Deputado 
Claudio Vereza, que trará a esta Casa um assunto 
tão importante. Está na Ordem do Dia para ser 
discutido. Conforme dissemos ontem, esta Casa 
não tem se omitido. Ela tem participado de todos 
os debates das agendas nacionais e V. Ex.ª, Sr. 
Deputado Claudio Vereza, traz em bom momento a 
discussão do pré-sal e também do marco 
regulatório.  
 Não havendo mais quem queira se 
pronunciar e nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco 
os Srs. Deputados para a próxima, especial, hoje, 
às 19h, em homenagem aos fonoaudiólogos, e para 
qual designo:  

 
 EXPEDIENTE:  
 O que ocorrer.  

 
 Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

três minutos. 

 
*De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Srs. Deputados Rodrigo Chamoun, 
Janete de Sá e Wanildo Sarnáglia, e por estar 
licenciado o Sr. Deputado Guerino Zanon. 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de dezembro de 2008               Diário do Poder Legislativo - 11240 

DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ESPECIAL DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 
DE NOVEMBRO DE 2008. ÀS DEZENOVE 
HORAS, A SRª. DEPUTADA LUZIA TOLEDO 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhores e Senhoras, Srª. 
Deputada presente, é com satisfação que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
recebe todos para a Sessão Especial do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia para discutir a inserção 
da fono e as melhorias para a saúde e educação no 
Espírito Santo.  

Esta sessão especial em comemoração ao Dia 
do Fonoaudiólogo. A profissão tem muito a 
comemorar, são muitas vitórias contabilizadas ao 
longo dos anos, o que não significa que a luta 
cessará, pois muito há ainda por ser conquistado.  

O reconhecimento da importância da 
fonoaudiologia para a saúde da população é uma 
conquista valiosa que, passo a passo, a classe 
concretiza. Por tudo isso e por acreditarem no papel 
essencial deste profissional na sociedade, 
parabenizamos todos os fonoaudiólogos presentes. 
 Convido para compor a Mesa a Dr.ª Claudia 
Basbaum, Presidente do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia, 6ª Região; a Dr.ª Carla Girodo, vice-
Presidente do Conselho e Presidente da Comissão de 
Orientação e Fiscalização; a Dr.ª Luciana Pimentel, 
ex-Presidente do Conselho de Fonoaudiologia do 
Espírito Santo; a Dr.ª Paula Amorim, atual Presidente 
da Associação de Fonoaudiólogos do Espírito Santo e 
a Dr.ª Vitória Valentim, Conselheira do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia, 6ª Região.  

Convido a Sr.ª Deputada Luzia Toledo, vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo e proponente desta sessão especial, 
para dar início aos trabalhos. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta esta sessão e procederei à leitura de um 
versículo da Bíblia. 
 

(A Sr.ª Luzia Toledo lê Salmo 
144:15) 
 

Boa noite a todos. É com prazer imenso que 
recebemos nesta Casa de Leis este segmento tão 
importante da nossa sociedade. Podemos falar isso de 
cadeira, considerando que somos “fruto” da 
permanente presença de uma fonoaudióloga na nossa 
vida durante o período de campanha eleitoral porque 
se não tivermos, a voz desaparece. Sabemos o valor 
dessa profissão na vida de todos nós e é com prazer 
que realizamos esta sessão especial. 

Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e 
informo aos Srs. Deputados e demais presentes que 
esta sessão é especial para discutir os rumos da 
fonoaudiologia no nosso Estado e no nosso País, 
conforme requerimento de nossa autoria, aprovado 
em Plenário. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido todos para, de pé, e 
voltados para as Bandeiras, ouvirmos a execução do 
Hino Nacional e o do Espírito Santo.  (Pausa) 

 
(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa a 
Sr.ª Sônia Maria da Silva Balestreiro, Gerente de 
Atenção à Saúde de Vitória, representando o Sr. Luiz 
Carlos Reblin, Secretário Municipal de Saúde de 
Vitória. 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) (Pausa) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra a Sr.ª Deputada Luzia Toledo, proponente 
desta sessão. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Cumprimentamos novamente todos os 
fonoaudiólogos presentes; todos os convidados; os 
componentes da Mesa e agradecemos as presenças da 
Dr.ª Claudia Basbaum, Presidente do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia, 6ª Região, que veio de 
Belo Horizonte; a Dr.ª Carla Girodo, vice-presidente 
do Conselho e  Presidente da Comissão de 
Orientação e Fiscalização; Dr.ª Luciana Pimentel, ex-
Presidente do Conselho de Fonoaudiologia do 
Espírito Santo; Dr.ª  Paula Amorim, Presidente da 
Associação dos Fonoaudiólogos do Espírito Santo; 
Dr.ª Vitória Valentim, Conselheira do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia, 6ª Região.  

Registramos também, com muito prazer, a 
presença da Dr.ª Sônia Maria da Silva Balestreiro, 
Gerente de Atenção à Saúde de Vitória, 
representando o Sr. Luiz Carlos Reblin, Secretário 
Municipal de Saúde de Vitória. 
 Não entraremos muito no mérito, porque hoje 
temos as doutoras em fonoaudiologia e faremos uma 
reflexão sobre esta profissão tão importante e que se 
torna mais necessária para a sociedade. 

 Já fizemos duas indicações, por achar que 
esta Casa deveria ter, pelo menos, duas 
fonoaudiólogas. Precisamos muito desses 
profissionais, porque falamos muito e de forma 
errada. Não temos um profissional que nos ensine, 
por exemplo, técnicas de impostação de voz. 
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Esta sessão especial é um trabalho, uma 
discussão e um diálogo sobre a fonoaudiologia. 
Gostaríamos que ocorresse uma inteiração após a 
sessão, porque é muito bom encontrar os colegas de 
profissão. 

Somos advogada e gostamos muito de 
encontrar nossos colegas, desde a época da 
faculdade e os que trabalhamos durante muito 
tempo da nossa vida, antes de entrarmos na política. 

Dedicamos essa sessão especial a Dr.ª Vânia 
Vieira Lima, pessoa que buscamos como profissional 
e com ela aprendemos a respeitar essa profissão. Por 
esse motivo trouxe para esta Casa a discussão sobre a 
extensão desta profissão. Debatemos, sobre esse 
assunto, na época em que homenageamos a Dr.ª 
Vânia Vieira Lima, nossa amiga.  

Registramos que foi a Dr.ª Vânia Vieira Lima 
que criou o curso de fonoaudiologia da UVV e neste 
momento pedimos ao câmera–man que focalize a 
juventude, porque é muito importante fazer essa 
inteiração entre esses estudantes que buscam uma 
profissão e os mestres. 

A Dr.ª Vânia Vieira Lima, após criar o curso 
de fonoaudiologia na UVV, foi convidada para dar 
aulas em Portugal, na cidade do Porto e representa o 
Brasil muito bem. 

O nosso discurso foi feito pela nossa 
assessoria e o usaremos para fazer jus ao trabalho que 
fizeram. Mas gosto de falar com a minha alma, de 
coração. 

Achamos que esta Assembléia Legislativa é a 
casa do povo. Tentaram desmarcar esta sessão 
especial, mas não concordamos porque a presidenta 
do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 6ª Região 
- Claudia Baubaum, viria de Minas Gerais, apesar das 
chuvas. 

Hoje, com as bênçãos de Deus, estamos 
neste plenário realizando esta sessão especial. 

É com imensa satisfação que estou 
realizando essa sessão especial em homenagem à 
fonoaudiologia. Com a promoção dessas sessões, 
sejam elas solenes ou especiais, o meu objetivo 
maior é reconhecer o trabalho de uma classe 
operosa, valorizar seus profissionais e mostrar para 
toda a sociedade capixaba o que vem sendo feito 
nesta área no nosso Estado e no Brasil. 

Com os fonoaudiólogos não é diferente, a 
profissão foi regulamentada no Brasil em nove de 
dezembro de 1981, através da lei nº 6.965, dando 
reconhecimento à classe. Ressalto o trabalho 
realizado por vocês em área tão importante, 
abrangendo a fala, a audição, a escrita, a leitura e 
demais problemas que afetam a comunicação 
humana. Através da comunicação repassamos nossas 
experiências, educamos nossas crianças, expressamos 
nossa fé e nossos sentimentos. A linguagem da 
oralidade faz parte do ser humano e a ele diferencia 
dos outros animais.  

A fonoaudiologia tem como objetivo o 
restabelecimento das funções de respiração, 

mastigação, deglutição e fala, visando o equilíbrio 
das funções e da musculatura da face.  

Parabenizo todos os profissionais pelo 
excelente trabalho realizado no sentido de promover 
a auto-estima do ser humano, dando-lhe condições de 
realizar ações que permitam se educar de forma 
convencional, graças ao tratamento realizado através 
da fonoaudiologia.  

A fala é uma das ferramentas mais preciosas 
do ser humano, que pode utilizá-la adequadamente; 
coloca cada pessoa no mesmo nível de 
comunicabilidade. O que significa condições de 
oportunidades iguais para todos e isso só é possível 
em alguns casos devido ao belo trabalho realizado 
por vocês, fonoaudiólogos. 

Finalizando, agradecemos de forma especial 
a Dr.ª Vitória Valentim, Conselheira do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia do Estado do Espírito 
Santo por ter me escolhido para render esta 
homenagem a todos os profissionais ligados           à 
fonoaudiologia.  

Muito obrigada por ter me escolhido para 
novamente falar sobre a fonoaudiologia na 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
Sinto-me honrada com a escolha e me coloco ao 
inteiro dispor desse conselho para o encaminhamento 
de proposições da classe.  

Parabéns a todos vocês que promovem a 
saúde do ser humano: o maior e mais precioso bem 
que temos nesta vida. Muito obrigada. 

Antes de concluir a minha fala, peço a Mesa 
que faça um documento - mesmo que não tenha a 
assinatura de todos vocês, caso seja difícil -  e o 
encaminhe ao meu gabinete, para que novamente 
reitere à próxima Mesa Diretora desta Casa de Leis 
reivindicando a contratação de um profissional 
fonoaudiólogo.  

Temos de ter, nesta Casa, profissionais 
fonoaudiólogos. Já pedimos e fizemos uma 
indicação e não obtivemos resposta. A presença de 
vocês hoje representa o que é a necessidade dos 
trinta Srs. Deputados. Há alguns que, graças a 
Deus, não precisam de tratamento, mas a maioria 
precisa e já passou pelas mãos de vocês. Sei disso! 

Estava, há pouco, com o Secretário de 
Estado de Agricultura, Sr. César Conalgo, que já 
passou pelas mãos de profissionais 
fonoaudiólogos, começando pelas mãos da Dr.ª 
Vânia.  Temos o nosso Deputado Federal Lelo 
Coimbra, que também passou por tratamento com 
fonoaudiólogas para melhorar a sua colocação de 
voz. 
 Então, quero receber da Mesa um 
documento, se puder estar subscrito pelos presentes 
será melhor, contendo essa reivindicação, porque 
acho que é vital para esta Casa. Tenho a impressão de 
que o Senado e a Câmara Federal têm em seus 
quadros fonoaudiólogos. As Assembléias 
Legislativas, as Câmaras de Vereadores das capitais 
também têm de ter, porque é muito importante falar e 
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ser ouvida com uma voz tranqüila, uma voz boa, uma 
boa dicção. 
 Termino agradecendo e pedindo uma salva 
de palmas para a Dona Clotilde Maria de Almeida. 
Sou madrinha da melhor idade. Sou vice-presidente 
do Asilo dos Velhos de Vitória há vinte e oito anos. 
Fico muito feliz quando vejo uma mocinha de 
noventa e três anos participando de uma discussão 
como esta. Uma salva de palmas para a Dona 
Clotilde que veio nos brindar com a sua presença. 
Muito obrigada.  (Muito bem!) (Palmas) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) -  Acusamos o recebimento de 
mensagens do Prefeito de Castelo, Sr. Cleone Gomes 
do Nascimento; do Sr. Deputado Estadual Da Vitória, 
Líder do PDT; do Presidente da Findes, Sr. Lucas 
Izoton Vieira; do Dr. Renato Tasca, consultor 
internacional da Unidade de Sistema e Serviços da 
Saúde da OPAS/OMS no Brasil; do Sr. Deputado 
Estadual Elcio Alvares; da Sr.ª Glória Maria Campos 
Vicente, do Ministério da Saúde no Espírito Santo; da 
Dr.ª Evanir Vieira, Vereadora de Santa Teresa. Todos 
cumprimentando pelo evento e justificando suas 
ausências. (Pausa) 
 Convidamos para uso da palavra a Dr.ª 
Vitória Valentim, conselheira do Conselho Regional 
de Fonoaudiologia da 6ª região. 
 
 A SR.ª VITÓRIA VALENTIM – (Sem 
revisão da oradora) – Boa- noite a todos. Estou 
muito feliz com a presença de vocês. Essa união é 
importante para nós, assim como marcarmos nossa 
presença num evento como este. 
 Agradeço à Assembléia Legislativa, à Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo e a seus assessores pela 
realização desse encontro comemorativo ao Dia do 
Fonoaudiólogo. Agradeço também a presença dos 
colegas fonoaudiólogos e dos demais segmentos da 
sociedade que vieram nos prestigiar.  

Cabe ainda mencionar o valioso patrocínio, 
que muito nos honrou, das empresas Videx 
Aparelhos Auditivos, Televox Aparelhos auditivos, 
Teleaudio aparelhos Auditivos e Telex Aparelhos 
Auditivos. Muito obrigada. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Ouviremos neste momento a 
saudação da Dr.ª Paula Amorim, presidente da 
Associação de Fonoaudiólogos do Estado do Espírito 
Santo. 

 
A SR.ª PAULA AMORIM – (Sem revisão 

da oradora) – Agradeço à Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. Estou muito feliz  de ver fonoaudiólogos 
presentes nesta sessão. Participei da gestão anterior 
da Associação Espírito-Santense de fonoaudiologia e 
tomei posse neste mês na presidência. E em todos os 
eventos tínhamos a participação de poucos 
fonoaudiólogos. Peço que vocês continuem 

participando com a associação e com o conselho, que 
é um dos maiores parceiros da associação. 

Agradeço a esta Casa por nos dar a 
oportunidade de discutir a fonoaudiologia. (Muito 
bem!)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convidamos para fazer uso da 
palavra a Dr.ª Luciana Pimentel, ex-Presidenta do 
Conselho de Fonoaudiologia do Estado do Espírito 
Santo. 

 
A SR.ª LUCIANA PIMENTEL – (Sem 

revisão da oradora) – Boa-noite a todos.  Sou ex-
Presidenta da Associação Espírito-Santense de 
Fonoaudiologia, e agora, com muita honra, passo o 
bastão para a Dr.ª Paula Amorim.  
 Estou muito feliz porque mais uma vez 
podemos comemorar o Dia do Fonoaudiólogo nesta 
Casa de Leis. Para nós é uma honra imensa. Entrego, 
cansada, a associação. Mas vale, realmente, a pena. 
 Sou fonoaudióloga há doze anos, entre 
formação e profissional. Sempre me espelhei em 
profissionais desbravadores, profissionais que além 
de serem espelhos, nos dão o entendimento que não 
devemos lutar em causa própria, mas  lutar pela 
classe.  
 Hoje estamos nesta sessão especial, porque a 
fonoaudiologia é pública, ela é para a comunidade. 
Ninguém vive sem se comunicar, como a Sra. 
Deputada Luzia Toledo falou. Precisamos falar, 
escrever e sem a fonoaudiologia - se pararmos para 
pensar - não poderíamos viver. Somos muito 
importantes. 
 A fonoaudiologia cada vez mais cresce, tem 
avanços nacionais e internacionais.  
 Fiz fonoaudiologia quando ainda não existia 
esse curso no Estado do Espírito Santo, mas já 
tínhamos profissionais dessa área no Estado. 
Pergunto-me: numa terra de nome Espírito Santo, por 
que não tem fonoaudiólogo nesta Casa? Por que 
ainda não estamos em vários outros lugares? 
Precisamos trabalhar muito, pois temos muito a fazer.  
 Agradeço de coração, Sr ª. Deputada Luzia 
Toledo, porque o que faltava era essa ponte, essa 
ligação. Porque não somos somente da elite, somos 
da população, também. Termos essa porta aberta, é 
um marco para a fonoaudiologia. E não foi à-toa que 
AESFA, Associação Espírito- Santense de 
Fonoaudiologia, escolheu esta Casa  para as 
principais reuniões de associação. 

Desde a nossa fundação, participamos nesta 
Casa. E o fato mais interessante é que até o porteiro 
desta Casa nos observa. Em nossa última assembléia 
geral ordinária, ele fez uma observação com uma das 
colegas: “Poxa! como a reunião de vocês, hoje, está 
cheia!” Isso é um sinal de que estamos trabalhando, é 
um sinal de que estamos começando a aparecer.  
 Em alguns lugares ainda, principalmente no 
interior, costumo dizer que somos alienígenas, as 
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pessoas ainda têm um pouco de resistência com o 
nosso trabalho ou com o que o fonoaudiólogo faz. 
 A fonoaudiologia é uma praga boa. Ela se 
alastra em todos os lugares como Assembléias 
Legislativas, Câmaras, em hospitais e em escolas. 
Tem lugar para todos. Estamos na saúde, estamos na 
educação. 
 O Estado do Espírito Santo ainda só  conhece 
o arroz e o feijão da fonoaudiologia. Mas, tenho 
certeza de que esta terra espírito-santense, como 
cantamos no hino, terra abençoada, ainda nos renderá 
muitos frutos. Creio nisso. Por isso não desisto. Por 
isso, que muitas vezes, em lágrimas nas reuniões  de 
diretoria, em parceria com o conselho - porque sem  o 
conselho não conseguimos produzir – valeu a pena, 
pois é gratificante hoje estarmos nesta Casa e 
olharmos para as nossas colegas com a nova 
diretoria. Só de estarmos com uma nova diretoria já 
nos alegramos, já nos contentamos. 
 Ressalto que é um marco para a 
fonoaudiologia  estar nesta Casa comemorando o Dia 
do Fonoaudiólogo. Muito obrigada. (Muito bem!) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Dr.ª Carla Girodo, 
vice-Presidente do Conselho e Presidente da 
Comissão de Orientação e Fiscalização, para fazer 
uso da palavra. 
 
 A SR.ª CARLA GIRODO – (Sem revisão 
da oradora) – Sr.ª Presidenta Luzia Toledo, Dr.ª 
Sônia Maria da Silva Balestreiro, Senhores e 
Senhoras, meus colegas fonoaudiólogos do Estado 
do Espírito Santo e demais presentes, é com muita 
honra que viemos de Belo Horizonte representar o 
conselho nesta Casa de Leis que, na verdade, é a 
representação do povo. Agradeço muito por isso!  

Procurarei ser breve. Como contextualizar a 
fonoaudiologia no Brasil? Como surgiu? Por que 
estamos aqui, agora? Como somos essenciais? 
Também falarei um pouco das ações do conselho na 
conjuntura política da fonoaudiologia na educação. 
Depois, pensaremos no que fazer para fortalecer a 
saúde e a educação no Brasil, especialmente no 
Estado do Espírito Santo. 

O Conselho Regional de Fonoaudiologia, a 6ª 
região, representa quatro estados: Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.  

Apesar de ser muito complexo representar e 
tentar coordenar as coisas de longe, é muito 
interessante, porque vemos o quanto  que existe de 
diversidade. Vemos as coisas que funcionam e as que 
não funcionam; temos uma visão diferenciada e a 
mesma não é tão pequenininha.  

Não posso pensar somente no Estado de 
Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Esse 
olhar diferenciado traz um crescimento para todo 
mundo, conforme a Sr.ª Presidenta Luzia Toledo 
falou.  

A fonoaudiologia foi criada pela Lei nº 
6.965, em 1981 e decretada em 1982. É uma 
profissão relativamente nova e tudo o que é novo 
muitas vezes é desconhecido. 

A nossa grande missão é realmente mostrar a 
nossa importância e o que fazemos. Aquilo que não 
conhecemos, não procuramos. O primeiro papel 
nosso é mostrar que somos bons comunicadores; 
começar a repensar como fazer, o que fazemos e 
como poderemos contribuir para a saúde e a 
educação. 

O foco agora é na educação. Qual é a 
importância da fonoaudiologia na educação? A Sr.ª 
Luciana Pimentel falou que somos importantíssimos 
e que realmente não podemos imaginar um País com 
desenvolvimento e ser forte se não tiver um 
fonoaudiólogo. Se olharmos todos os países bem 
desenvolvidos, como é o caso da Suíça, da Finlândia 
e da Coréia, que estão crescendo muito em educação, 
veremos que o fonoaudiólogo está incluído desde a 
entrada da criança na escola e logo ao nascimento, 
para fazer as intervenções necessárias.  

Essas boas idéias devem ser copiadas e não 
as más idéias de países com índices de educação 
muito ruins ou que estão em crise. Nesse momento 
vemos o quanto somos essenciais. 

A fonoaudiologia é prevista no Brasil a partir 
da Constituição da República, nos artigos 205 e 206, 
quando diz que a educação é um direito de todos, 
garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 
exercício da cidadania e a qualificação para o 
trabalho. 
 Temos pessoas que são submetidas a uma 
educação muitas vezes sem intervenção. Assim 
nenhuma pessoa aprende. Mas isso não é a realidade 
nossa. A realidade é que temos pelo menos de quinze 
a vinte por cento da população apresentando alguma 
dificuldade de aprendizagem, seja na escrita, na fala 
ou na leitura, fora outras alterações na audição, 
gagueira, entre outras que prejudicarão essa 
aprendizagem. E, por consequência, se não existe um 
profissional adequado que viabiliza essa 
aprendizagem, ou seja, o desenvolvimento pleno 
desse indivíduo, perdemos e não estamos garantindo 
esse direito que é previsto na nossa Constituição. 
 O art. 206, inciso I, fala em igualdade de 
condições de acesso e de permanência na escola. E, 
neste momento, mais uma vez vemos o quanto 
somos essenciais. Agora é lei.   
 Sou professora. Na verdade dou aula de 
neurociência, neurologia aplicada à 
fonoaudiologia. Quando leciono esses assuntos, 
uma coisa que chamo muito a atenção dos meus 
alunos é que temos de viabilizar essa inclusão. E 
não interessa como está o aluno.  
 Há uma diversidade. Podemos ter uma 
criança com autismo e uma criança com 
deficiência auditiva nessa mesma sala; uma criança 
com hiperatividade e as restantes das crianças 
normais. E o professor terá que saber lidar com 
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essa turma e viabilizar a aprendizagem, a 
comunicação, a linguagem oral e escrita. E, nesse 
momento, o fonoaudiólogo mais uma vez é o 
profissional essencial. Ele viabilizará essa 
possibilidade de aprendizagem dessas crianças.  
 Além disso, temos a Lei n.º 9334/98, que fala 
dos princípios do Brasil nessa parte da aprendizagem 
e da igualdade de condições. Mais uma vez o 
pluralismo de idéias, a valorização do profissional da 
educação escolar aparece. E, nesse momento, mais 
uma vez o fonoaudiólogo se torna essencial. 
 Conforme a Sr.ª Deputada Luzia Toledo nos 
falou, a comunicação é a base de várias coisas. Então, 
um profissional, um professor que tenha dificuldade 
na escrita ou que apresenta uma rouquidão ou uma 
gagueira ou qualquer outro aspecto comunicativo, 
dificultará a aprendizagem desse indivíduo.  
 Só enxergamos assim: a fonoaudiologia é 
essencial. Existe mercado. Muitas vezes é um 
mercado reprimido por desconhecimento ou talvez 
porque não procuramos os melhores caminhos para 
nos inserir nesses locais e viabilizar realmente a 
saúde e a educação. Conseqüentemente, o 
desenvolvimento do Brasil.  
 Por isso, V. Ex.ª, Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo, não foi escolhida por nós. Na verdade, fomos 
escolhidos por V. Ex.ª, que aceitou nos ouvir e está 
nos abrindo um espaço.  
 Esperamos estreitar essa parceria não só com 
V. Ex.ª, mas com todas as pessoas comprometidas 
com a saúde e com a educação no Estado do Espírito 
Santo para construirmos uma realidade melhor para 
todos. É isso que buscamos. É nisso que acreditamos. 
E é por isso que lutamos e estamos nesta sessão de 
hoje.  
 O que nós, do conselho, temos feito em 
prol disso tudo? Sou presidente da Comissão de 
Leis e Normas do Conselho também e a comissão 
está muito ativa. Acompanhamos alguns projetos 
de lei no Senado, na Câmara dos Deputados e 
também nesta Casa. Pelo menos tentamos. De vez 
em quando peço ajuda.  

Acompanho nas Assembléias Legislativas 
de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Espírito Santo, e entro sempre no site dos 
Ministérios da Saúde e da Educação para ver os 
programas, porque acho que nós,  profissionais da 
área, podemos  auxiliar muito e tentar viabilizar. 
Vejo que muitas vezes a idéia é boa, mas por 
alguma coisa comunicativa, talvez a falta de um 
detalhe mínimo esse projeto é inviabilizado, apesar 
de ser extremamente importante.  
 Neste momento, essa ação dos 
fonoaudiólogos, dos próprios estudantes estarem aqui 
é importante. Acho que devemos começar a 
participar de momentos como este. É importante 
porque nós é que podemos auxiliar e viabilizar o que 
é adequado, pois nós é que conhecemos a realidade e 
temos uma noção de viabilidade financeira, técnica, 

do número de profissionais adequados, enfim, 
conseguimos ajudar no planejamento.  
 Tivemos algumas ações em prol da educação 
inclusiva, enquanto representante dos Conselhos 
Regionais - fui não só como representante da 6ª 
Região, mas como representante de todos os 
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia do Brasil - 
junto com a Conselheira Federal, Sr.ª Marlene 
Danese. Estivemos, neste ano, em duas reuniões no 
MEC para discutir formas de inserção do 
fonoaudiólogo para poder viabilizar realmente essa 
aprendizagem nas escolas, principalmente agora, 
quando estamos neste contexto de inclusão. Neste 
sentido, observei que muitas vezes existe uma visão 
distorcida do papel do fonoaudiólogo. Não somos só 
profissionais clínicos, somos também profissionais 
que atuam nessa promoção da aprendizagem, 
ajudando a criar estratégias, inclusive orientando 
como se age com determinada criança para poder 
viabilizar a atenção. Então existem várias coisas que 
podemos fazer não só em nível de tratamento, que é 
de baixo custo, aonde conseguimos viabilizar essa 
aprendizagem.  
 Na Austrália existe um projeto muito 
interessante que é a presença do fonoaudiólogo nas 
escolas. Esse profissional está desde o início, desde a 
pré-escola, com isso os índices de repetência, de 
aprendizagem mal sucedida diminuiu bastante. Hoje, 
a presença do fonoaudiólogo é obrigatória em todas 
as escolas, o que se tornou uma coisa natural. Porque 
você vai ensinar os processos cognitivos para poder 
preparar a aprendizagem. Muitas vezes, no Brasil, 
vemos crianças de 5ª a 8ª séries apresentarem erros 
graves de português. Lá o número de casos é menor 
por conta dessa intervenção. Então não se deixa 
chegar ao desespero para se tomar uma atitude.  E 
isso reduz custos porque se reduz o tempo de 
tratamento. Essa é uma idéia muito legal.  
 Nessa reunião com o MEC explicamos qual 
era o papel da fonoaudiologia e que o olhar da 
fonoaudiologia na escola é de reconhecimento de que 
ela é um espaço de aprendizagem. Pretendemos 
contribuir com as estratégias e diretrizes para 
promoção dessa aprendizagem com olhar no aluno, 
no professor e na própria instituição. Porque a 
comunicação institucional também é importante; é 
uma área de atuação da fonoaudiologia empresarial.  
 Existem vários programas que estão sendo 
estudado como forma de inclusão do fonoaudiólogo 
em outros locais do Brasil, entre eles temos o 
Programa Brasil Acessível; o Programa de Saúde 
Escolar - PSE, que foi estabelecido através de decreto 
em dezembro de 2007; e o Programa de Pró-
Aleitamento. No Estado do Espírito Santo temos 
outros dois programas e os três já citados estamos 
tentando viabilizar aqui. Achamos viável, mas uma 
das coisas que vemos é um pouco de 
desconhecimento.   

Entramos em contato com todas as 
prefeituras que sabemos podem ser incluídas, por 
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exemplo, no PSE. Tem algumas que os próprios 
gestores desconhecem essa possibilidade. Neste 
sentido, temos grande interesse de viabilizar essa 
inserção. 
 No Estado do Espírito Santo, principalmente 
no Município de Vitória, temos dois programas que 
são bem atuantes: o PASAPS – Programa de Atenção 
à Saúde dos Alunos da Primeira Série; e o PASV – 
Programa de Atenção à Saúde Vocal do Educador. 
Este ano, sete fonoaudiólogas atenderam novecentos 
e quarenta e sete pessoas, sendo a maioria desses dois 
programas. Mas, existe uma demanda enorme. Mais 
da metade é uma demanda reprimida que ainda não 
tem atendimento. Temos quinhentas e oitenta e três 
pessoas aguardando. 
 Em 2007, houve um concurso para 
fonoaudiólogo no Estado. Acredito que podemos 
repensar como reestruturar e viabilizar a entrada dos 
fonoaudiólogos chamando esses concursados. Talvez 
seja um dos caminhos interessantes. 
 A outra coisa que temos discutido e que 
achamos importante falar é de política e educação, 
em que temos de tomar os bons exemplos e não os 
maus. Fonoaudiologia é uma profissão essencial e 
para atuarmos não só na educação, mas também na 
saúde, precisamos ter uma boa formação, um 
conhecimento profundo de anatomia, neuroanatomia, 
fisiologia, física, porque quando falamos emitimos 
ondas acústicas; de genética, biologia molecular, 
psicologia, porque tratamos de seres humanos; 
filosofia, sociologia. Além disso, as disciplinas que 
são específicas.  
 Para a profissão crescer temos de nos 
aprofundar nesse conhecimento. Infelizmente, saiu 
um parecer do Conselho Nacional de Educação 
propondo uma redução da carga horária dos cursos de 
fonoaudiologia para três mil e duzentas horas. Nesse 
sentido, pedimos o apoio de todos para repensarmos 
essa questão e ver o que é importante para nós. Não 
veremos a conseqüência disso agora, veremos daqui a 
cinco, dez, quinze anos. 
 Mais uma vez o Brasil perde. E isso é muito 
sério. Porque se não tivermos uma formação 
adequada... Existem vários trabalhos que o 
fonoaudiólogo faz nos Núcleos de Assistência de 
Saúde à Família, e todos os outros que já enumerei. 
Então, não poderemos oferecer uma formação 
completa para esse futuro profissional para que possa 
atender de maneira adequada à população. 
 Tem também uma perda da isonomia entre 
outras profissões. Nas profissões de saúde haverá 
uma diferença muito grande, pois perdemos em 
valorização profissional, em mercado de trabalho e, 
principalmente, na assistência integral à saúde e à 
educação. 
 Temos nos mobilizado bastante para tentar 
reverter isso. Elaboramos uma carta que foi entregue 
no Ministério da Educação. E quando se fala em 
educação, pensamos não só na educação citada, mas 
na educação do profissional fonoaudiólogo também. 

É o momento de começarmos a refletir sobre o que 
queremos para nós e o que queremos para nós quando 
formos assistidos por um fonoaudiólogo. 
 Ouvimos o Hino do Estado do Espírito Santo 
que diz sobre um passado glorioso, mas acredito que 
o futuro será mais glorioso ainda na medida em que 
tivermos realmente unidos, prontos e abertos para 
discutir e pensar em soluções adequadas para o nosso 
Estado. (Muito bem) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Concedo a palavra à Dr.ª 
Claudia Basbaum, presidenta do Conselho Regional 
de Fonoaudiologia da 6ª Região. 
 
 A SR.ª CLAUDIA BASBAUM – (Sem 
revisão do oradora) – Boa-noite a todos. 
 Como disse a Dr.ª Carla Girodo, somos muito 
importantes. Se observarmos que cuidamos desde o 
primeiro suspiro dos bebês recém-nascidos até o 
último sopro de ar dos idosos, não é preciso dizer 
mais nada. A reabilitação desses dois seres, do que 
nasce antes da hora e do que está caminhando 
cansado, mas pronto para nos ensinar a qualquer 
momento, significa tudo na nossa profissão, dentro da 
comunicação. 
 Agradecemos à Sr.ª Deputada Luzia Toledo 
por estar sempre com as portas abertas para nós e 
comprando a briga da fonoaudiologia. 
 Autoridades presentes a esta solenidades, 
prezados colegas fonoaudiólogos, Senhores e 
Senhoras, é com grande satisfação que estamos mais 
uma vez na cidade de Vitória e nesta Assembléia 
Legislativa homenageando os que se destacam pelos 
relevantes serviços prestados à fonoaudiologia. Ao 
fazê-lo ressaltamos ao mesmo tempo os benefícios 
trazidos pela autoridade pública e pelos profissionais 
fonoauliólogos aos capixabas que buscam atenção de 
saúde neste estado. 
 Conquistas relevantes foram consagradas 
durante o mandato do 4º Colegiado do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia, 6º Região, no que 
concerne a este estado. Há de mencionar o assento 
permanente do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia, 6ª Região no CONDEF, 
participando ativamente das ações sociais e de saúde 
voltadas ao bem estar do portador de deficiência. De 
igual importância é a parceria da Associação de 
Fonoaudiólogos do Estado do Espírito Santo, como 
Conselho Regional de Fonoaudiologia, 6ª Região, 
com as faculdades de fonoaudiologia aqui atuantes na 
valorização da formação e atuação do profissional 
fonoaudiólogo. Inclusive apoiando o incremento da 
carga horária de graduação para quatro mil 
horas/aula. Nesta oportunidade a diretoria do 
Conselho Regional de Fonoaudiologia, 6ª Região, 
vem reiterar seu apoio às autoridades de saúde do 
Espírito Santo para trabalhar em conjunto com seus 
colegas capixabas pela implementação de outras 
conquistas, já alcançadas em outros estados, como 
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Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
quais sejam: inclusão do fonoaudiólogo nos 
programas de saúde mental, saúde da família e saúde 
suplementar; integração da fonoaudiologia na 
educação, nas unidades de AVC – Acidente Vascular 
Cerebral, que agora já temos implantado em Minas 
Gerais; participação permanente das ações do NASF, 
já com repercussão em outros vários estados da 
Federação. Inclusive, no Congresso do NASF, que 
aconteceu em Campos do Jordão, foi apresentada a 
nossa região de Minas Gerais, pois já tem esse 
serviço implantado e funcionando há quase dois anos. 
 Não poderíamos deixar de mencionar as 
campanhas educativas permanentes sobre saúde 
vocal, deficiências auditivas e gagueira, com ampla 
divulgação em mídias de circulação maciça, inclusive 
televisiva. Divulgamos na mídia a campanha: 
“Gagueira não tem graça, tem tratamento”. 
 Conclamamos ainda colegas e autoridades a 
renovar o compromisso de ativa colaboração para a 
luta que ainda deve continuar desde o embate pela 
manutenção da carga horária de graduação até a 
revisão da regulamentação do atendimento 
fonoaudiológico pelos planos e seguros de saúde. 
Vamos batalhar para tirar essas seis sessões. 
 Reiteramos nossa sincera homenagem aqui 
prestada, lembrando as palavras “Publilius Syrus” 
100 A.C. : “A fala é o espelho da alma – o que o 
homem fala, assim ele é”. Muito obrigada. (Muito 
bem!) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento a Dr.ª Claudia 
Basbaum homenageia à Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo com uma Placa e também à Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo com uma Placa. 

 
( É feita a homenagem) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉGIO 

SARKIS FILHO) – Passaremos a ler agora, o texto 
escrito pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia 6ª 
Região, que diz:  

“A Sr.ª Deputada Luzia Toledo tem sido ao 
longo de sua trajetória uma grande aliada da 
Educação, do Turismo, da Saúde e dos direitos do 
cidadão no Estado do Espírito Santo. Entre muitas 
ações em busca da promoção da qualidade de vida da 
população, S. Ex.ª apresentou proposições que 
privilegiam o bem-estar e a prática da cidadania. 

É de sua autoria da Lei da Adoção, a Lei 
Anti-drogas e  proposições como o Jus Mulher, que 
garante atendimento gratuito às mulheres carentes. 
Como senadora apresentou o projeto de lei, hoje em 
tramitação, do Direito dos Avós, que institui 
legalmente o direito dos avós visitarem e serem 
visitados por seu netos, no caso de uma separação 
litigiosa entre os pais. 

Como Secretária de Turismo, inseriu o Norte 
do Estado do Espírito Santo no Prodetur NE II, 

programa do BID que destina sessenta milhões de 
dólares para serem investidos no Estado. Inseriu em 
vários municípios do Estado o projeto CAMA E 
CAFÉ, que transforma as residências do interior em 
pequenas pensões familiares. Como deputada 
apresentou vários projetos nas áreas ambiental, social 
e educacional.” 

O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 
6ª Região homenageia neste momento uma 
verdadeira parceira da classe na busca do bem-estar 
comum. Portanto, presta uma homenagem à 
Deputada Luzia Toledo e à Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo. 
 Passamos a palavra à Deputada Luzia 
Toledo, presidenta desta sessão especial, para as 
considerações finais. (Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – O 4º Colegiado da 6ª Região, no 
documento à Deputada Luzia Toledo agradece o 
estímulo e a dedicação às políticas públicas na área 
da Saúde e da Educação no Município de Belo 
Horizonte, quando deveria ser no Município de 
Vitória. 

Não tem problema nenhum terem colocado 
Belo Horizonte. Temos nossas praias, que as 
dividimos com os mineiros com muito prazer. 
Ficamos feliz de estar escrito Belo Horizonte porque 
temos estado muito naquela cidade e Minas Gerais 
está fazendo uma interação com o nosso Estado por 
meio da Estrada Real. O Governo está incluindo o 
Espírito Santo naquele grande projeto que inclui os 
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Mas a nossa história levou o governo a reivindicar a 
nossa parte. O técnico coloca: “O filho caçula está 
chegando: é o Espírito Santo.” Temos ido a Belo 
Horizonte, onde temos feito audiências públicas.  

Solicito ao câmera-men que focalize o fôlder 
que temos em mãos, para que os espectadores possam 
ver o que está escrito, que diz: Fonoaudiologia 
versus Educação. Dentro, fala de vários temas: 
Fonoaudiologia na Educação; Aprendizagem; Como 
identificar problemas da aprendizagem; Como 
prevenir alterações da aprendizagem; Diferença entre 
transtorno de aprendizagem e dificuldade de 
aprendizagem. Há vários temas.  

Informamos às profissionais de 
fonoaudiologia que apresentamos um projeto de lei 
nesta Casa sobre dislexia e hoje é lei no Estado do 
Espírito Santo. Às vezes os professores não percebem 
os disléxicos, que na verdade só precisam de 
acompanhamento adequado para que tenham um bom 
resultado em relação aos demais alunos. A lei foi 
sancionada pelo Governador Paulo Hartung. 
Esperamos que a Secretaria de Educação a coloque 
em vigor. Serve para a rede municipal também. 
Presente a Sr.ª Sônia Maria da Silva Balestreiro, 
representando o Secretário de Educação do 
Município de Vitória, Sr. Luiz Calos Reblin. 
Apresentamos outras leis. 
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 Reforçando as falas de Carla Girodo e de 
Cláudia Basbaum, gostaríamos de dizer que 
gostamos muito da fala da nossa ex-presidenta e da 
atual presidenta do Conselho. Agradecemos a 
todos os membros da Mesa, composta por 
mulheres. O cerimonialista fez uma observação de 
que esta é a primeira vez que a Mesa é composta só 
por mulheres. Uma salva de palmas para as 
mulheres. (Palmas) 
 Realizamos um trabalho muito bonito 
baseado na Lei Maria da Penha. Lutamos 
permanentemente pela dignidade da mulher. 
Somos cinqüenta e dois por cento da população 
brasileira e, portanto, merecemos respeito. 
Agradecemos a presença dos homens nesta sessão. 
Muitos valorizam as mulheres porque somos muito 
importantes. Não há diferença entre a mulher do lar 
e a ministra. Em qualquer posição que a mulher 
esteja somos importantes porque nós cuidamos da 
nossa família, dos nossos maridos, dos nossos 
filhos, dos nossos pais, a exemplo de Dona 
Clotilde Almeida. É isso que estamos procurando 
cada vez mais na sociedade, ou seja, respeito, 
amor, carinho.  

Isso que fizemos, hoje, nada mais 
representa do que amor. Amor ao semelhante, 
como bem disseram as profissionais que nos 
antecederam. Com certeza a fala é a expressão da 
alma. É muito bom ter voz, é muito bom poder se 
comunicar. 
 Esta sessão está sendo transmitida pela TV 
Assembléia, e a todos que estão em casa 
acompanhando esta sessão especial na Assembléia 
Legislativa informamos que estamos 
comemorando o Dia do Fonoaudiólogo, que 
aconteceu no dia 9 de dezembro de 2008. Essa 
profissão é muito importante desde a hora em que 
nasce uma criança, porque se ela não souber sugar 
a chupeta e ou o peito da mãe, o fonoaudiólogo a 
ensinará.  

Um abraço em cada um que se encontra 
nesta sessão especial. Muito obrigada pela 
presença dos representantes do Conselho Regional 
de Fonoaudiologia da 6ª Região, do Estado de 
Minas Gerais. Nada irá para frente na nossa 
sociedade se não houver organização. Nessa hora 
os Conselhos são muito importantes. O grito de 
vocês aqui, hoje, com certeza mexeu com os 
estudantes que estão se preparando para o mercado 
de trabalho. 
 Esperamos que esta sessão sirva de 
exemplo para que cada um faça uma reflexão sobre 
a profissão. Temos que ser muito bom no que 
fazemos; não podemos ser mais ou menos. O muito 
bom com certeza está inserido no mercado de 
trabalho. 
 Agradecemos com muito carinho à equipe 
que trabalhou para a realização desta sessão 

especial, a começar pelos funcionários do nosso 
gabinete: Nelzely Esperandio - gostaríamos que 
levantasse para receber uma salva de palmas. 
(Palmas) Ela faz os contatos com carinho e 
desvelo, não só ela como Deny, Regina, Fernando, 
Rodrigo e Adriana, todos procuram realizar seus 
trabalhos com muito amor e carinho. E os 
resultados aparecem. 
 Agradecemos também aos funcionários do 
Cerimonial: à Esperança, à Graça, ao Sérgio e à 
Elicéia; ao Pedro; às taquigrafas que ficam com o 
mesmo sorriso, mostrando a competência e a 
beleza da mulher; e à TV Assembléia pela 
cobertura da sessão, procurando o melhor ângulo 
de pessoas. Isso é muito importante para os que 
participam das sessões, porque as imagens das 
pessoas estão sendo transmitidas ao vivo e as que 
estão em casa querem ver uma boa apresentação 
para ficarem sintonizadas no Canal 12.  
 Agradecemos ao Geraldo; ao Vaninho; à 
Daniela; ao Ricardo; ao João; aos funcionários do 
Som: Adilson, Elder; aos seguranças: Maria, 
Ronaldo, Fábio, Evandro e Miguel; ao Renan e ao 
nosso fotógrafo Tonico, que na verdade faz parte 
do patrimônio da Assembléia Legislativa. Ele não 
deixa de cobrir nenhum evento desta Casa, além 
das sessões. Nossos agradecimentos a esse grande 
fotógrafo. 
 Antes de encerramos os trabalhos, 
convidamos todos os presentes para um coquetel 
no Salão Nobre desta Casa. (Pausa) 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs. 
Deputados para a próxima, à hora regimental, e 
para a qual designo: 
 

 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer 
 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei 
nºs317/2008,391/2008,39/2008(Complementar),40/200
8(Complementar),41/2008(Complementar) e 403/2008. 
Discussão se houver recurso, na forma do artigo 275-B, 
§§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, dos Projetos de Lei 
nºs 318/2008, 323/2008, 325/2008, 335/2008, 336/2008, 
337/2008, 339/2008, 346/2008, 347/2008, 348/2008, 
350/2008, 354/2008, 365/2008, 367/2008, 368/2008, 
369/2008, 370/2008, 371/2008, 372/2008, 373/2008, 
374/2008, 377/2008, 378/2008, 379/2008, 380/2008, 
381/2008, 382/2008, 383/2008, 384/2008, 385/2008, 
386/2008, 387/2008, 388/2008, 389/2008, 390/2008, 
395/2008, 396/2008, 397/2008, 398/2008, 401/2008, 
402/2008, 404/2008, 408/2008, 409/2008, 410/2008. 
 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 
cinqüenta minutos.  
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROJETO DE LEI Nº 435/2008 
 

Torna obrigatório o fornecimento de porções 
individuais e descartáveis de molhos, condimentos, 

e afins nos estabelecimentos alimentícios 
localizados no Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica obrigado o fornecimento de porções 
individuais e descartáveis de molhos, condimentos 
e afins nos estabelecimentos alimentícios 
localizados no Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2008. 

 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 O presente projeto de lei visa, através de 
uma medida simples, aumentar a higiene nas 
lanchonetes e restaurantes do nosso Estado. 
 
 Sabe-se que atualmente as lanchonetes e 
restaurantes possuem porções que são servidas 
para várias mesas distintas, exemplo disso são os 
molhos de pimenta, que ficam por meses sendo 
servidos aos consumidores, até que acabe e seja 
reposto, contribuindo, desta forma, para a falta de 
higiene e para uma possível infecção do 
consumidor. 
 
 Através desta simples medida, qual seja, 
a de tornar obrigatório o fornecimento de molhos, 
condimentos e afins em porções individuais e 
descartáveis, acreditamos estar contribuindo 
demasiadamente para o aumento da higiene nos 
estabelecimentos que forneçam alimentos 
preparados para os consumidores, tais como 
lanchonetes e restaurantes. 
 

 Diante de todo o exposto, contamos com 
o apoio dos nobres pares para a aprovação da 
presente medida. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 436/2008 
 

Torna obrigatório, dentro e fora dos estádios de 
futebol localizados no Estado do Espírito Santo, 

conter dizeres incentivando a paz no futebol. 
 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica obrigatório, dentro e fora dos estádios 
de futebol localizados no Estado do Espírito Santo, 
conter dizeres incentivando a paz no futebol. 
 
Parágrafo único. Os dizeres de que trata o caput 
deste artigo, deverão ser em tamanho que perima a 
leitura de qualquer lugar do estádio e no caso da 
parte exterior, à uma distância razoável. 
 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 O presente projeto de lei visa, através de 
uma medida simples, incentivar a paz no mundo do 
futebol, através de dizeres educacionais voltados 
aos espectadores presentes nos estádios e para 
quem passar por ele ou próximo dos mesmos. 
 
 Sabe-se que atualmente sofremos com 
um problema grave, que é o da rivalidade entre as 
torcidas organizadas, que ao invés de apenas 
incentivarem e torcerem por seu time do coração, 
criam verdadeiras guerras com outras torcidas, 
aumentando o índice de violência. 
 
 Acreditamos que esta simples medida 
poderá ajudar de alguma forma na diminuição 
deste problema, mostrando para as pessoas que a 
paz é o caminho a ser seguido. 
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 Diante de todo o exposto, contamos com 
o apoio dos nobres pares para a aprovação da 
presente medida. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
PROJETO DE LEI Nº 438/2008 

 
 Obriga a utilização de papel e impressão que 

resistam a ação do tempo as instituições bancárias 
localizadas no Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Ficam as instituições bancárias, 
localizadas no Estado do Espírito Santo, obrigadas 
a utilizar papel e impressão que resistam à ação do 
tempo. 
 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2008. 

 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de lei visa, através de uma 
medida simples, disponibilizar um meio de prova 
para os consumidores de nosso Estado. 
 
Sabe-se que os papéis utilizados pelas instituições 
bancárias depois de certo tempo perdem a tinta, 
conseqüentemente, o cliente perde uma prova de 
quitação de determinada dívida ou uma prova de 
que algo ocorreu em sua conta. 
 
Desta forma é que se faz necessário obrigar a 
utilização de papel e impressão que resistam à ação 
do tempo, como meio de forma de proteção ao 
consumidor. 
 
Diante de todo o exposto, contamos com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação da presente 
medida. 
 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 

PROJETO DE LEI Nº 439/2008 
 
Torna obrigatório aos restaurantes localizados no 
Estado do Espírito Santo a disponibilizarem meia 

porção de todos os pratos oferecidos em seu 
cardápio. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Torna obrigatório aos restaurantes 
localizados no Estado do Espírito Santo a 
disponibilizarem meia porção de todos os pratos 
oferecidos em seu cardápio. 
 
Parágrafo único. Nos casos em que for servida 
meia porção do prato ao cliente, o mesmo deverá 
sofrer redução de 50% (cinqüenta por cento) em 
seu valor. 
 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de lei visa tornar obrigatório aos 
restaurantes localizados no Estado do Espírito 
Santo a disponibilizarem meia porção de todos os 
pratos oferecidos em seu cardápio. 
 
Sabe-se que atualmente é crescente o número de 
pessoas que fazem a cirurgia de redução de 
estômago, sendo de conhecimento geral que tais 
pessoas, após referida cirurgia, não conseguem 
comer muito, razão pela qual se faz necessário a 
presente medida. 
 
Outro fator a ser levado em consideração é que 
muitos consumidores vão sozinhos a um 
restaurante e não podem consumir o produto 
desejado eis que são informados que não é 
permitido servir meia porção, o que obriga que 
coma outro prato do cardápio. 
 
O presente projeto não visa que seja cobrado de 
forma diferenciada pelo prato e sim que o mesmo 
seja disponibilizado em menor quantidade com 
redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor 
cobrado.  
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Diante de todo o exposto, contamos com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação da presente 
medida. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 443/2008 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
concessionárias de veículos localizadas no Estado 
do Espírito Santo de plantarem uma árvore para 

cada carro zero quilometro vendido. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam obrigadas, as concessionárias de 
veículos localizadas no Estado do Espírito Santo, a 
plantarem uma árvore para cada carro zero 
quilometro vendido. 
 
Parágrafo único. O plantio de que trata o caput 
deste artigo, ocorrerá no Parque Estadual Paulo 
César Vinha, localizado no Município de 
Guarapari-ES e deverá ser feito com árvores 
nativas daquela região. 
 
Art.2º. O Poder Executivo regulamentará o 
presente projeto de lei. 
 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de lei visa tornar obrigatório às 
concessionárias de veículos localizadas neste 
Estado plantarem uma árvore para cada veículo 
zero quilometro vendido, a fim de compensar a 
liberação de gás carbônico destes veículos. 
 
A escolha do Parque Estadual Paulo César Vinha 
se deu devido a recente tragédia com referido 
parque, que teve grande parte de sua vegetação 
queimada em incêndio supostamente criminoso. 
 
Através desta medida, estaremos ajudando a 
recuperar a vegetação queimada, bem como 
compensando a emissão de gás carbônico 

proveniente dos veículos comercializados em 
nosso Estado. 
 
 Diante de todo o exposto, contamos com 
o apoio dos nobres pares para a aprovação da 
presente medida. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
PROJETO DE LEI Nº 452/ 2008 

 
A Deputada Estadual Janete de Sá, no exercício 
de suas atribuições constitucionais, amparada na 
previsão do artigo 146, I, do Regimento Interno, 
apresenta o seguinte Projeto de Lei: 
 

Altera os artigos 1º, 2º 3º e 4º, da 
Lei nº 8.959, de 18 de julho de 
2008 e dá outras providências. 

 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo DECRETA: 
 
Art. 1o Os artigos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei 8.959, de 
18 de julho de 2008, passam a viger com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 1º. Os Centros de Formação 
de Condutores sediados no 
Estado do Espírito Santo ficam 
obrigados a disponibilizar 
veículos de passeio adaptados 
para o aprendizado de pessoas 
com deficiência física. 
 
Art. 2o Para cumprir o disposto 
no artigo anterior, as três 
maiores frotas – Centro de 
Formação de Condutores – 
disponibilizarão pelo menos um 
veículo adaptado, podendo as 
empresas associarem-se entre si 
para oferecer o serviço. 
 
§ 1º Para a definição das maiores 
frotas, serão consideradas as que 
possuem maior número de 
veículos registrados por região 
(região Norte-Noroeste e suas 
subdivisões, região Sul e suas 
subdivisões, e região da Grande 
Vitória). 
 
§ 2º É obrigatória a existência de 
pelo menos um veículo adaptado 
para oferecer o serviço às pessoas 
com deficiência em cada uma das 
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regiões referidas no parágrafo 
anterior. 
 
Art. 3o (...) 
(...) 
IV – câmbio automático ou 
similar; 
V - direção hidráulica ou 
computadorizada. 
(...) 
 
Art. 4º Esta lei entra em vigor 
doze meses após a sua 
publicação.” 

 
Art. 2º. Está lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 06 de maio de 2008. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - PMN 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A Lei nº 8.959/2008 é fruto de projeto de minha 
autoria, que determina aos Centros de Formação de 
Condutores que mantenham automóvel com 
adaptação para pessoas com deficiência física. 
 
Entendo que a referida lei, que busca garantir 
inserção social as pessoas com deficiência, precisa 
de um aprimoramento para garantir a interiorização 
da prestação do serviço. 
 
Para evitar que haja a concentração da prestação do 
serviço em uma determinada região, apresento o 
presente projeto para que os deficientes possam 
fazer os treinamentos na sua região de residência. 
 
Entendo que a medida atende ao critério da 
razoabilidade, uma vez que evita que a pessoa com 
deficiência tenha que fazer um deslocamento muito 
grande para obter a prestação do serviço. 
 
Mantenho-me firme no propósito de manter ao 
alcance das pessoas com deficiência a 
possibilidade de encontrar nos Centros de 
Formação de Condutores sediados no estado, 
veículos adaptados para o seu aprendizado. 
 
A Constituição da República estabelece que todos 
são iguais perante a lei (artigo 5º, caput). Ocorre 
que essa igualdade deve ser exercida na medida 
necessária para fazer com que os que estão em 
situação de desigualdade se igualem. 
 

Isso equivale a dizer que os que se encontram em 
condição diferenciada para o exercício de seu 
direito à igualdade sejam tratados de forma 
desigual para garantir o exercício da mesma 
igualdade. 
 
No caso das pessoas portadoras de deficiência, a 
própria Carta Magna, em seu artigo 24, inciso XIV, 
garante aos estados o direito de legislar para 
garantir a sua proteção e integração social. 
 
A legalidade da presente proposta encontra 
respaldo no princípio da função social da 
propriedade, ao qual está vinculada toda a ordem 
econômica nacional, nos exatos termos do artigo 
170, inciso III, da Constituição da República, pelo 
que as empresas devem assumir o seu papel na 
construção da dignidade humana e no exercício da 
cidadania. 
 
A modificação que se pretende, inclusive, será 
menos onerosa e garantirá a regionalização da 
prestação do atendimento, possibilitando que todos 
os interessados tenham o serviço à sua disposição 
na região onde residem. 
 
Baseada nisso, pugno aos senhores meus pares 
nesta Casa de Leis para que discutamos com afinco 
e aprovemos a proposição porque possui ampla 
pertinência social. 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA AO 
PROJETO DE  RESOLUÇÃO Nº 13/2008 

 
Acrescenta novas atribuições ao cargo de 

Analista Legislativo da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. 
 
 A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe conferem o artigo 17, XXI da 
Resolução nº 1600, de 11 de dezembro de 
1991(Regimento Interno),  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica acrescido mais um Inciso no art. 10 da 
Resolução nº 1745, de 12.12.1994, com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 10. (...) 
 

V – de Analista Legislativo”. 
 
Art. 2º  Ficam revogados o Inciso II e o § 3º, do 
art. 64 da Resolução nº 1745, de 12.12.1994. 
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Art. 3º  Os Itens 4.3 e 4.3.1 do Anexo I da 
Resolução nº 1745, de 12.12.1994, passam a ter a 
seguinte redação: 
 

“ANEXO I (...) 
 
4.3 Analista Legislativo de I, II,  III e IV 
categorias. 
 
4.3.1. Atribuições gerais: 

 
I - prestar consultoria, assessoria, 
orientação e assistência técnica à Mesa 
Diretora, aos Deputados, à Direção Geral 
da Secretaria, às Comissões Parlamentares 
e as unidades administrativas da 
Assembléia Legislativa, sugerindo 
alternativas para a ação Parlamentar e 
legiferante, pertinentes ao assessoramento 
técnico-específico vinculado a respectiva 
área de formação superior exigida para o 
ingresso na carreira e emitir relatórios 
correspondentes;  
II - prestar assessoramento e consultoria à 
Mesa Diretora e aos Deputados durante a 
tramitação das proposições e nos 
procedimentos político-parlamentares, nas 
áreas temáticas a que estejam vinculados;  
III - elaborar análise técnica das 
proposições, dentro das respectiva área de 
formação superior exigida para o ingresso 
na carreira, quando requerido;  
IV - apoiar as atividades atinentes ao 
processo legislativo e acompanhar o 
andamento dos processos, prestando 
informações necessárias e regulares a 
tramitação das proposições legislativas, 
dentro da respectiva área de formação 
superior exigida para o ingresso na 
carreira;  
V - realizar pesquisas, prestar consultoria, 
elaborar relatórios das atividades 
desenvolvidas em cada área temática e 
instruir processos e preparo de 
informações;  
VI - elaborar minutas de despachos e 
requer diligências incidentes no processo, 
se necessário, visando a adequação da 
tramitação à necessidade técnica que a 
matéria exige;  
VII - acompanhar propostas de outras 
instituições, dentro das respectivas áreas 
temáticas;  
VIII - apresentar estudos técnicos relativos 
à área de atuação, visando o 
aprimoramento das atividades, elaborar 
planos e sugestões de procedimentos 

visando à modernização dos serviços 
administrativos;  
IX - acompanhar e assessorar reuniões, em 
matérias de sua especialidade, bem como 
realizar estudos técnicos de apoio às 
atividades institucionais e administrativas, 
quando solicitado;   
X - coordenar trabalhos de pesquisas e 
processamento de dados, serviços de 
informações e documentações e a criação 
de um núcleo de dados com a finalidade de 
reunir todos os pareceres, relatórios, notas 
técnicas, visando dar maior agilidade e 
confiabilidade aos trabalhos da categoria;  
XI - traduzir e interpretar conteúdos de 
informações;  
XII - manter dados estatísticos atualizados, 
com vistas à elaboração e execução 
orçamentária; 
XIII - planejar, implantar, coordenar e 
controlar projetos e trabalhos no âmbito da 
Administração no que se refere às suas 
respectivas áreas de atuação;  
XIV - examinar e fiscalizar o cumprimento 
do orçamento anual e acompanhar a 
execução orçamentária, inclusive quanto à 
abertura de créditos suplementares 
especiais e extraordinários, apresentar 
relatórios à autoridade competente das 
inspeções realizadas, apontando infrações e 
recomendando correções, quando for o 
caso;  
XV - realizar inspeções preventivas nas 
áreas administrativas, financeiras, 
contábeis, patrimoniais, recursos humanos, 
saúde,  informática e outras, dentro da 
respectiva área de formação superior 
exigida para o ingresso na carreira;  
XIV - realizar auditorias especiais internas 
por determinação da Assembléia 
Legislativa;  
XVII - acompanhar a elaboração e 
execução dos planos econômicos, o Plano 
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA);  
XVIII - coordenar as atividades de 
tratamento e recuperação de informações;  
XIX - elaborar fluxo de controle e de 
rotinas de trabalho;  
XX - planejar ações integradas de 
implantação, coordenação e controle de 
projetos e trabalhos nos campos de 
administração, recrutamento, seleção e 
aperfeiçoamento de pessoal, de 
organização interna e métodos e 
planejamento, na área legislativa da 
Assembléia Legislativa;  
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XXI - elaborar planos e sugestões de 
procedimentos, visando à modernização 
dos serviços administrativos e legislativos 
da Assembléia Legislativa; 
XXII - executar arbitragens e emitir laudos 
de acordo com a respectiva área de 
formação superior exigida para o ingresso 
na carreira;  
XXIII - orientar a respeito de normas 
internas e da revisão de processos, visando 
o seu eventual saneamento;   
XXIV - oferecimento de subsídios à 
Assembléia Legislativa sobre matéria 
atinente a sua área de atuação, quando 
solicitado;  
XXV -  realizar exames médicos em 
candidatos ao ingresso nos serviços da 
Assembléia Legislativa;  
XXVI - realizar estudos, orientação, 
implantação, coordenação e execução de 
projetos e programas especiais de saúde no 
âmbito da Assembléia Legislativa, por 
determinação superior;  
XXVII - desenvolver trabalhos de 
educação sanitária, destinados à prevenção 
de doenças, bem como execução e 
interpretação de radiografias 
médico/dentárias;  
XXVIII - fornecimento e elaboração de 
laudos, perícias, atestados, relatórios e 
fichas médicas e odontológicas;  
XXIX - elaboração, aplicação, estudos, 
avaliação e interpretação de testes 
psicológicos; 
XXX -  realização de entrevistas 
psicossociais com vistas à melhoria na 
qualidade de vida e desempenho dos 
servidores da Assembléia Legislativa;  
XXXI - elaboração de diagnóstico 
psicológico, orientação e acompanhamento 
do ajustamento do servidor; 
XXXII -  supervisão de trabalhos de 
psicoterapia, e ainda, assistência a 
funcionários que apresentem problemas de 
ordem social, moral, educacional e 
econômica.” 
 

Art. 4º À categoria de Analista Legislativo 
compete atuar, com independência técnica e 
política, para atender as necessidades a seguir 
discriminadas, relacionadas, principalmente, com 
as Comissões Permanentes da Assembléia 
Legislativa: Contabilidade Pública; Economia; 
Finanças Públicas; Administração Pública e 
Legislativa; Agricultura; Serviço Social; Meio 
Ambiente; Geografia, Arquitetura e Urbanismo; 
Minas e Energia; Transportes; Comunicação 
Social; Telecomunicações; Ciência e Tecnologia; 

Educação, Desporto, Cultura; Saúde Pública e 
Sanitarismo; Turismo. 
 
Art. 5º  A carreira de Analista Legislativo é 
integrada por cargos de provimento efetivo, 
organizada em quadro próprio, em níveis 
escalonados, em 04(quatro) categorias, com a 
seguinte estrutura hierarquizada e respectivos 
quantitativos: 
 
I - 12 (doze) cargos de Analista Legislativo de 1ª 
Categoria (nível I); 

 
II - 12 (doze) cargos de Analista Legislativo de 2ª 
Categoria (nível II); 

 
III - 11(onze) cargos de Analista Legislativo de 3ª 
Categoria (nível III);

 
IV – 11(onze) cargos de Especialista em Políticas 
Públicas(nível IV). 

 
Art. 6º  O ingresso na carreira de Analista 
Legislativo da Assembléia Legislativa far-se-á nos 
cargos de Analista Legislativo de 1ª Categoria, por 
meio de concurso público de provas ou de provas e 
títulos, respeitada a ordem de classificação e a 
legislação estatutária. 
 
Parágrafo único.  São requisitos para a inscrição 
no concurso de Analista Legislativo de 1ª 
Categoria: 
 
I - ser brasileiro. 

 
II - ser possuidor de escolaridade de 3º grau, com 
comprovação de registro junto ao Ministério de 
Educação e Cultura, em pelo menos uma das áreas 
temáticas mencionadas no art. 2º desta Resolução. 
 
Art. 7º  A promoção dos Analistas Legislativos 
dar-se-á de uma categoria para outra subseqüente 
por critério de antigüidade e de merecimento, 
alternadamente, atendido o requisito da 
estabilidade, iniciando-se a promoção pela 
antiguidade. 
 
§ 1º A passagem de uma categoria para outra 
subseqüente somente ocorrerá na existência de 
vaga e condicionada à permanência mínima na 
categoria por 02 (dois) anos. 
 
§ 2º O critério de merecimento será aferido 
mediante procedimento técnico de avaliação de 
desempenho. 
 
Art. 8º A avaliação dos Analistas, para efeito de 
promoção por merecimento, considera o 
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desempenho no cumprimento de suas atribuições, o 
seu potencial de desenvolvimento profissional na 
carreira, o seu zelo funcional e a disciplina, 
observando-se, especificamente, os seguintes 
requisitos: 
 
I - a competência, a produtividade, a cooperação e 
a observância dos deveres funcionais; 
 
II - os dados cadastrais e curriculares que 
comprovem interesse de aperfeiçoamento, 
mediante participação em cursos de capacitação e 
desenvolvimento profissional; 
 
III - participação em cursos e nos programas de 
treinamento, de avaliação, de capacitação, de 
especialização e de desenvolvimento funcional; 
 
IV – pela ocupação de cargos de proeminência e 
destaque no âmbito da Assembléia Legislativa; 
 
V - o potencial revelado: 
 
a) pelos resultados obtidos nos cursos de que trata 
o inciso III; 
 
b) pela qualidade do trabalho realizado e pelas 
iniciativas das quais resulte o aprimoramento da 
execução de tarefas individuais ou do órgão de sua 
localização; 
 
c) pela eficiência demonstrada em função da 
complexidade das atividades exercidas e pelo zelo 
funcional. 
 
Parágrafo único.  O desempenho, o potencial e o 
zelo funcional serão analisados por critérios 
objetivos a serem definidos e regulamentados 
através de Ato da Mesa Diretora. 
 
Art. 9º  Na avaliação de que trata o artigo 8º 
devem ser adotados critérios que atendam à 
natureza e às peculiaridades das atividades 
desempenhadas pelo Analista. 
 
Parágrafo único.  A avaliação dos Analistas será 
procedida pelo Conselho de Avaliação. 
 
Art. 10.  Ao Conselho de Avaliação compete a 
avaliação de estágio probatório e de promoção na 
carreira e o seu funcionamento dar-se-á na  forma 
do  regulamento próprio, a ser efetivado através de 
Ato da Mesa Diretora. 
 
Art. 11. Integram o Conselho de Avaliação: 
 
I -  o Secretário-Geral da Mesa; 
 

II - 02 (dois) Analistas Legislativos de carreira de 
categoria superior ao do avaliado; 
 
III - 01 (um) representante da Diretoria Legislativa 
de Administração - DLA, indicado pela Mesa 
Diretora; 
 
IV – 01 (um) representante da Procuradoria-Geral; 
Parágrafo único.  Na impossibilidade de 
participação de quaisquer dos servidores citados 
neste artigo, a Mesa Diretora, em cada caso, poderá 
nomear um substituto equivalente. 
 
Art. 12. O Conselho de Avaliação, após realizada a 
avaliação especial de desempenho de estágio 
probatório, emitirá parecer confirmando ou não o 
servidor no cargo para o qual foi nomeado. 
 
§ 1º  Se o parecer for contrário à confirmação do 
servidor, dar-se-lhe-á conhecimento para efeito de 
apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da data em que o servidor 
atestar o recebimento da notificação, ou, em caso 
de recusa, assinado por 02 (duas) testemunhas 
idôneas. 

 
§ 2º O Conselho de Avaliação encaminhará o 
parecer, bem como a defesa, quando houver, à 
Mesa Diretora, que decidirá sobre a exoneração ou 
manutenção do servidor. 
 
Art. 13. O Conselho de Avaliação fará publicar as 
listas dos candidatos que tiverem preenchido os 
requisitos para as promoções por antigüidade e por 
merecimento. 

 
§ 1º As reclamações contra as listas poderão ser 
interpostas no prazo de 05 (cinco) dias e serão 
dirigidas ao Conselho de Avaliação que decidirá, 
em primeiro grau, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
§ 2º Da decisão do Conselho de Avaliação caberá 
recurso para a Mesa Diretora, no prazo de 05 
(cinco) dias. 
 
§ 3º As reclamações e os recursos serão recebidos 
com efeito suspensivo. 
 
Art. 14. O merecimento será apurado pelo 
Conselho de Avaliação, considerando-se os 
requisitos indicados no artigo 8º desta Resolução. 
 
Art. 15. Julgado o merecimento, o Conselho de 
Avaliação encaminhará à Mesa Diretora o 
respectivo ato de habilitação, com a indicação, em 
lista tríplice, dos nomes dos 03 (três) Analistas 
habilitados, em condições de igualdade, para a 
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promoção por merecimento, para que, no prazo de 
10 (dez) dias, seja baixado ato de promoção. 
 
Art. 16. Realizada a promoção por merecimento, 
serão atribuídos para as promoções futuras aos 
remanescentes da lista tríplice 03 (três) pontos e, 
aos demais, 02 (dois) pontos. 
 
Art. 17. A antigüidade será apurada pelo tempo de 
efetivo exercício na categoria a que pertença o 
Analista Legislativo. 
 
Parágrafo único.  Computar-se-á como tempo de 
efetivo exercício na categoria a que pertença o 
analista a ocupação de cargo comissionado ou 
função no âmbito do serviço público estadual;  
 
Art. 18. Na apuração da antigüidade, havendo 
empate de tempo de serviço na mesma categoria, 
adotar-se-á como critério de desempate, 
sucessivamente: 
 
I -  o de maior tempo de serviço no cargo; 
 
II – o de maior tempo de serviço na Assembléia 
Legislativa; 
 
III - o de maior tempo no serviço público; 
 
IV -  e o de maior idade. 
 
Art. 19.  Apurada a antigüidade, o Conselho de 
Avaliação encaminhará à Mesa Diretora o 
respectivo ato de habilitação com a indicação do 
Analista habilitado para a promoção por 
antigüidade, devendo o Ato de Promoção ser 
baixado no prazo de 10 (dez) dias. 
 
Art. 20.  Não concorre à promoção por 
merecimento: 
 
I - aquele que tiver sofrido pena disciplinar ou tiver 
sido condenado judicialmente, respeitado o direito 
de ampla defesa e do contraditório; 
 
II - aquele que ainda não tiver adquirido 
estabilidade ou estiver em cumprimento de estágio 
probatório; 
 
Parágrafo único.  Poderá concorrer à promoção 
por merecimento o servidor que estiver ocupando 
cargo comissionado ou função gratificada no 
âmbito do serviço público estadual. 
 
Art. 21. Concluída a promoção por merecimento 
reinicia-se na nova categoria a avaliação, não 
sendo válidos os pontos obtidos até então. 

Art. 22.  Aplicam-se, ainda, à carreira de Analista, 
no que couber, as regras adotadas para os demais 
servidores do Poder Legislativo, naquilo que não 
colidir com esta Resolução. 
 
Art. 23. A não-inclusão de candidato em lista de 
promoção por merecimento ou antigüidade, 
prescreverá: 
 
I - em 02 (dois) anos, quanto à pena administrativa 
de suspensão; 
 
II - em 01 (um) ano, quanto à pena administrativa 
de repreensão. 
 
Art. 24. Os atuais ocupantes do cargo de Analista 
Legislativo serão enquadrados pelo critério da 
antigüidade, através de ato da Mesa a ser baixado 
em 10 (dez) dias, apurada nos termos do artigo 18 
desta Resolução. 
§ 1º A partir do enquadramento previsto neste 
artigo não se aplica à carreira de Analista 
Legislativo a progressão funcional prevista na 
Resolução nº 1745/94, consolidada pela Resolução 
nº 1917/98. 
§ 2º. Fica assegurada ao servidor enquadrado nos 
termos deste artigo a irredutibilidade de 
vencimento prevista no artigo da Constituição 
Federal.  
 
Art. 27. Enquanto não for realizado o 
enquadramento previsto nesta Resolução, serão 
aplicadas aos Analistas Legislativos as regras de 
progressão funcional dispensadas aos demais 
servidores deste Poder,  previstas na Resolução nº 
1.745 de 12.12.1994. 
 
Art. 27.  Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de 
dezembro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A pretensão da alteração na definição do cargo de 
Analista Legislativo, de nível superior, é 
justificada em razão da necessidade dessa Augusta 
Casa de Leis ter um corpo de Analistas 
especializados que possam dar suporte aos 
Senhores Parlamentares, bem como, às Comissões 
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Técnicas, nas áreas não abrangidas pela assessoria 
jurídica da Procuradoria deste Poder. 
 
A definição das atribuições dos integrantes do 
quadro de Analistas é de suma importância para o 
aproveitamento pleno da capacidade Legislativa e 
do conhecimento de cada servidor, cujas funções 
serão bem mais aproveitadas pela Administração 
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito. 
 
Tanto é assim que a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal já se utilizam do referido corpo de 
Analista Legilativo, que em momento oportuno se 
manifestam através de pareceres técnicos, 
possibilitando aos membros daquelas Casas de 
Leis desenvolverem os seus trabalhos com mais 
qualidade, eficiência e segurança. 
 
O Projeto não cria novos cargos, vez que tão 
somente redefine as atribuições dos Analistas 
Legislativos que hoje estão desvirtuadas das 
necessidades da Casa e que muitos se encontram 
atualmente em funções burocráticas, e com essa 
redefinição poderão desenvolver trabalhos de 
melhor qualidade para assessorar na elaboração  de 
pareceres, na tramitação de matérias, bem como  
auxiliar as Comissões Temáticas deste Poder, 
sejam elas permanentes ou temporárias, 
 
Diante do exposto, solicitamos aos demais pares a 
aprovação do presente Projeto. 
 

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
 A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, em cumprimento à Lei 4.890/94, 
informa que a aprovação do presente Projeto de 
Resolução nº 13/2008, irá gerar um impacto total 
de R$ 44.757,48 (quarenta e quatro mil e 
setecentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e oito 
centavos) nas despesas de pessoal do Poder 
Legislativo no corrente exercício. 
 Na oportunidade esclarecemos que há saldo 
orçamentário aprovado no orçamento do exercício 
de 2008 para fazer face a presente despesa, e que o 
para o exercício,com o Plano Plurianual de 
Aplicações 2008/2011 e atendendo às disposições 
da Lei complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
 
 Vitória-ES, 05 de dezembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

SIMONE VICTOR 
Dir. Legislativa da Mesa p/ Assuntos 

Econômicos 

PODER EXECUTIVO 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 293/2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de 
Leis, o anexo projeto de lei, que institui o 
Programa de Pagamento Incentivado de Débitos 
Fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, por 
meio do qual os débitos fiscais relacionados com 
o ICM e o ICMS, vencidos até 30 de junho de 
2008, constituídos ou não, inclusive os 
espontaneamente denunciados pelo contribuinte, 
inscritos ou não em dívida ativa, ainda que 
ajuizados, poderão ser pagos em parcela única, 
com redução de noventa e cinco por cento das 
multas punitivas e moratórias e oitenta por cento 
dos juros de mora ou em até cento e vinte parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, com níveis 
diferenciados de redução das multas punitivas e 
moratórias e dos juros de mora incidentes. 

Cabe salientar que o parcelamento 
incentivado ora disciplinado será concedido de 
acordo com as regras contidas no Regulamento do 
ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 
25 de outubro de 2002, na parte que trata do 
parcelamento de débitos fiscais, e não se aplica a 
débito fiscal objeto de parcelamento em curso, ou 
remanescente de parcelamento anterior cujo 
contrato tenha sido rescindido.   

Vale frisar, ainda, que o ingresso no 
programa dar-se-á por opção do contribuinte, 
mediante requerimento formalizado até o dia 30 
de abril de 2009, e que tal benefício não autoriza a 
restituição ou a compensação das importâncias já 
recolhidas. 

A concessão do benefício ficará 
condicionada a que o contribuinte apresente o 
respectivo pedido na Agência da Receita Estadual 
a que estiver circunscrito, manifestando, 
formalmente, a sua desistência em relação a ações 
judiciais e a recursos administrativos existentes 
contra a Fazenda Pública. 

Assim, Senhor Presidente, espero a 
acolhida necessária à proposta que ora submeto à 
apreciação dessa Casa. 

 
 

Atenciosamente  
 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 449/2008 
 

Dispõe sobre parcelamento de 
débitos fiscais, nas condições que 
especifica. 

 
Art. 1º Fica instituído o Programa de 

Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais 
destinado a promover a regularização de débitos 
fiscais relacionados com o ICM e o ICMS 
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de  
junho de 2008, constituídos ou não, inclusive os 
espontaneamente denunciados pelo contribuinte, 
inscritos ou não em dívida ativa, ainda que 
ajuizados. 

 
§ 1º O débito será consolidado, de forma 

individualizada, na data do pedido de ingresso no 
programa, com todos os acréscimos legais 
vencidos previstos na legislação de regência do 
imposto, na data dos respectivos fatos geradores 
da obrigação tributária. 

 
§ 2º O parcelamento de que trata o caput: 
 
I - desde que requerido até 30 de abril de 

2009, poderá ser efetuado em moeda corrente, nas 
seguintes condições: 

 
a) em parcela única, com redução de 

noventa e cinco por cento das multas punitivas e 
moratórias e, de oitenta por cento dos juros de 
mora;  

 
b) em até sessenta parcelas mensais e 

sucessivas, com redução de oitenta por cento das 
multas punitivas e moratórias e, de sessenta por 
cento dos juros de mora; ou 

 
c) em até cento e vinte parcelas mensais e 

sucessivas, com redução de sessenta e cinco por 
cento das multas punitivas e moratórias e, de 
cinqüenta por cento dos juros de mora; 

 
 d) não admitirá parcela mensal inferior a 

200 VRTE’S. 
 
 II – implica em confissão irrevogável e 

irretratável do débito fiscal; 
 
III - observadas as disposições desta Lei, 

será concedido de acordo com as regras contidas 
no RICMS/ES –, aprovado pelo Decreto n.º 
1.090-R, de 25 de outubro de 2002; 

 
IV - poderá ser deferido, 

independentemente da existência de outros 
parcelamentos anteriormente celebrados; 

 
V - não autoriza a restituição ou 

compensação das importâncias já recolhidas;   
 

VI - não se aplica a débito fiscal: 
 
a) objeto de parcelamento em curso; ou 
 
b) cujo parcelamento esteja 

expressamente vedado pelo Regulamento do 
ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 
2002.  

 
VIII - fica condicionado a que o 

contribuinte: 
 
a) efetue expressa renúncia a qualquer defesa 

ou recurso administrativo ou judicial, bem como 
desistência dos já interpostos, relativamente aos 
débitos fiscais incluídos no parcelamento ou objeto 
de liquidação em parcela única;  

 
b) efetue, na forma e nos prazos 

regulamentares, o pagamento regular das parcelas do 
débito consolidado;  

 
c) declare sua opção pelo ingresso no 

programa, mediante requerimento;  
 

d) efetue o pagamento das custas judiciais e 
dos honorários advocatícios nas ações já ajuizadas; e 

 
e) atenda às demais condições previstas no 

RICMS/ES. 
 
§ 3º O requerimento a que se refere o § 2º, 

VIII, c: 
 
I - será apresentado na Agência da Receita 

Estadual a que estiver circunscrito o interessado, ou 
na Procuradoria Geral do Estado, quando se tratar de 
processo encaminhado àquele órgão para propositura 
de ação judicial referente à cobrança da dívida;  

 
II - conterá o valor do débito, com a 

indicação do número do auto de infração ou da 
notificação de débito e, em caso de denúncia 
espontânea, o valor do débito e o seu respectivo 
período de referência; e   

 
III - deverá ser instruído com cópia do 

Documento de Informação e Apuração do ICMS – 
DIA-ICMS – ou Declaração Simplificada – DS –, ou 
do Documento de Informações Econômico-Fiscais – 
DIEF –, na hipótese de pagamento ou parcelamento 
decorrente de denúncia espontânea apresentada pelo 
contribuinte.   

 
§ 4º O pagamento em cota única dispensa a 

apresentação do requerimento previsto neste artigo, e 
poderá ser efetuado por meio de DUA - eletrônico, 
conforme modelo disponível na internet, no 
endereço www.sefaz.es.gov.br. 
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§ 5º Para cada débito consolidado na forma 
do § 1º será celebrado um contrato de parcelamento. 

 
Art. 2º O contrato celebrado em decorrência 

do parcelamento de que trata esta Lei será 
considerado descumprido e automaticamente 
rescindido, independentemente de qualquer ato da 
autoridade fazendária, quando ocorrer falta de 
pagamento integral de qualquer uma das parcelas, por 
prazo superior a sessenta dias. 

 
Parágrafo único. Ocorrida a rescisão nos 

termos previstos no caput, deverão ser 
restabelecidos, em relação ao saldo devedor, os 
valores originários das multas e dos juros 
dispensados, prosseguindo-se a cobrança do 
débito remanescente. 

 
Art. 3º Para fins de pagamento dos 

débitos fiscais apurados na forma desta Lei, a 
atualização monetária deverá ser calculada com 
base na variação do Valor de Referência do 
Tesouro Estadual – VRTE, do Estado do Espírito 
Santo, e os juros de mora serão equivalentes a um 
por cento por mês ou fração. 

 
Art. 4º Ato do Poder Executivo disporá 

sobre as normas complementares necessárias à 
implementação das disposições contidas nesta Lei. 

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

sua publicação.  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 294/2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de 
Leis, o anexo projeto de lei que autoriza o Estado 
a conceder remissão de débitos fiscais referentes 
ao Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
existentes até 31 de dezembro de 2007, cujos 
valores sejam iguais ou inferiores a dez mil reais. 

A medida proposta atinge tão somente os 
pequenos devedores do erário estadual, cujos 
valores de débitos fiscais consolidados significam 
pouco mais de 1% (um por cento) do total 
constituído pela Fazenda Pública Estadual. 

A cobrança de dívidas de diminuto valor 
congestiona o sistema de cobrança da 
Procuradoria Geral do Estado com baixíssimo 
resultado efetivo, pois no mais das vezes, as 
pessoas identificadas no pólo passivo das 

respectivas ações não oferecem condições 
materiais para que a execução da dívida seja 
satisfeita. 
 

Ante ao exposto espero, Senhor 
Presidente, a acolhida necessária à proposta. 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 450/2008 

 
Autoriza o Poder Executivo a 
conceder remissão de débitos 
fiscais. 

 
Art. 1º Fica o Estado do Espírito Santo a 

conceder remissão de débitos fiscais vencidos, 
referentes ao ICM e ao ICMS inscritos ou não em 
dívida ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança, 
decorrentes de denúncia espontânea formalizada até 
31 de dezembro de 2007, ou constantes de auto de 
infração ou de notificação de débito, lavrados até 31 
de dezembro de 2007, cujos valores, atualizados até 
31 de dezembro de 2007, sejam iguais ou inferiores a 
dez mil reais. 

 
§ 1º O disposto neste artigo não autoriza a 

restituição ou a compensação de valores 
eventualmente recolhidos. 

 
§ 2º Os procedimentos necessários para a 

remissão dos débitos e o arquivamento dos 
respectivos processos serão estabelecidos no 
Regulamento do ICMS. 

 
Art. 2º Para efeito de remissão dos débitos 

fiscais relativos às empresas optantes do Simples 
Nacional, previsto na Lei Complementar nº. 
123/2006, as datas fixadas no artigo 1º serão 
limitadas a 30 de junho de 2007.   

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

publicação. 
 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

LEI Nº 9.074 
 

Altera a redação do artigo 11 da Lei nº  7.001, de 
27.12.2001. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembléia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 
artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e 
eu, Guerino Zanon, seu Presidente, nos termos do § 
7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 
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Art. 1o O artigo 11 da Lei nº 7.001, de 27.12.2001, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: 

 
“Art. 11. (...) 
 
§ 1º O disposto no “caput” deste artigo não se 
aplica quando o reflorestamento não for feito 
com plantas nativas. 
 
§ 2º Exclui-se do cálculo a que se aplica o 
desconto previsto no “caput” deste artigo, a 
área equivalente a 20% (vinte por cento) do 
total de propriedade das empresas, referente à 
reserva legal obrigatória, conforme definido 
pela Lei n° 4.771, de 15.9.1965, que instituiu o 
Código Florestal Brasileiro.”  (NR) 

 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

 
ATO Nº 3699 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde no dia 25.11.2008, o Deputado 
WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA, na forma 
do Art. 295, inciso II, da Resolução nº 1.600/91. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

(*) ATO Nº 3695 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o ato nº 3651, 
02/12/2008, publicado em 02./12/2008, que nomeou 
ELCIMAR LEITE DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Motorista de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, no 
gabinete da deputada Aparecida Denadai, por 

solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 084214/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 

ERRATA  
 

 No Ato nº 3.640, de 1º.12.2008, publicado 
em 02.12.2008,  

 
Onde se lê: 
 
“(...) IVON MOREIRA DE SOUZA (...)” 

 
Leia-se: 
 
“(...) IVOM MOREIRA DE SOUSA (...)”. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3700 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SOLANGE VIEIRA FARIAS, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Rafael Favatto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
084172/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 3701 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PIO JORGE PEDRINI, do cargo 
em comissão de Assessor Legislativo da Secretaria 
da Assembléia Legislativa.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 3702 
 

 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, SOLANGE VIEIRA FARIAS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa.  

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3703 
 

 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, MANOELA MACHADO ZUCOLOTTO, 
para exercer o cargo em comissão Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Rafael Favatto, 
por solicitação do próprio Deputado, contido no 
processo nº 084172/2008. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1041 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
08.12.2008, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2007, e marcar para o  período de 05.01 
a 16.01.2009, e de 09.03 a 26.03.09, da servidora 
INÊS FONSÊCA NUNES, matrícula nº 16647, 
titular do cargo efetivo de Assistente de Apoio 
Legislativo, código EASAL, do Quadro Permanente 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 1014/2008,  
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 1042 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR MARCADAS, para o  
período de 02 a 31.12.2008 as férias regulamentares, 
referente ao exercício de 2007, da servidora MARIA 
NEDIR MOTA GONÇALVES, matrícula nº 16617, 
titular do cargo efetivo de Agente de Apoio 
Legislativo, código EAGAL, do Quadro Permanente 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 173/07. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de dezembro de 2008. 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 
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ERRATA 
 

Na publicação do Resumo do 2º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 054/2006, publicado no dia 20 de 
novembro de 2008, 
 
ONDE SE LÊ: 
 
... e término no dia 15 de outubro de 2009. 
 
LEIA-SE: 
 
... e término no dia 15 de novembro de 2009. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO 

CONTRATO Nº 011/2007 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a Recisão do Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
CONTRATADA: VIVO S/A. 
 
OBJETO: Rescindir o CONTRATO Nº 011/2007, 
cujo objeto era a contratação de Empresa para 
prestação dos serviços de Telefonia Móvel na 
Modalidade Local, para atendimento a ALES. 
 
VIGÊNCIA: Este TERMO DE RESCISÃO 
retroage seus efeitos ao dia 12 de setembro de 2008. 
 
PROCESSO: 071744. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO CONTRATO Nº 023/2007 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
CONTRATADA: VIVO S/A. 
 
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação 
de serviço de Telefonia Móvel Pessoal, para 
atendimento a ALES. 
 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 
428.136.37 (quatrocentos e vinte e oito mil, cento e 
trinta e seis reais e trinta e sete centavos). 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste 
CONTRATO será de 12 (doze) meses, com início no 
dia 13 de setembro de 2008. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 080843 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de dezembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, torna público que a Mesa Diretora ratificou 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para 
contratação de empresa para a realização de 
treinamento em 04 cursos para atender 06 servidores 
da DLCPD, objetivando o aperfeiçoamento nas 
linguagens de programação, atualização de 
conhecimentos técnicos, bem como o conhecimento 
de novas tecnologias a serem empregadas na ALES, 
com base no Inciso II do Artigo 25, combinado com 
o Inciso VI do Artigo 13 da Lei 8.666/93 e parecer da 
Procuradoria, constante do processo nº 083492/2008. 
CONTRATADA: MINDWORKS 
INFORMÁTICA LTDA – EPP 
Empenho nº 2008NE01875, no valor total de R$ 
28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta 
reais). 
 
 Vitória, 08 de dezembro de 2008. 
 

Thiago Monteiro Bonatto 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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



 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
SECRETARIA-GERAL 

 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
 

SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

 
 

PROCURADOR-GERAL 
JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

 
 

SECRETÁRIA DA MESA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 
 

SECRETÁRIO DA MESA P/ASSUNTOS ECONÔMICOS 
FERNANDO LYRA 

 

 
SUBPROCURADOR-GERAL - NILSON ESCOPELLE GOMES 

 
 

 
DIRETORES LEGISLATIVOS 

 
 
 
 

Valdecyr José Zen - DLA 
 

Ricardo Wagner Viana Pereira – DLMD 
 

Eduardo Soares de Barros – DLCPD 
 

Paulo Marcos Lemos – DLR 
 

Vanilza Marques da Silva – DLPL 
 

Paulo da Silva Martins – DLP 
 

Simone Victor – DLMAE 
 

Arildo José Cassaro – DLDI 
 

Lúcio Scarpelli – DLSM 
 

Marcelo Siano Lima – DLCPT 
 

Luzia Maria Rabello Amm de Assis - DLTP 
 

Luis Carlos Giuberti – ASLM 
 




