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ATAS DAS SESSÕES 
 

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 DE 
FEVEREIRO DE 2008. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem as 
Srªs e Srs. Deputados Aparecida Denadai, 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, Carlos 
Casteglione, Cláudio Vereza, Da Vitória, 
Doutor Rafael Favatto, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Élcio Álvares, 
Elion Vargas, Euclério Sampaio, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Guerino Zanon, Janete 
de Sá, Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Paulo Foletto, 
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, 
Sargento Valter, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia)  
 

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

 

(A convite da Presidência, ocupa a 
1ª Secretaria a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai e a 2ª 
Secretaria o Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Convido o Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 
 

(O Sr. Reginaldo Almeida lê 
Salmos 19:1) 

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

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ata aprovada como lida. (Pausa) 
 Informo aos Srs. Deputados que o painel, por 
ora, apenas registra a presença. Ele será utilizado 
também para as votações, assim que terminarmos de 
fazer o cadastro dos Srs. Deputados, que acontecerá 
no decorrer da sessão. Esse cadastro poderá ser feito 
próximo à mesa destinada ao nobre Deputado Carlos 
Casteglione, que acabou de chegar. 
 

 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
718/2008 
 
Vitória, 15 de janeiro de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Jardel Vieira Machado Nunes (JARDEL 
DOS IDOS.O.S.), Deputado Estadual com assento 
nesta augusta Casa de Leis, vem por meio deste 
comunicar que não tem filiação partidária no 
momento.  
 

Atenciosamente, 
 

JARDEL VIEIRA MACHADO NUNES 
Deputado Estadual 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
2443/2007 
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano 
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635 – 16º Andar 

29050-335 – Vitória – ES 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2007. 
 
Á Sua Excelência o Senhor 
Guerino Zanon 
Presidente  
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Vitória/ES 
 
Assunto: Contrato Celebrado entre o Estado do 
Espírito Santo e a Caixa Econômica Federal. 
 
 Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

1. Em atendimento ao disposto no Art. 
116. §2º da Lei 8.666, informamos a Celebração do 
Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento 
Geral da União n.º 
022601327/2007MCidades/CAIXA, que tem por 
finalidade a execução de Complementação e 
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no 
Município de Vila Velha/ES. 

2. O valor repassado por conta do OGU 
é de R$ 24.600.000,00 ( vinte e quatro milhões e 
seiscentos mil reais), tendo o Estado do Espírito 
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Santo se comprometido a corresponder, a título de 
contrapartida, com a quantia de R$ 4.105.882,35 
(quatro milhões, cento e cinco mil, oitocentos e 
oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), 
correspondente a 16,69% do valor de repasse. 

3. O prazo previsto para execução do 
empreendimento contratado termina em 29/04/2011. 

4. Quaisquer informações adicionais 
relativas ao contrato de Repasse referido, poderão ser 
obtidas, a qualquer tempo, junto a esta 
Superintendência Regional. 

 
Respeitosamente, 

 
ANTÔNIO NICCHIO 

Gerente Regional de Negócios 
 

OFÍCIO N.º 2445/2007 
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 

Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano 

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635 – 16º Andar 
29050-335 – Vitória – ES 

 
Vitória, 03 de dezembro de 2007. 
 
Á Sua Excelência o Senhor 
Guerino Zanon 
Presidente  
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Vitória/ES 
 
Assunto: Contrato Celebrado entre o Estado do 
Espírito Santo e a Caixa Econômica Federal. 
 
 Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

1. Em atendimento ao disposto no Art. 
116. §2º da Lei 8.666, informamos a Celebração do 
Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento 
Geral da União n.º 022601431/2007MCidades / 
CAIXA, que tem por finalidade a execução de 
Complementação e Ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário no Município de 
Cariacica/ES. 

2. O valor repassado por conta do OGU 
é de R$ 17.098.400,00 (dezessete milhões, noventa e 
oito mil e quatrocentos reais ), tendo o Estado do 
Espírito Santo se comprometido a corresponder, a 
título de contrapartida, com a quantia de R$ 
4.274.600,00 (quatro milhões, duzentos e setenta e 
quatro mil e seiscentos reais), correspondente a 
25,00% do valor de repasse. 

3. O prazo previsto para execução do 
empreendimento contratado termina em 29/04/2011. 

4. Quaisquer informações adicionais 
relativas ao contrato de Repasse referido, poderão ser 

obtidas, a qualquer tempo, junto a esta 
Superintendência Regional. 

Respeitosamente, 
 

ANTÔNIO NICCHIO 
Gerente Regional de Negócios 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO 
05/2008 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 
SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 
Brasília, 08 de janeiro de 2008. 
Exmo. Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
Espírito Santo 
Vitória – ES 
 

Senhor Presidente, 
 

1. Em cumprimento às disposições 
constantes do artigo 16, da Lei n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993, comunico a Vossa Excelência a 
assinatura do Termo Aditivo n.º 05 ao Convênio n.º 
016/2003, publicado em extrato no Diário Oficial da 
União de 21/12/2007, entre a União, por meio da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, e a Secretaria de Estado da 
Justiça do Espírito Santo, com interveniência do 
Estado, destinado a implementação do Programa 
Estadual de Proteção a Vítimas e a Testemunhas – 
PROVITA – ES. A vigência fica prorrogada até 
30/04/2008. 

2. Sendo o que se apresenta para o 
momento consigno votos de elevado respeito e 
consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

PELY CIPRIANO 
Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos 
 

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

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO 

CONSELHO N.º 04/2007 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA 
VALÉRIO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DO FUNDO PARA REDUÇÃO 
DAS DESIGUALDADES REGIONAIS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES, 
ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL 

8.308/2006. 
 
Vila Valério-ES, 12 de dezembro de 2007. 
 
Exmo. Senhor 
GUERINO ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
VITÓRIA-ES 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos pelo presente encaminhar a esta Casa 
de Leis, conforme prevê o Artigo 7º, Parágrafo 2º, 
Inciso IV da Lei Estadual 8.308/2006 e Decreto 
Municipal n.º 066/2006, as atas do Conselho em 
anexo, sobre a aplicação dos Recursos Financeiros do 
Fundo para Redução das Desigualdades Regionais, 
estabelecidos pela Lei Estadual 8.308 de 12 de junho 
de 2006. 

Desde já apresentamos nossas cordiais 
saudações. 
 

Atenciosamente, 
 

CLEBERSON DEPRÁ 
Presidente do Conselho 

 
Rua Lourenço De Martins, S/Nº, Centro, Vila 
Valério, CEP 29 785 000 
Telefax: (027) 3728 1000 CGC 01.619.232/0001-95 
e-mail: pmviva@terra.com.br 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: AVISO N.º 
2135 

 
Brasília, 18 de dezembro de 2007. 

 
Senhor Presidente, 

 
 Encaminho a Vossa Excelência cópia do 
Acórdão n.º 2.458/2007, para conhecimento, em 
especial quanto à sugestão constante do item 9.6 da 
referida Deliberação, proferida por este Tribunal, na 
Sessão Plenária de 21/11/2007, ao apreciar o 
processo de Relatório de Auditoria – Fiscalização de 
Orientação Centralizada determinada no item 9.12 do 

Acórdão n.º 810/2007-TCU – Plenário, com o 
objetivo de fiscalizar a execução do Programa 
Nacional de Controle da Dengue. 
Atenciosamente, 
 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Presidente 

 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória – ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. À Comissão de Saúde. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
154/2007 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 

CALÇADO 
 

Governo “O futuro é Agora” – Administração 
2005/2008” 

CNPJ- 27.167.402/0001-31 
 
São José do Calçado-ES, 19 de dezembro de 2007 
 
 Vimos encaminhar a esta Augusta Casa de 
Leis a prestação de contas do recursos recebidos dos 
“Royalties Estadual”, referente ao período de julho 
outubro de 2007, em consonância com o que 
preceitua a Lei nº 8.308/2006, 
 
 Sendo o que nos apresenta para o momento, 
subscrevemo-nos mui 
 

Atenciosamente,  
 

ALCEMAR LOPES PIMENTEL 
Prefeito Municipal 

 
Praça Pedro Vieira, 58. Centro – São José do 

Calçado-ES 
CEP: 29470-000 CNPJ- 27.167.402/0001-31 TEL 

556-1120 
emailprefeituracalcado@abemail.com.br 

 
A 
V. Exª 
Guerino Zanon 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória – ES 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
687/2007 

 
EXM.º SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
Sr. Presidente, 
 

Os Deputados do Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, infra-assinados, vêm indicar o 
Deputado Da Vitória pra líder e o Deputado Euclério 
Sampaio para Vice Líder da bancada nesta Casa de 
Leis, a parti da Sessão Legislativa de 2008. 
 

Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2007 
 

APARECIDA DENADAI 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

DA VITÓRIA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Publique-se. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
388/2007 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 
Vitória , 27 de dezembro de 2007 
 
 Senhor presidente: 
 

Consoante o disposto no art. 116, § 2º Lei 
8.666/93, encaminhamos a Vossa Excelência para o 
conhecimento, fotocópia do Termo de Convênio de 
Cooperação Recíproca celebrado entre a SESP – 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa 
Social e o município de Viana, objetivando regular as 
ações preventivas e repressivas concernentes à 
comercialização e fornecimento irregular e/ou ilegal 
de bebidas alcoólicas naquele município. 

Respeitosamente, 
 

LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 
Subsecretário de Estado de Gestão 

Administrativa/ SESP 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2355 – Bento 
Ferreira – Vitória/ES – CEP 29.050-625 

Tel: (027) 31379982 – Tel Fax (027) 31379986 – e-
mail apoio@sesp.es.gov.br 

 
A 
Exm.º Sr Deputado Guerino Zanon 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
04/2008 
 
Venda Nova do Imigrante, 02 de Janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Conforme determinado pela Lei 8.308/2006, 
de 12 de junho de 2006, vimos através deste 
encaminhar o Relatório de Aplicação dos Recursos 
Avaliação do 2º Semestre do ano de 2007, referente à 
utilização dos recursos do Fundo para a redução das 
desigualdades regionais em Venda Nova do 
Imigrante.  
 

Atenciosamente, 
 

PEDRO CARNIELLI 
Presidente do Conselho de Fiscalização e 

Acompanhamento do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais 

 
EXM.º SR  
GUERINO LUIZ ZANON 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
Vitória - ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
06/2008 

 
SECRETARIA DE SANEAMENTO, 

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

 
Vitória/ES, 07 de janeiro de 2008. 
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À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 019/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de São 
Gabriel da Palha/ES, visando à pavimentação e 
drenagem pluvial de diversas ruas da municipalidade. 
Pelo exposto, aproveito o ensejo para apresentar 
minhas expressões de estima e elevada consideração, 
colocando-nos desde logo à disposição para maiores 
esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.º 08/2008 
 

SECRETARIA DE SANEAMENTO, 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
 
Vitória/ES, 07 de janeiro de 2008. 
 
À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 020/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de São 
Domingos do Norte/ES, visando à pavimentação e 
drenagem pluvial de diversas ruas da municipalidade. 

 
Pelo exposto, aproveito o ensejo para 

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

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 

GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCO N.º 
04/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Vitória, 08 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Conforme determina a Lei 8.666/93, em seu 
Art. 116, § 2º, comunicamos a V.Exa. que esta 
Secretaria celebrou Convênio n.º 017/2007, através 
dos autos de n.º 39639630/2007, com o Sindicato das 
Indústrias de Madeira e do Mobiliário de Linhares e 
Região Norte/ES. 

Objeto: Cooperação técnica e financeira 
visando apoio para elaboração de programa de 
melhoria da produtividade e qualidade nas indústrias 
de fabricação de móveis em séries que compõem o 
pólo moveleiro de Linhares/ES. 
 

Atenciosamente, 
 

GUILHERME GOMES DIAS 
Secretário de Estado de Desenvolvimento 

 
Av. Nossa Senhora da Penha, 784 – 3º Andar – Ed. R 

S Trade Tower 
Praia do Canto – CEP: 29.055-132 – Vitória/ES – 

Tel.: (27) 3380.2222 
 
Ao Exmº Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
MD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
1640/2007 

 
SECRETARIA DA AGRICULTURA, 

ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 
 
Vitória, 28 de dezembro de 2007. 
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Exmo. Sr. 
Guerino Zanon 
D.D Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 
A propósito do OF. SGP/ALES/N.º 965 de 

18/12/2007, que trata da indicação n.º 414/2007 de 
autoria do Deputado Elion Vargas, informamos que, 
através do convênio SEAG N.º 092/2006 esta 
Secretaria de Estado formalizou parceria com a 
Prefeitura Municipal de Muniz Freire, visando a 
instalação de rede telefônica para atender a 
comunidade de Fortaleza, a obra encontra-se 
concluída e será inaugurada em breve. 

 
Aproveito para renovar protestos de elevada 

estima e consideração. 
  
Atenciosamente, 
 

DR. CESAR COLNAGHI 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Ao Sr. Deputado Elion Vargas, 
por cópia.  
 Continua a leitura do Expediente 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
09/2008 
 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 
 
 Vitória (ES), 03 de Janeiro de 2008. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

Reportando-nos ao Ofício OF. 
SGP/ALES/N.º 966 datado de 18/12/2007, através do 
qual Vossa Excelência encaminha a Indicação N.º 
415/2007, de autoria do Deputado Estadual Elion 
Vargas que tem como objeto a expansão da rede 
telefônica do Distrito de Fortaleza até Tombos no 
Município de Muiz Freire, informamos que: 
 

• A Empresa Leste 
Comunicações LTDA está elaborado 
o projeto executivo; 
• É necessária a viabilidade 
técnica e aprovação do projeto junto 
a Concessionária de Telefonia Fixa 
do Estado; 
• Com o projeto aprovado a 
SEAG estabelecerá parceria com o 
Município objetivando a implantação 
de rede telefônica para atendimento a 
comunidade de Tombos. 

Sem mais, aceite nossas cordiais saudações. 
 

Atenciosamente, 
 

CÉSAR COLNAGHI 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca 

 
Rua Raimundo Nonato, 116 – Forte São João – 

Vitória-ES – CEP 29017-160 – CNPJ: 
27.080.555/0001-47 

Telefone: 3132-1250 – e-mail: gapp@seag.es.gov.br 
 
EXMº. SR. 
GUERINO ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA 
VITÓRIA/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Ao Sr. Deputado Elion Vargas, 
por cópia.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
04/2008 
 

ADERES 
Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito 

Santo 
 
Vitória, 08 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Em atenção aos normativos legais vigentes, 
comunicamos a V. Excelência que esta Agência de 
Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo – 
ADERES, firmou contrato com a União Federal, 
visando a reurbanização e revitalização da orla do 
Centro de Guarapari, conforme extrato abaixo: 
 

Resumo do Convênio n.º 
021254005/2006 
Registro na AGE n.º 5309 
 
Concedente: União Federal, através 
do Ministério do Turismo 
representada pela Caixa Econômica 
Federal 
 
Convenente: Agência de 
Desenvolvimento em Rede do 
Espírito Santo 
 
Ente Interveniente: Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 
 

Interveniente: Prefeitura Municipal 
de Guarapari 
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Interveniente Executor:  Instituto de 
Obras Públicas do Estado do Espírito 
Santo 
 
Objeto: Revitalização, reorganização 
urbanística e paisagística do trecho 
da orla do centro da Cidade de 
Guarapari, compreendido entre a 
Praia de Areia preta e Mirante da Rua 
Cirne 
 
Valor total: R$ 5.551.521,24 
 
Valor União Federal: R$ 
1.170.000,00 
 
Valor Governo do Estado: R$ 
4.381.962,80 
 

Vigência: 30/03/2008 
 

Data da assinatura: contrato – 
29/12/06, aditivo – 11/10/2007 
 

Dotação orçamentária: 
15.451.0104.1337.0000 
N.º Processo: 39653480 

 
Atenciosamente 

 
CRISTINA VELLOSO SANTOS PAULO 

RICARDO T MEINICKE 
Diretora-Presidente, em exercício Diretor 

Administrativo e Financeiro 
 

Av. Nossa Senhora de Penha, 714, 5ª andar, Ed. RS 
Trade Tower, Praia do Canto, Vitória -ES – CEP 

29055-130 
Fone: (27) 3315-7241 Fax: (27) 3315-6048 

 
Exmo. Sr. 
Deputado Estadual Guerino Zanon 
MD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Saneamento.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
14/2008 

ADERES 
Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito 

Santo 
 
Vitória, 22 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 

Vimos através do presente, retificar o item 
“Valor Total” do OFÍCIO ADERES/DIR N.º 004/08, 
em anexo, ficando ratificadas as demais informações 
prestadas: 
 

- Valor total: onde se lê R$ 
5.551.521,24, lê-se R$ 5.551.962,80. 

 
Atenciosamente,  

 
CRISTINA VELLOSO SANTOS PAULO 

RICARDO T MEINICKE 
Diretora-Presidente, em exercício Diretor 

Administrativo e Financeiro 
 

Av. Nossa Senhora de Penha, 714, 5ª andar, Ed. RS 
Trade Tower, Praia do Canto, Vitória -ES – CEP 

29055-130 
Fone: (27) 3315-7241 Fax: (27) 3315-6048 

 
Exmo. Sr. 
Deputado Estadual Guerino Zanon 
MD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Junte-se ao Ofício ADERES n° 
004/2008.  
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

03/2007 
 

MUNICIPIO DE PANCAS 
Estado do Espírito Santo 

CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 
DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

REGIONAIS. 
 
Pancas, 07 de janeiro de 2008. 
 
Exmº.Sr: 
GUERINO ZANON 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa 
VITÓRIA – ES 
Senhor Presidente: 
 

Vimos pelo presente encaminhar a essa 
honrada Casa de Leis, para conhecimento e 
acompanhamento de Vossa Excelência e Dignos 
Pares, o anexo relatório, sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo de Redução das Desigualdades 
Regionais, criado pela Lei N.º 8.308, de 12 de julho 
de 2006, referente o período de julho a outubro de 
2007 e respectiva avaliação efetuada por este 
Conselho. 
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A Lei 8.308 de 12 de junho de 2006, em seu 
Art. 7º § 2º, inciso IV, estabelece: 
 

“Art. 7º Somente se efetivará o 
repasse aos Municípios, previstos 
nesta Lei, após constituição de 
Conselhos de Fiscalização e 
Acompanhamento”. 

 
§ 1º ..................... 
 
§ 2º São atribuições do Conselho: 
 
... 
 
“IV – enviar relatório sobre aplicação 
dos recursos  
e avaliação, nos meses de julho e 
novembro de cada 
ano, ao legislativo municipal e 
estadual”. 

 
 Sendo assim, este Conselho vem de acordo 
com o estabelecido em sua primeira reunião, onde 
ficou definida a aplicação prioritária a estabelecida 
no artigo 3º inc. VI da lei 8.308/2006. 
 

 Isto posto, remetemos em anexo o 
competente relatório acompanhado da respectiva ata 
de avaliação. 
 

 Sem mais, renovamos nossos protestos de 
estima e, cordiais Saudações. 

 
EMIR MAX ROMAIS 

Presidente 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

07/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

POLÍCIA MILIATAR – AJUDÂNCIA GERAL 
 
Vitória, 07 de janeiro de 2008. 
 
Excelentíssimo Senhor: 

 
O desenvolvimento da atividade policial 

militar vem passando por amplas e profundas 
transformações. Tal processo não é recente na 
história da corporação, mas apresentou forte 
incremento a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, momento a partir do qual a figura 

do cidadão brasileiro, pleno de direitos e deveres, 
passou a ocupar o lugar de destaque que 
historicamente mereceu. 

Dadas as peculiaridades da mencionada 
atividade, a formação dos profissionais que a 
exercem também passou por importantes 
transformações, não abandonando, no entanto, 
características essenciais ao labor policial militar. 

Não constituem motivos de perplexidade, 
para qualquer cidadão razoavelmente bem informado, 
os rigores e excepcionalidades experimentados pelos 
profissionais de segurança pública da Polícia Militar, 
no exercício de suas atribuições. 

Diuturnamente, policiais militares são 
expostos a situações de risco, de intensa fadiga, de 
elevado estresse, insalubres, de intensas exigências 
psicológica, moral, emocional e orgânica; tudo o que 
requer, profissionais de elevadas resistências e 
resiliência, características somente alcançáveis por 
intermédio de intenso e adequado treinamento. 

Para além dos constantes esforços 
institucionais de melhoria de resultados, é altamente 
conveniente que a sociedade civil organizada 
acompanhe o caminhar institucional em prol do 
interesse público, que vem sendo orientado pelo 
Plano Estratégico da Corporação. 

Como entre os objetivos estratégicos da 
Polícia Militar está “Garantir a transparência 
institucional quanto às políticas e recursos da 
segurança perante os segmentos organizados da 
sociedade”, e objetivando materializar tal objetivo, o 
Comando Geral da Polícia Militar do Estado Espírito 
Santo, faz uso do presente para solicitar a Vossa 
Excelência que indique um deputado dessa egrégia 
casa de leis, que compõe a comissão de segurança, 
para fazer parte do Conselho Geral de Ensino da 
Corporação, ao qual cabe, entre outras coisas, a 
elaboração das políticas de Ensino e Instrução na 
PMES. 
 
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA COUTINHO – 

Cel PM 
Comandante Geral da PMES 

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
QUARTEL DO COMANDO GERAL –  

 
Av. Maruípe, 2111 – Maruípe, Vitória/ES 

Tel: (27) 3380-2728 FAX (27) 3380-2840 E-mail> 
ajgeral@pm.es.gov.br 

 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa 
Vitória – ES 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Ao Colégio de Líderes para 
Deliberação. 

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

04/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 
Vitória, 08 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminhamos a Vossa Excelência, em 
anexo, cópia do CONVÊNIO N.º 015/2007, de 
cooperação recíproca entre os partícipes, com o 
objetivo de regular as ações preventivas e 
repressivas, coordenadas entre o Estado do Espírito 
Santo e o município de Aracruz, concernentes à 
comercialização e ao fornecimento irregular e/ou 
ilegal de bebidas alcoólicas, preferencialmente nas 
áreas onde sejam detectados índices elevados de 
violência. 

Informamos, ainda, que o extrato do referido 
Convênio foi publicado em 27/12/2007 no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme cópia 
anexa. 

 
Respeitosamente, 

 
RODNEY ROCHA MIRANDA 

Secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2355 – Bento 
Ferreira – Vitória / ES – CEP: 29050-625 

Tel: (27) 3137-9939 – Fax: (27) 3137-9941 – e - 
mail: apoio@sesp.es.gov.br 

 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa - ALES 
Vitória /ES 
 

OFÍCIO N.º 05/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

Vitória, 08 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 

 
Encaminhamos a Vossa Excelência, em 

anexo, cópia do CONVÊNIO N.º 013/2007, de 

cooperação recíproca entre os partícipes, com o 
objetivo de regular as ações preventivas e 
repressivas, coordenadas entre o Estado do Espírito 
Santo e o município de Aracruz, concernentes à 
comercialização e ao fornecimento irregular e/ou 
ilegal de bebidas alcoólicas, preferencialmente nas 
áreas onde sejam detectados índices elevados de 
violência. 

Informamos, ainda, que o extrato do referido 
Convênio foi publicado em 31/12/2007 no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme cópia 
anexa. 

 
Respeitosamente, 

 
RODNEY ROCHA MIRANDA 

Secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social 

 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2355 – Bento 

Ferreira – Vitória / ES – CEP: 29050-625 
Tel: (27) 3137-9939 – Fax: (27) 3137-9941 – e - 

mail: apoio@sesp.es.gov.br 
 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa - ALES 
Vitória /ES 
 

OFÍCIO N.º 10/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 
Vitória, 09 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminhamos a Vossa Excelência, em 
anexo, cópia do CONVÊNIO N.º 018/2007, de 
cooperação recíproca entre os partícipes para 
estabelecer parcerias com a sociedade civil 
aumentando a capacidade de vigilância dos órgãos 
públicos e agilizando o atendimento de ocorrências 
policiais, com a utilização das informações 
produzidas pela rede integrada de comunicação 
denominada “Rua Segura”, de modo a torna mais 
eficiente o controle da criminalidade nos bairros 
Praia do Canto, Santa Helena, Santa Lucia e 
adjacências. 

Informamos, ainda, que o extrato do referido 
Convênio foi publicado em 27/12/2007 no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme cópia 
anexa. 

 

Respeitosamente, 
 

RODNEY ROCHA MIRANDA 
Secretário de Estado da Segurança Pública e 

Defesa Social 
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Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2355 – Bento 
Ferreira – Vitória / ES – CEP: 29050-625 

Tel: (27) 3137-9939 – Fax: (27) 3137-9941 – e - 
mail: apoio@sesp.es.gov.br 

 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa - ALES 
Vitória /ES 
 

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

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

772/2007 
 

BNDES 
FINAME 

BNDESPAR 
 
Rio de Janeiro (RJ), 21 de Dezembro de 2007. 

 
Senhor Presidente, 
 

Em atenção ao disposto na Lei n.º 9452/97, 
de 20.03.97, combinando com o parágrafo 2º, do 
artigo 116, da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, bem 
como na Decisão n.º 958/2000, de 08.11.2000, do 
Plenário do Tribunal de Contas da União ( TCU ), 
comunico a V.Excia. que o BNDES efetuou, no dia 
21/12/2007, liberação de recursos financeiros para o 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito do (s) 
Contrato (s) n.º (s) 5242011, no valor total de R$ 
3.286.139,07. 
 

Responsável pelas informações: 
 

PAULO ROBERTO TEXEIRA GUERRA 
Gerente da GTES/GEFIN/GF 

 
Telefone: (21) 2277-7714 

2277-2375 
 
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
AV. AMÉRICO BUAIZ 205 
29050-950 ENSEADA DO SUÁ VITÓRIA ES 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

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

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

DO CASTELO-ES 

CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO PARA A 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
REGIONAIS. 

 
Conceição do Castelo, ES, 28 de dezembro de 2007. 
 
Ao: Exmº. Sr. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Md. Deputado GUERINO ZANON 
 
Senhor Presidente, 
 

Em atendimento ao que determina o inciso 
IV do art. 7º da lei estadual n.º 8.308/2006, estamos 
encaminhando a V.Exª., e demais pares que 
compõem esta Casa de Leis, em anexo, o “ 
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO” dos recursos 
recebidos pelo Município de Conceição do Castelo 
no exercício de 2007, provenientes do fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais, no período de 
05/09/2007 a 27/12/2007. 

Sem mais renovamos protestos de estima e 
consideração, 
 

Atenciosamente 
 

VERA LUCIA PIZZOL VINHA 
Presidente 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 

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

01/2008 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS 

Estado do Espírito Santo 
CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 

E ACOMPANHAMENTO DOS 
RECURSOS ADVINDOS DOS ROYALTIES 

 
Domingos Martins, 04 de janeiro de 2008. 
 
Exmo. Senhor Presidente 
 

Em atendimento aos preceitos do Art. 7º, 
Parágrafo 1º, Inciso IV, da Lei Estadual n.º 8.308, 
encaminhamos a V. EX.ª a prestação de contas dos 
recursos advindos dos royalties do petróleo, referente 
o período de 01/08/2007 a 31/08/2007, a qual foi 
avaliada e aprovada pelo Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento dos Recursos 
Advindos dos Royalties, por meio da Resolução n.º 
003/2007 que segue em anexo com os demais 
documentos descritos a seguir. 
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Ø Prestação de Contas; 
Ø Ata da Segunda Reunião 
Ordinária; 
Ø Resolução n.º 003/2007. 

 
Agradecemos a atenção e nos colocamos a 

disposição. 
 

ADIMAR ALVES DE SOUZA 
Membro do Conselho Municipal de Fiscalização 
e Acompanhamento dos Recursos dos Royalties 
 
EXMO. Presidente 
Dr. GUERINO ZANON 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 

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

05/2007 
 
TRABALHO SERIEDADE RESPEITO COM A 

SOCIEDADE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO 

SUL 2005//2008 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO 

FUNDO PARA REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES REGIONAIS 

 
Rio Novo do Sul/ES , 07 de dezembro de 2007 
 
 Exmº. Senhor Presidente da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo. 

Venho por meio desta, cumprindo a 
determinação legal expressa na Lei nº. 8.308, de 12 
de junho de 2006, encaminhar a esta casa de leis, 
cópia do relatório da aplicação de recursos e 
avaliação do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais, dos meses de Julho de 
2007 a outubro de 2007. 

Outrossim, valho-me do presente, para 
informar que seguem cópias dos seguintes 
documentos: 
 

• CÓPIAS DE EXTRATOS 
MENSAIS DOS MESES DE 
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO e 
OUTUBRO DE 2007; 

• CÓPIA DE EXTRATOS DE 
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO e 
OUTUBRO DE 2007; 
 

• CÓPIA DE RAZÃO DE 
BANCO/CAIXA DOS MESES DE 

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO e 
OUTUBRO DE 2007; 
 

• CÓPIAS DAS O.P. Nº. 
0002421/0002474/0002498/0002558/
0002574, REFERENTE AO MÊS 
DE JULHO DE 2007; 
 

• CÓPIA DA O.P. Nº. 0003013, 
REFERENTE AO MÊS DE 
AGOSTO; 
 

• CÓPIA DAS O.P. Nº. 
0003081/0003422, REFERENTE 
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007; 
 

• CÓPIA DAS O.P. Nº. 
0003639/0003675/0003676, 
REFERENTE AO MÊS DE 
OUTUBRO DE 2007; 

 
Coloco-me à disposição, juntamente com os 

Membros do Conselho, para quaisquer 
esclarecimento e informações necessárias para o bom 
e fiel desempenho das atribuições legais da Comissão 
responsável pela fiscalização. 
 

Atenciosamente, 

 
WALTER PAULINO ROSSETO 

Presidente da Comissão 
 
Exm.º Sr 
GUERINO ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
VITÓRIA – ES 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças, de 
Justiça, de Cidadania e de Segurança. 

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

011/2008 
 
Vitória, 15 de janeiro de 2008 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 

Venho através do presente, solicitar V. Exª , a 
inclusão do nome da Srª Jussara Cristina Rodrigues 
para o uso da Tribuna Popular a realizar-se no dia 03 
de março de 2008. 

Aproveito para renovar protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 
 

Atenciosamente, 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 
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Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

2613/2007 
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 

Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano 

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635 – 16º Andar 
29050-335 – Vitória – ES 

 
Vitória, 31 de dezembro de 2007 
 
À Sua Excelência o (a) Senhor (a) 
Presidente 
Assembléia Legislativa Estadual 
Vitória/ES 
 
Assunto: Contrato Celebrado entre o Instituto 
Capixaba Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural a Caixa Econômica Federal  
 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente, 
 

1. Em atendimento ao disposto no Art. 
116. § 2º da Lei 8.666, informamos a Celebração do 
Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento 
Geral da União nº 024684834/2007/MDA/CAIXA, 
que tem por finalidade oferecer serviços qualificados 
de assistência técnica e extensão rural, através de 
ações de formação de técnicos e agricultores 
familiares, em diversos municípios do Estado do 
Espírito Santo. 

2. O valor repassado por conta do OGU 
é de R$ 1.484.919,00 (Um milhão, quatrocentos e 
oitenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais), 
tendo Instituto Capixaba Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural se comprometido a 
corresponder, a titulo de contrapartida com a quantia 
de R$ 370.562,00 (trezentos e setenta mil, quinhentos 
e sessenta e dois reais), correspondente a 24,96 % do 
valor do repasse. 

3. O prazo previsto para a execução do 
empreendimento contratado termina em 30/3/2009. 

4. Quaisquer informações adicionais 
relativas ao contrato de Repasse referido, poderão ser 
obtidas, a qualquer tempo, junto a esta 
Superintendência Regional.  

 
Respeitosamente, 

 
ANTONIO CARLOS NICCHIO 
Gerente Regional de Negócios 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Agricultura. 

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

12/2008. 
 

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2007. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 021/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Pancas/ES, visando à Construção de um Calçadão 
na Rua Jovino Nonato Da Cunha, com drenagem 
Pluvial e pavimentação de parte da Rua José 
Milton Breda.  

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

 
Atenciosamente, 

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 
 

OFÍCIO N.° 15/2008. 
 
Vitória/ES, 08 de janeiro de 2007. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 022/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
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intermédio desta Secretaria e o Município de Bom 
Jesus do Norte/ES, visando a construção asfáltica 
da Rua Carlos Firmo, localizada na sede do 
Município de Bom Jesus do Norte.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano 

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 18/2008. 
 
Vitória/ES, 08 de janeiro de 2007. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 024/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Atílio 
Vivacqua/ES, visando a construção de 1.412,80 m2 
de pavimentação na Rua Manoel Pio, Bairro Alto 
Niterói, no Município de Atílio Vivacqua/ES.  
 

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  

 
OFÍCIO N.° 22/2008. 

 
Vitória/ES, 08 de janeiro de 2007. 

À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.O 023/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de São 
Mateus/ES, visando à pavimentação com blocos 
sextavado das Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 
Oldemar faria Santos e Horário Barbosa Alves, 
Bairro Guriri.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 25/2008. 
 
Vitória/ES, 08 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 026/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de São 
José Do Calçado/ES, visando à pavimentação de 
diversas ruas da municipalidade.  

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

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
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Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  

 
OFÍCIO N.° 35/2008. 

 
Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 028/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Rio 
Bananal/ES, visando a pavimentação das ruas 
Alberto Tamanine e João Honorato, no Distrito de 
São Jorge de Tiradentes.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e  Desenvolvimento Urbano 
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 37/2008. 
 
Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 029/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de São 
Roque do Canaã/ES, visando a pavimentação de 
ruas do Distrito de São Jacinto.  

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

 
Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  

 
OFÍCIO N.° 40/2008. 

 
Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 031/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Mantenópolis/ES, visando à Pavimentação De 
Diversas Ruas Dessa Municipalidade.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 43/2008. 
 
Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 

 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 030/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Itarana/ES, visando a construção da galeria pluvial 
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sobre o Córrego Ferrugem e pavimentação da Rua 
Pascoal Marquez, no Município de Itarana/ES.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 46/2008. 
 
Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n. º 032/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Ponto 
Belo/ES, visando a pavimentação de vias urbanas em 
Itamira/ES.  

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

 
Atenciosamente,  

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 49/2008. 
 

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 033/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Domingos Martins/ES, visando à drenagem e 
pavimentação asfáltica da localidade de Germano 
Schwanz, Rio Ponte, Distrito de Paraju.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano 
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 52/2008. 
 
Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n. º 034/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Pancas/ES, visando a construção de uma  
passarela na sede do Município.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 55/2008. 
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Vitória/ES, 09 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 035/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Laranja da Terra/ES, visando a pavimentação de 
ruas no Distrito de Joatuba.  
 

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

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 58/2008. 
 
Vitória/ES, 10 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n. º 036/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Guacuí/ES, visando à Pavimentação de diversas 
ruas dessa municipalidade.  
 

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

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  

 
OFÍCIO N.° 61/2008. 

 
Vitória/ES, 10 de janeiro de 2008. 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 037/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
GuaçuÍ/ES, visando à pavimentação asfáltica da Rua 
Rio Grande Do Norte.  

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

Atenciosamente, 
  

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 64/2008. 
 
Vitória/ES , 10 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.O 038/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Guacuíl ES, visando à Pavimentação de diversas 
ruas dessa municipalidade.  

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

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  

 
OFÍCIO N.° 67/2008. 

 
Vitória/ES, 10 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 039/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município 
Pancas/ES, visando à construção de bueiro 
tubular, no Distrito de Laginha, na saída da Av. 
Presidente Vargas na Rua projetada.  

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

 
Atenciosamente,  

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 74/2008. 
 
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.o 040/2007 

celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Colatina/ES, visando à pavimentação a base de bloco 
sextavado assentado sobre colchão de areia na Rua 
Fioravante Zanetti, localizados no Bairro Carlos 
Germano Nauman, no Município de Colatina/ES.  

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

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 77/2008. 
 
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 
 Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n,º 041/2001 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Montanha/ES, visando à pavimentação em 
diversas ruas da municipalidade.  

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

Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvime nto Urbano 
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 80/2008. 
 
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2008. 
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À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 043/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Alfredo 
Chaves/ES, visando à pavimentação das ruas I e II na 
localidade de São Bento de Urânia, no Município de 
Alfredo Chaves.  

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

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 83/2008. 
 
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.O 042/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Alfredo Chaves/ES, visando à drenagem, esgoto e 
pavimentação, numa extensão de 0,525 KM da rua 
II, no Parque Residêncial Alfredo Chaves.  

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

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  

 
OFÍCIO N.° 86/2008. 

 
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 045/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Vila 
Valério/ES, visando à drenagem PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO de diversas ruas dessa 
municipalidade.  

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

 
 Atenciosamente,  

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo  
 

OFÍCIO N.° 89/2008. 
 
Vitória/ES ,14 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.° 046/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Vila 
Valério/ES, visando a construção de galeria aberta 
no Córrego Valério, localizado no Centro de Vila 
Valério e construção de duas pontes, uma na Rua 
Daniel Comboni e uma na Rua Angelina Munzini 
Oss, no município de Vila Valério/ES.  

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

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 

OFÍCIO N.° 92/2008. 
 
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.O 047/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Boa 
Esperanca/ES, visando à pavimentação e 
construção de meio fio e drenagem na Rua Maria 
de Souza do Livramento e Sebastiana Maria de 
Souza- Bairro Boa Mira.  
 

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

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
OFÍCIO N.° 95/2008. 
 
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.O 048/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Boa 
Esperança/ES, visando à pavimentação e 
construção de meio fio e drenagem na Avenida 
Presidente Tancredo Neves, no distrito de São José 
do Sobradinho, no Município de Boa 
Esperança/ES.  
 

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

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.° 98/2008. 
 
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.O 049/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Marataízes/ES, visando à pavimentação de trecho 
da Rua Carmen Freire.  

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

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvime nto Urbano 

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
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OFÍCIO N.° 101/2008. 
 
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Deputado Es tadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 050/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Governador Lindenberg /ES, visando a pavimentação 
da Rua Principal do Povoado denominado Bernabé, 
no Distrito de Córrego Moacyr, no município de 
Governador Lindenberg /ES.  

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

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano  

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.° 106/2008. 
 
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 20 da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 051/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Governador Lindenberg/ES, visando à pavimentação 
das Ruas "c" e" d" no bairro Morada do Sol - Distrito 
sede do município.  

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

 Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.° 107/2008. 
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 052/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Cariacica/ES, visando á pavimentação de diversas 
Ruas dessa Municipalidade.  

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

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.° 114/2008. 
 
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2008. 
 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 054/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Pancas/ES, visando à pavimentação e drenagem das 
Ruas Manoel Domingos e Projetada -Bairro 
Operário.  
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Pelo exposto, aproveito o ensejo para 
apresentar minhas expressões de estima e elevada 
consideração, colocando-nos desde logo à disposição 
para maiores esclarecimentos.  
 
 Atenciosamente,  
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.° 117/2008. 
 
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2008. 
À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.O 055/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Mucurici/ES, visando a pavimentação em 
premoldado de concreto tipo blokret nas ruas 
Projetada "A", "B", Amazonas, Paraná, Nova 
Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, na 
sede do Município de Mucurici/ES.  

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

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação 

e Desenvolvimento Urbano  
 

Ao Excelentíssimo Senhor  
GUERINO ZANON  
Deputado Estadual  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 10/2008 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONHA-ES 
“Iconha de Todos – Administração 2005-2008” 

Iconha , 11 de janeiro de 2008 

Do: Prefeito Municipal de Inconha 
Ao: Conselho Municipal de Fiscalização e 
Acompanhamento de Recursos dos  
Royalties 
 
Senhor Responsável, 
 
 O presente ofício objetiva encaminhar a 
V.Exª Prestação de Contas dos recursos financeiros 
recebidos no período de julho a dezembro do ano de 
2007, através do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais , no valor de R$ 
161.352,65 (Cento e sessenta e um mil, trezentos e 
cinqüenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), na 
qual se inclui a receita obtida da aplicação financeira 
desse recurso no mercado financeiro. 

Na oportunidade colocamo-nos à disposição 
para o envio de quaisquer informações e ou 
documentos adicionais que se fizerem necessários. 
 

Atenciosamente, 
 

EDELSON BRANDÃO PAULINO 
Prefeito Municipal 

 
Praça Darcy Marchiori, nº11 – Bairro Jardim Jandira 
– Iconha – ES – CEP: 29280.000 
Tel.: 0 xx 28 3537-1011 – Fax.: 3537-2223 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
60/2008 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 

NACIONAL 
DIRETORIA DE POLÍTICAS 

PENITENCIÁRIAS 
 

Esplanada dos Munistérios, BI, “T”, Anexo II, 6º 
andar, Sala 620, CEP: 70.064-900 

Telefone: (61) 3429-3606 – Fax: (61) 3429-3606 – E-
mail: depen@mj.gov.br 

 
Brasília, 11 de janeiro de 2008 
 
A Sua Excelência o Senhor 
GUERINO LUIS ZANON 
Presidente Da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
29.050-950 – Vitória - ES 
 
Assunto: Convênio n.º 036/2007. 
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Senhor Presidente, 
 

1. Em cumprimento ao que determina o 
§ 2º, do artigo 116, da Lei nº 8.666/93, informamos 
que foi celebrado entre esse Ministério da Justiça e o 
Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de 
Estado da Justiça, em 19/12/2007, o convênio n.º 
036/2007 objetivando a execução do Projeto 
Aparelhamento dos Ambulatórios das Unidades 
Prisionais, no valor total de R$ 292.753,80, sendo 
R$ 216.442,59 do Ministério da Justiça e R$ 
76.311,21 a título de contrapartida do estado. 

2. Na oportunidade, encaminhamos a 
respectiva publicação do Extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
Atenciosamente, 

 
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA 

Diretor de Políticas Penitenciárias/DEPEN/MJ 
 

OFICIO N.º 119/2008 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 

NACIONAL 
DIRETORIA DE POLÍTICAS 

PENITENCIÁRIAS 
 

Esplanada dos Munistérios, BI, “T”, Anexo II, 6º 
andar, Sala 620, CEP: 70.064-900 

Telefone: ( 61) 3429-3606 – Fax: (61) 3429-3606 – 
E-mail: depen@mj.gov.br 

 
Brasília, 15 de janeiro de 2008. 
  
A Sua Excelência o Senhor 
GUERINO LUIS ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
29.050-950 – Vitória - ES 
 
Assunto: Convênio n.º 133/2007. 
 
Senhor Presidente, 
 

1. Em cumprimento ao que determina o 
§ 2º, do artigo 116, da Lei nº 8.666/93, informamos 
que foi celebrado entre esse Ministério da Justiça e o 
Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de 
Estado da Justiça, em 19/12/2007, o convênio n.º 
133/2007 objetivando a execução do Projeto 
Implantação de Núcleos Avançados de Defesa dos 
Presos Provisórios e de Prevenção à 
Criminalidade, no valor total de R$ 1.251.640,00, 
sendo R$ 998.320,00 do Ministério da Justiça e R$ 
253.320,00 a título de contrapartida do estado. 

2. Na oportunidade, encaminhamos a 
respectiva publicação do Extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
Atenciosamente, 

 
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA 

Diretor de Políticas Penitenciárias/DEPEN/MJ 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
22/2008 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 
Vitória, 17 de janeiro de 2008 
 
Senhor presidente, 
 

Informamos a V.Exª que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 116, da lei Federal nº 
8.666/93, estamos encaminhado cópias xerográficas 
do Convênios celebrados entre Secretaria de Estado 
da Educação – SEDU e os municípios/entidades, 
conforme relação em anexo.  
 

Atenciosamente, 
 

HAROLDO CORRÊA ROCHA 
Secretário de Estado da Educação 

 
Av. Cesar Hilal n.º 1111- Santa Lúcia – Vitória / ES 

– CEP 29.056-085 
(27) 3137-4336 – GECON 

 
A 
Exm.º Sr.: 
GUERINO LUIS ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Educação. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
123/2008 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
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Vitória, 15 de janeiro de 2008. 
 
À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,  
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da lei 8.666/93, encaminhar 
cópia do Convênio n.º 059/2007 celebrados entre 
Estado do Espírito Santo, por intermédio dessa 
Secretaria e o Município de Ecoporanga/ES, visando 
à pavimentação, drenagem superficial e meio fio da 
Rua Miguel Gonçalves de Souza localizada no 
município de Ecoporanga/ES, conforme descrito no 
plano de trabalho. 

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

 
Atenciosamente, 

 
RODRIGO FLÁVIO FRIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFICIO N.º 134/2008 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Vitória, 17 de janeiro de 2008. 
 
À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,  
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da lei 8.666/93, encaminhar 
cópia do Convênio n.º 062/2007 celebrados entre 
Estado do Espírito Santo, por intermédio dessa 
Secretaria e o Município de Colatina/ES, visando à 
pavimentação, Drenagem da Rua Santo Antônio e do 
entorno da Praça no Distrito de Barbados, no 
município de Colatina/ES.  
 

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

 

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FRIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFICIO N.º 111/2008 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Vitória, 15 de janeiro de 2008. 
 

 
À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 

 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,  
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 053/2007 
celebrados entre Estado do Espírito Santo, por 
intermédio dessa Secretaria e o Município de 
Pancas/ES, visando à pavimentação, drenagem de 
diversas ruas da municipalidade/ES.  
 

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

 

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FRIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFICIO N.º 127/2008 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Vitória, 16 de janeiro de 2008. 
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À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,  
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 060/2007 
celebrados entre Estado do Espírito Santo, por 
intermédio dessa Secretaria e o Município de Dores 
do Rio Preto/ES, visando à pavimentação da Rua 
Miguel Teixeira Soares, localizada no município de 
Dores do Rio Preto. 

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

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FRIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.º 120/2008 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Vitória, 15 de janeiro de 2008. 
 
À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,  
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da lei 8.666/93, encaminhar 
cópia do Convênio n.º 056/2007 celebrados entre 
Estado do Espírito Santo, por intermédio dessa 
Secretaria e o Município de Ibitirama/ES, visando à 
execução de obra e Esgotamento sanitário na 
Comunidade de São Francisco do Caparaó.  

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

 
Atenciosamente, 

 
RODRIGO FLÁVIO FRIRE FARIAS CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

OFÍCIO N.º 131/2008 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Vitória, 17 de janeiro de 2008. 
 
À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,  
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da lei 8.666/93, encaminhar 
cópia do Convênio n.º 058/2007 celebrados entre 
Estado do Espírito Santo, por intermédio dessa 
Secretaria e o Município de Divino São 
Lourenço/ES, visando à pavimentação da Rua 
Projetada “A”, no Bairro Santa Cruz, no Município 
de Divino São Lourenço/ES. 

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

 

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FRIRE FARIAS CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê OFICIO N.º 
12/2008 
 

ESTADO DO ESIRÍTO SANTO POLÍCIA 
MILITAR 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
 
Quartel do Comando Geral-ES, 22 de janeiro de 
2008. 
 

Senhor Presidente,  
 

Encaminho a Vossa Excelência, cópia do 
Convênio, estabelecido entre o município de 
Marechal Floriano e a PMES, pois conforme regra 
estabelecida pelo § 2º do art. 116, da Lei 8666/93 
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(Lei de Licitações), deve a Assembléia Legislativa 
tomar ciência da assinatura do presente Termo. 

 

Atenciosamente, 
 

ANSELMO LIMA- TEM CEL PM 
RESP. P/ DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO 

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRÍTO 
SANTO – DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO 
AV. MARUÍPE Nº 2111, BAIRRO MARUÍPE, 
VITÓRIA – ES CEP 29.045-230- TEL:3380-2791 
 
AO SENHOR 
GUERINO ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
VITÓRIA – ES 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

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

85/2008 
TCE ES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
Gabinete Conselheiro 

 
Vitória, 28 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

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

 
Atenciosamente, 

 
MARCOS MIRANDA MADUREIRA 

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

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

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

006/2008 
 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 
 
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2008. 
 

Senhor Presidente,  
 

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à 
V.Exa. com o objetivo de solicitar informações sobre 
a existência nessa Casa Legislativa de deputados que 
sejam policias militares, policias civis ou bombeiros 
militares. 
 

Em caso afirmativo, solicito ao nobre colega 
que me encaminhe lista com nome, endereço e 
telefone para contato. Tal solicitação deve-se ao fato 
de que iremos propor um seminário para discutir a 
questão da Segurança Pública nos Estados e no 
Brasil. Assim, é fundamental o envolvimento e 
participação desses parlamentares no evento. 

Certo de poder contar com sua especial 
atenção, antecipo agradecimentos e despeço-me com 
protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 
 

DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES - PDT 
Membro Efetivo da Comissão Constituição e 

Justiça 
Presidente da Comissão de Segurança Pública 

Exmo. Sr. 
GUERINO LUIZ ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória/ES 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Secretaria para providenciar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
159/2008 
 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL DIRETORIA DE 

POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS 
 
Esplanada dos Munistérios, BI, “T”, Anexo II, 6º 
andar, Sala 620, CEP: 70.064-900 
Telefone: ( 61) 3429-3606 – Fax: (61) 3429-3606 – 
E-mail: depen@mj.gov.br 
 
Brasília, 17 de janeiro de 2008. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
GUERINO LUIS ZANON 
Presidente Da Assembléia Legislativa do Estado Do 
Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
29.050-950 – Vitória - ES 
 
Assunto: Convênio nº 017/2007. 
 
Senhor Presidente, 
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1. Em cumprimento ao que determina o 
§ 2º, do artigo 116, da Lei nº 8.666/93, informamos 
que foi celebrado entre esse Ministério da Justiça e a 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em 
31/12/2007, o convênio nº. .017/2007 objetivando a 
execução do Projeto Em Defesa dos Direitos do 
Preso Sentenciado , no valor total de R$ 359.628,00, 
sendo R$ 287.702,40 do Ministério da Justiça e R$ 
71.925,60 a título de contrapartida do estado. 
 

2. Na oportunidade, encaminhamos a 
respectiva publicação do Extrato no Diário Oficial da 
União. 
 

Atenciosamente, 
 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA 
Diretor de Políticas Penitenciárias/DEPEN/MJ 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

Continua a leitura do Expediente. 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
405/2008 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E 
AVALIAÇÃO DO PNSP 

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO 
ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FNSP 

 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, Edifício Sede, 

Sala 514. Brasília-DF – CEP: 70064-900 
Fone: (61) 3429-3177, 3429-3844, Fax: (61) 3429-

3446, E-mail: senasp@mj.gov.br 
Brasília, 22 de janeiro de 2008. 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
DEPUTADO GUERINO LUIS ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
29050-950 – Vitória – ES 
 
Assunto: Celebração de Convênio 
 

Senhor Presidente 
 

 Encaminho, em observância ao disposto no § 
2º do art. 116 da Lei 8.666/93, Lei 9.452/97 e no art. 
11 da Instrução Normativa STN 1/97, relação dos 
Convênios celebrados em 2007 entre o Ministério da 
Justiça, por intermédio desta Secretaria, e o Estado 
do Espírito Santo. 

 
VALORES OBJETO Nº 

CONCEDENTE CONVENENTE TOTAL  
074 397.272,40 8.107,60 405.380,00 Contribuição para a melhoria das condições gerais de 

trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa 
social, privilegiando sua integração, eficiência e 
eficácia, bem como ampliar a perspectiva tecnológica 
das ações de segurança pública e defesa social, 
conferindo-lhes um caráter oportuno de celeridade 
preventiva. 

075 239.904,00 4.896,00 244.800,00 Padronizar os equipamentos e suprimentos disponíveis 
para o serviço de impressão da PMES, no sentido de 
otimizar o emprego dos recursos, por intermédio do 
aumento do controle de redução dos custos. 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
09/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRÍTO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 
Vitória , 22 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente:  
 

Encaminhamos a Vossa Excelência, em 
anexo, cópia do CONVÊNIO Nº 012/2007, de 
cooperação financeira que entre si celebram o Estado 
do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria De 
Estado Da Segurança Pública E Defesa Social e o 
Município de Aracruz, cujo objetivo é a transferência 
de recursos financeiros, oriundos da Emenda 
Parlamentar Estadual nº 299, visando ao auxílio 
financeiro para investimentos em ações de 
“construção e/ou implantação de políticas de 
prevenção a violência e redução da criminalidade”, 
no Município de Aracruz. 
 

Informamos, ainda, que o estrato do referido 
Convênio foi publicado em 12/11/2007 e 20/12/2007 
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, 
conforme cópias anexas. 

 
Respeitosamente, 

 
RODNEY ROCHA MIRANDA 

Secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social 

 
Exmo. Sr. Dr. 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa – ALES 
Vitória-ES 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
027/2008 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Vitória, 08 de janeiro de 2008. 

À  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,  
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da lei 8.666/93, encaminhar 
cópia do Convênio n.º 025/2007 celebrado entre 
Estado do Espírito Santo, por intermédio dessa 
Secretaria e o Município de Itaguaçu/ES, visando a 
pavimentação da Rua “B” do assentamento ITA no 
Município de Itaguaçu/ES.  

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

 
Atenciosamente, 

 
RODRIGO FLÁVIO FRIRE FARIAS 

CHAMOUN 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
120/2008. 
 
Vitória, 23 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Vimos pelo presente cientificar essa Augusta 
Casa de Leis, em atendimento ao disposto no Artigo 
116, parágrafo segundo, da Lei 8666/93, que o 
Espírito Santo através desta SEAG firmou os 
seguintes Convênios: 
 

Convenio SEAG N.° 0035/2007 com 
o Município de Ecoporanga; 
Convenio SEAG N.° 0044/2007 com 
o Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico do Café – CETCAF; 
Convenio SEAG N.° 0045/2007 com 
o Município de Itapemirim; 
Convenio SEAG N.° 0061/2007 com 
o Município de Muqui; 
Convenio SEAG N.° 0063/2007 com 
a Associação dos Pequenos 
Agricultores do E.S – APAGEES; 
Convenio SEAG N.° 0066/2007 com 
o Município de Jerônimo Monteiro; 
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Convenio SEAG N.° 0076/2007 com 
o Município de Pancas; 
Convenio SEAG N.° 0077/2007 com 
o Município de Atílio Vivacqua; 
Convenio SEAG N.° 0078/2007 com 
o Município de Santa Tereza; 
Convenio SEAG N.° 0080/2007 com 
a Associação Escola de Comunidade 
Integrado de Vila Pavão; 
Convenio SEAG N.° 0081/2007 com 
o Município de João Neiva; 
Convenio SEAG N.° 0083/2007 com 
o Município de João Neiva; 
Convenio SEAG N.° 0084/2007 com 
o Município de Venda Nova do 
Imigrante; 
Convenio SEAG N.° 0085/2007 com 
o Município de Venda Nova do 
Imigrante; 
Convenio SEAG N.° 0086/2007 com 
a Associação Escola do Centro 
Estadual Integrado de Águia Branca ; 
Convenio SEAG N.° 0091/2007 com 
a Associação Escola Comunidade da 
Escola Primeiro Grau Centro 
Integrado Rural de Boa Esperança; 
Convenio SEAG N.° 0093/2007 com 
o Município de Montanha; 
Convenio SEAG N.° 0094/2007 com 
o Centro de Desenvolvimento do 
agronegócio - CEDAGRO; 
Convenio SEAG N.° 0097/2007 com 
o Município de Marechal Floriano; 
Convenio SEAG N.° 0098/2007 com 
o Município de Muqui; 
Convenio SEAG N.° 0101/2007 com 
o Município Laranja da Terra; 
Convenio SEAG N.° 0105/2007 com 
o Município de São José do Calçado; 
Convenio SEAG N.° 0108/2007 com 
o Município de Itaguaçu; 
Convenio SEAG N.° 0109/2007 com 
o Município de Brejetuba; 
Convenio SEAG N.° 0112/2007 com 
o Município de Conceição da Barra; 
Convenio SEAG N.° 0113/2007 com 
o Município de Ponto Belo; 
Convenio SEAG N.° 0123/2007 com 
o Município de Itarana; 
Convenio SEAG N.° 0132/2007 com 
o Município de Baixo Guandu; 
Convenio SEAG N.° 0145/2007 com 
a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do ES – 
FETAES; conforme copias anexas. 
 

 Atenciosamente, 
 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca. 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa 
 
OFÍCIO N.° 0121/2008. 
 
Vitória, 23 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Vimos pelo presente cientificar essa Augusta 
Casa de Leis, em atendimento ao disposto no Artigo 
116, parágrafo segundo, da Lei 8666/93, que o 
Espírito Santo através desta SEAG firmou os 
seguintes Convênios: 

 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0046/2007 com o Município de 
Alegre; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0074/2007 com a Empresa Connect 
Construções; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0075/2007 com a Empresa 
Construtora R. Monteiro Ltda; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0077/2007 com a Empresa 
Construtora Cheim Transporte; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0087/2007 com o Município de 
Pancas; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0093/2007 com o Município 
Presidente Kennedy; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0096/2007 com o Município de 
Governador Lindenberg; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0098/2007 com o Município de 
Anchieta; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0099/2007 com o Município de 
Itapemirim; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0100/2007 com o Município Itarana; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0102/2007 com a Associação 
Amigos dos Deficientes Físicos - 
AADEF; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0103/2007 com a Empresa Ferrari 
Hotéis Eventos Comércio & Serviços 
Ltda; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0105/2007 com o Município de 
Alegre; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0106/2007 com a Empresa Engepavi 
Construtora de Engenharia Ltda; 
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Convenio Aditivo SEAG N.° 
0108/2007 com o Município 
Domingo Martins; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0109/2007 com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Anchieta e 
Piúma; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0110/2007 com o Município de 
Itapemirim; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0111/2007 com a Associação 
Comunitária do Encruzo - ACEN; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0113/2007 com o Município de 
Águia Branca; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0114/2007 com o Município de 
Muqui; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0116/2007 com o Município de 
Muqui; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0118/2007 com o Município de 
Muqui; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0120/2007 com a Empresa Ellene 
Serviços de Engenharia; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0125/2007 com o Município de São 
José do Calçado; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0126/2007 com o Município de Porto 
Belo; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0127/2007 com a Empresa Brisa 
Locadora; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0128/2007 com a Empresa Tose 
Veículos Ltda; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0129/2007 com o Município de Alto 
Rio Novo; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0132/2007 com o Município de 
Ecoporanga; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0133/2007 com a Empresa Contal – 
Construção e Montagens. 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0134/2007 com o Município de 
Domingos Martins; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0138/2007 com o Município de 
Ecoporanga; 
Convenio Aditivo SEAG N.° 
0139/2007 com a Empresa 
ESCELSA; Conforme Cópias 
anexas. 

 

 Atenciosamente, 
 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca. 

 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Agricultura. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
02/2008 
 

CNPq 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico 
 
Brasília (DF), 23 de janeiro de 2008 
 
À Sua Excelência o Senhor 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
29.050.950 – Vitória – ES – Brasil 
 
Ref: Projeto Pesquisa para o SUS: Gestão 

Compartilhada em Saúde – PPSUS/2004 
 
Ass.: Participa à Assembléia Legislativa a 

celebração do II Termo Aditivo ao 
convênio firmado entre o CNPq e a 
FAPES, no âmbito do PPSUS/2004. 

 
Senhor Presidente, 
 
 Em cumprimento ao disposto no parágrafo 
2º, do Art. 116 da Lei nº 8.666/93, participamos à 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
para conhecimento e fiscalização das ações 
desenvolvidas, a celebração do II Termo Aditivo ao 
convênio firmado entre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e 
a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo – FAPES, no âmbito do PPSUS/2004. 
 

 O acordo objetiva implementar o Projeto 
Pesquisa para o Sistema Único de Saúde – SUS: 
gestão compartilhada em saúde – PPSUS do 
Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde (DECIT/SCTIE/MS), que busca 
apoiar pesquisas voltadas para problemas prioritários 
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de saúde e o fortalecimento da gestão o SUS no 
Estado do Espírito Santo. 
 

 O extrato do II Termo Aditivo, prorrogando a 
vigência do convênio até 21/12/2008, foi publicado 
no Diário Oficial da União –DOU, do dia 
10/01/2008, Seção 03, página 07. 
 
 Respeitosamente, 

 
MARIA AUXILIADORA DA SILVEIRA E 

PEREIRA NEVES 
Diretora de Programas Temáticos e Setoriais 

Substituta – PO 033/2007 
 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico 
 

Administração Central (Head Office) 
SEPN 509, Bloco A, Ed. Nazir I CNPq 
70750-501 Brasília DF Brasil 70750-501 

Brasília – DF - Brasil 
 

Telefone 61 3201 9381 
Fax 61 2108 9394 

e-mail: dpt@cnpq.br 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
16/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

DEFENSORIA PÚBLICA 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA 

GERAL 
 
Vitória, 22 de janeiro de 2008. 
 
Prezado Senhor, 
 
 Honrada em cumprimentá-lo, encaminhamos 
em anexo, copia do TERMO DE COMPROMISSO 
firmado entre esta Defensoria Pública do Estado do 
Espírito Santo, e o Município de São José do 
Calçado, para conhecimento. 
 Hoje exercendo a condição de Gestora 
Pública, cabe-nos divulgar tal iniciativa, buscando 
estreitar as nossas parcerias rumo a consolidação da 
gestão empreendedora, marcante hoje em nosso 
Estado, em prol do cidadão. 

Sem mais para o momento, renovando votos 
de estima e elevados considerações, somos, 
 

 Atenciosamente, 
 

ELIZABETH YAZEJI HADAD 
Defensoria Pública do estado do Espírito Santo 

 
Rua Pedro Palácios, 60, Edifício João XXIII , 2° 

andar 
Cidade Alta, CEP 29015 – 160 – Vitoria/ES 

Telefone : (27) 3322 – 4881 / 3222 – 1744 ( Sede) 
Site: WWW.es.gov.br/Email: defensoria@es.gov.br 

 
Ao 
SR. NEIVALDO BRAGATO 
Secretário de Estado de Governo 
 
Ao  
Deputado Guerino Zanon 
Presidente da Assembléia Legislativa 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças, de 
Cidadania e de Assistência Social. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
24/2008 
 

BNDES 
FINAME 

BNDESPAR 
 
Rio de Janeiro (RJ), 23 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Em atenção ao disposto na Lei n.º 9452/97, 
de 20.03.97, combinando com o parágrafo 2º, do 
artigo 116, da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, bem 
como na Decisão n.º 958/2000, de 08.11.2000, do 
Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), 
comunico a V.Excia. que o BNDES efetuou, no dia 
23/01/2008, liberação de recursos financeiros para o 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito do(s) 
Contrato(s) nº (s) 5242011, no valor total de R$ 
2.568.387,39. 
  

Responsável pelas informações: 

 
PAULO ROBERTO TEXEIRA GUERRA 

Gerente da GTES/GEFIN/GF 

 
Telefone: (21) 2277-7714 
     2277-2375 
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
AV. AMÉRICO BUAIZ 205 
29050-950 ENSEADA DO SUÁ VITÓRIA ES 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
052/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRÍTO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 
Vitória, 25 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente:  
 

Considerando o disposto no art. 116, § 2º da 
lei 8.666/93, encaminhamos a V.Exª., em anexo, 
cópia do CONVÊNIO N.º 016/2007, de Cooperação 
Recíproca celebrado entre Estado do Espírito Santo, 
por intermédio Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social – SESP, Polícia Militar – 
PMES, Polícia Civil - PCES e Corpo de Bombeiro 
Militar – CBMES e o Município de Vitória, cujo o 
objetivo é regular ações preventivas e repressivas, 
coordenadas entre Estado e Município de Vitória, 
concernentes à comercialização e ao fornecimento 
irregular e/ou ilegal de bebidas alcoólicas, de que 
trata a Lei nº. 8635/2007 
  Ademais, informamos a V. Exª. que o 
convênio aludido foi publicado no Diário Oficial 
deste Estado no dia 23 de janeiro de 2008, conforme 
extrato também anexo. 
 

Renovamos a V. Exª., neste ensejo, nossos 
protestos de elevada consideração e apreço. 
 

 
RODNEY ROCHA MIRANDA 

Secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social 

 
Exmo. Sr. Dr. 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa – ALES 
Vitória-ES 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
363/2007 
 
Vitória, 17 de dezembro de 2007. 
 

Sr. Presidente, 
Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 

expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8772 oriunda do Projeto de Lei 
n°353/2007, de autoria do Deputado Givaldo Vieira, 

que “Declara de Utilidade Pública a Fundação 
Alfonso Pastore, localizada no Município de Vitória, 
neste Estado, publicada no Diário Oficial do dia 14 
de dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 
NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 
 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
364/2007 
 
Vitória, 17 de dezembro de 2007. 
 
Senhor Presidente, 

 
Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 

expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8773 oriunda do Projeto de Lei 
n°615/2007, de autoria do Governador do Estado, 
que “Abre o Crédito Suplementar no valor de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais) e inclui Entidades 
no Anexo V da Lei Orçamentária nº 8.458, de 
18.01.2007, para o fim que especifica, publicada no 
Diário Oficial do dia 17 de dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
  
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) – 
Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
365/2007 
 
Vitória, 18 de dezembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei Complementar nº 428 oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n°59/2007, de autoria 
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do Governador do Estado, que “Dispõe sobre a 
modalidade de remuneração por subsídio para a 
carreira de magistério do Estado do Espírito Santo, 
publicada no Diário Oficial do dia 18 de dezembro de 
2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
367/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8774 (Promulgada) oriunda do 
Projeto de Lei n°376/2007, de autoria da Deputada 
Janete de Sá, que “Institui o Dia da Ordem DeMolay, 
publicada no Diário Oficial e DPL do dia 18 de 
dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

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

 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
368/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 

desta Casa, a Lei nº 8775 oriunda do Projeto de Lei 
n°389/2007, de autoria do Deputado Atayde Armani, 
que “Estabelece a visão monocular como deficiência 
visual, publicada no Diário Oficial e DPL do dia 18 
de dezembro de 2007.  
 
 Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
369/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8776 oriunda do Projeto de Lei 
n°395/2007, de autoria do Deputado Da Vitória, que 
“Institui a Semana Estadual de Atenção ao Diabetes 
no Estado do Espírito Santo, publicada no Diário 
Oficial do dia 19 de dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
370/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
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desta Casa, a Lei nº 8777 oriunda do Projeto de Lei 
n°367/2007, de autoria do Deputado Givaldo Vieira, 
que “Disciplina as atividades de “lan houses”, 
“cibercafés”, “ciber offices” e estabelecimentos 
congêneres, publicada no Diário Oficial do dia 19 de 
dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

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

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
371/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
 

Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8778 oriunda do Projeto de Lei 
n°455/2007, de autoria do Deputado Da Vitória, que 
“Altera o artigo 3º da lei nº 6.200, de 09.5.2000, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de 
caninos em amordaça-los com coleiras e focinheira 
antes de sair com os mesmos em vias públicas e 
logradouros, publicada no Diário Oficial do dia 20 de 
dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
372/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 

desta Casa, a Lei nº 8780 oriunda do Projeto de Lei 
n°401/2007, de autoria do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que “Declara de utilidade pública a 
Associação de Moradores do Bairro São José, 
localizada no Município de Guarapari, neste Estado, 
publicada no Diário Oficial do dia 20 de dezembro de 
2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) –Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
373/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8779 oriunda do Projeto de Lei 
n°383/2007, de autoria do Deputado Givaldo Vieira, 
que “Institui o Dia Estadual da Trabalhadora Rural, 
publicada no Diário Oficial do dia 20 de dezembro de 
2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
374/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
 

Sr. Presidente, 
Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 

expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8781 oriunda do Projeto de Lei 
n°54/2007, de autoria do Governador do Estado, que 
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“Revoga a Lei nº 8.379, de 29.8.2006, que dispõe 
sobre a isenção da taxa de estacionamento cobrado 
por instituições financeiras, hospitais ou 
estabelecimentos similares que possuam 
estacionamento cobrado e que estejam instalados no 
Estado do Espírito Santo e da outras providências, 
publicada no Diário Oficial do dia 20 de dezembro de 
2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
  
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) – 
Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
375/2007 
 
Vitória, 26 de dezembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Emenda Constitucional nº 57 oriunda 
da PEC n°18/2007, de autoria do Governador do 
Estado, que “Acrescenta os §§ 4º e 5º ao artigo 229 
da Constituição Estadual, publicada no Diário Oficial 
e DPL do dia 20 de dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
376/2007 
 
Vitória, 27 de dezembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 

desta Casa, a Lei Complementar nº 419 oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n°50/2007, de autoria 
do Governador do Estado, que “Dispõe sobre prazos 
de contratações temporárias de pessoal, publicada no 
Diário Oficial do dia 30 de novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
377/2007 
 
Vitória, 27 de dezembro de 2007. 
 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Emenda Constitucional nº 56 oriunda 
da PEC nº 15/2007, de autoria da Mesa Diretora , que 
“Altera a Constituição Estadual para adequar a 
redação do artigo 58 que dispõe sobre as reuniões da 
Assembléia Legislativa, publicada no Diário Oficial e 
DPL do dia 19 de dezembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 267 /2007 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINTE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 19 de dezembro de 2007 
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Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exª que, amparado nos 
artigos 61, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual, 
decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº. 
382/2007, de autoria do Deputado Atayde Armani 
que “Dispõe sobre a inclusão da carne de peixe nas 
refeições dos alunos das escolas da rede estadual de 
ensino”, por entendê-lo flagrantemente 
inconstitucional. 
 

Constata-se que os vícios que o mencionado 
projeto de lei apresenta são de ordem formal e, 
também, material. 
 

No que tange ao vício formal de 
inconstitucionalidade observa-se que o PL viola a 
reserva de iniciativa do Governador do Estado ao 
legislar sobre órgãos da administração e atuação do 
Ministério Público, conforme se depreende do 
disposto nos artigos 61, § 1º, II “e” da CF/88, bem 
como do artigo 63, parágrafo único, II, da 
Constituição Estadual. 
 

Também se enquadra no vício formal a 
invasão de competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo, quando o legislador envereda sobre o 
orçamento estadual (artigos 84, XXIII e 165 da 
Constituição Federal, bem como artigos 150, 91, 
XVI, da Constituição Estadual) 
 

Quanto ao vício material, fica caracterizado 
em razão da flagrante separação dos poderes (artigos 
2º e 84, II e VI, “a”, da CF/88). 
 

Pelas razões acima alinhavadas, aponho o 
veto total ao Projeto de Lei nº. 382/2007 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº. 268/2007 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINTE DO GOVERNADOR 
Vitória, 19 de dezembro de 2007 
 
Senhor Presidente: 

 
Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 

Assembléia Legislativa que vetei totalmente, por 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 413/2007, 
de autoria do Deputado Da Vitória, que “Altera o 
artigo 4º da Lei nº 6641, de 11.04.2001, que 

estabelece obrigatoriedade aos estabelecimentos 
comerciais e industriais a manterem seus 
reservatórios de água nos padrões de potabilidade e 
dá outras providências”. 
 

Aprovado nessa Casa de Leis, o PL foi 
transformado no Autógrafo de Lei nº 281/2007 e 
encaminhado ao Poder Executivo para cumprimento 
das formalidades constitucionais previstas no artigo 
66 da CE/89. 
 

Sugerida a audência da Procuradoria Geral 
do Estado, assim se pronunciou aquele Órgão, cujo 
parecer aprovo e faço transcrever: 

 
“Da competência legislativa 
 
O Autógrafo em tela pretende alterar 
lei que objetiva o atendimento de 
políticas públicas de saúde ao impor 
procedimentos que visem garantir a 
potabilidade da água de 
estabelecimentos comerciais e 
industriais, sendo de relevância 
pública as ações que visem à redução 
do risco de doença e de outros 
agravos, nos termos dos arts. 196 e 
197 da CF. 
A competência legislativa em matéria 
de saúde é concorrente, nos termos 
do art. 24, XII da CF. Assim, uma 
vez editadas normas gerais pela 
União, os Estados poderão, dentro da 
competência legislativa suplementar 
que lhes é assegurada no § 2º do art. 
24 da CF, publicar normas que, 
respeitados os limites estabelecidos 
pela União, atendam às 
peculiaridades estaduais, como 
dispõe o art. 19 da Constituição 
Estadual. 

 
Neste sentido ensina o Colendo Superior 

Tribunal Federal: 
 
“1 A constituição do Brasil 
contemplou a técnica da 
competência legislativa concorrente 
entre a União, os Estados-membros 
e o Distrito Federal, cabendo à 
União estabelecer normas gerais e 
aos Estados-membros especificá-las 
2. É inconstitucional lei estadual que 
amplia definição por texto, em 
matéria de competência concorrente. 
3. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
procedente”. 
 
“O espaço de possibilidade de 
regramento pela legislação estadual, 
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em casos de competência concorrente 
abre-se: (1) toda vez que não haja 
legislação federal, quando então, 
mesmo sobre princípios gerais, 
poderá a legislação estadual dispor; e 
(2) quando, existente legislação 
federal que fixe os princípios gerais, 
caiba complementação ou 
suplementação para o preenchimento 
de lacunas, para aquilo que não 
corresponda à generalidade: ou ainda, 
para a definição de peculiaridades 
regionais. Precedentes. 6. Da 
legislação estadual, por seu caráter 
suplementar, se espera que preencha 
vazios ou lacunas deixados pela 
legislação federal (...)” 

 
“O art. 24 da CF compreende 
competência estadual concorrente 
não-cumulativa ou suplementar (art. 
24, § 2º) e competência estadual 
concorrente cumulativa (art. 24, § 
3º). Na primeira hipótese, existente a 
lei federal de normas gerais (art. 24, 
§ 1º), poderão os Estados e o DF, no 
uso da competência suplementar, 
preencher os vazios da lei federal de 
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às 
peculiaridades locais (art. 24,§ 2º) na 
segunda hipótese, poderão os 
Estados e o DF, inexistente a lei 
federal de normas gerais, exercer a 
competência legislativa plena ‘para 
atender as suas peculiaridades’ (art. 
24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de 
normas gerais, suspende esta a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 
10.860, de 31-8-2001, do Estado de 
São Paulo foi além da competência 
estadual concorrente não-cumulativa 
e cumulativa, pelo que afrontou a 
Constituição Federal, art. 22, XXIV, 
e art. 24, IX,§ 2º e § 3º”. 

 
Destacamos que incumbe ao Sistema Único 

de Saúde – SUS a competência constitucional para 
fiscalizar e inspecionar as águas para consumo 
humano, como dispõe o art. 200, VI da CF. 
 

Dentro da competência para editar normas 
gerais em matéria de saúde relacionada à potabilidade 
da água, a União editou o Decreto nº 79.367/1977, 
que dispõe sobre a competência do Ministério da 
Saúde para legislar sobre normas e o padrão de 
potabilidade de água para o consumo humano e sua 
fiscalização no âmbito do território nacional; a Lei nº 
8080/1990, denominada “Lei Orgânica do SUS”, que 
em seu artigo 6º, inciso VIII, inclui no campo de 
atuação do SUS a fiscalização e a inspeção de águas 

para consumo humano; a Portaria MS nº 518/2004, 
resultado da revisão da antiga Portaria nº 36/1990 
sobre padrão e potabilidade de água para consumo 
humano, trazendo diversos avanços em relação à 
anterior, como a incorporação do princípio da 
descentralização das ações do SUS, e a definição 
clara de deveres e responsabilidades de cada 
esfera de governo  e dos responsáveis pela produção 
e distribuição de água; e o Decreto nº 5.440/2005 
que define instrumentos e mecanismos de informação 
ao consumidor sobre qualidade da água para o 
consumo humanos, já previstos na Portaria MS nº 
518/2004. 
 

Atualmente, o padrão de potabilidade de água 
para consumo humano vigente em todo o território 
nacional é definido pela Portaria MS nº 518/2004, 
que também estabelece procedimentos e 
responsabilidades relativas ao controle e à vigilância 
da qualidade da água para consumo humano. 
 

Nos arts.5º ao 7º desta Portaria são 
explicitadas as competências inerentes a cada uma 
das esferas de governo (União, Estados e Municípios) 
na vigilância da qualidade da água para consumo 
humano. Coerentemente com o princípio da 
descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS),a 
responsabilidade da execução das atividades 
cotidianas de vigilância da qualidade da água é 
municipal, nos termos do art. 7º, I. Aos Estados e à 
União, além do papel de definição de diretrizes 
gerais, cabe complementar e, de forma eventual, 
executar substitutivamente a vigilância da qualidade 
da água. 
 

A lei 6.641/2001, que o presente autógrafo 
pretende alterar, foi editada em momento anterior à 
publicação da Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, 
em 25 de março de 2004, e do Decreto nº 5440, de 4 
de maio de 2005. 
 

Mas, mesmo à época da edição da Lei 
Estadual nº 6641, de 11 de abril de 2001, ou seja, 
antes da publicação da Portaria MS nº 518/2004 – 
que alterou os padrões para aferição da potabilidade 
da água,mas não inovou em relação à competência 
para vigilância da potabilidade da água, apenas 
deixou mais clara a que esta é municipal – a 
competência para a vigilância em relação à 
potabilidade da água sempre foi competência do 
Município, haja vista a Lei nº 8080/90 determinar em 
seu art. 18, IV, “b” que cabe à Direção Municipal do 
SUS a vigilância sanitária, que controle de 
bens/serviços que se relacionem com a saúde (art. 6º, 
§ 1º da Lei nº 8080/90). 

 
Da Autonomia Municipal 

 
Ainda, ao determinar em seu art. 3°, § 3° que 

“os alvarás sanitários somente poderão ser 
expedidos pelos municípios após apresentação do 
certificado de qualidade da água utilizada no 
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estabelecimento”, a Lei Estadual n° 6.641/2001 
impõe ao Município a adoção de procedimentos pela 
sua vigilância sanitária, ferindo o Pacto Federativo, 
cláusula pétrea da ordem constitucional vigente, 
esculpida no art. 18 de nossa Carta Magna. 

 
Na lição do professor Alexandre de Moraes: 

 
“A adoção da espécie federal do 
Estado gravita em torno do princípio 
da autonomia e da participação 
política e pressupõe a consagração de 
certas regras constitucionais, 
tendentes não somente à sua 
configuração, mas também à sua 
manutenção e insolubilidade. 

 

O mínimo para a caracterização da 
organização constitucional federalista 
exige, inicialmente , a decisão do 
legislador constituinte, por meio da 
edição de uma constituição, em criar 
o Estado Federal e suas partes 
indissociáveis, a Federação ou União, 
e os Estados-membros, pois a criação 
de um governo geral supõe a 
renúncia e o abandono de certas 
porções de competências 
administrativas, legislativas e 
tributárias por parte dos governos 
locais. 
Além disso, a Constituição deve 
estabelecer os seguintes princípios: 
 
(...) 
 

- repartição constitucional de 
competências entre a União, 
Estados-membros, Distrito Federal 
e Municípios 
 
(...) 
 
- poder de auto-organização dos 
Estados-membros, Distrito Federal 
e Municípios, atribuindo-lhes 
autonomia constitucional”. 

 
Note-se que sequer emenda constitucional 

pode alterar a autonomia entre as esferas federativas 
(art. 60, § 4°, I da CF), muito menos se admite que 
uma lei estadual venha interferir em outro ente 
federado, como o município. 

Assim, somente o Município tem 
competência para determinar procedimentos a serem 
adotados por sua Vigilância Sanitária, nos termos do 
art. 30, I e V da CF. e ao interferir na esfera de 
competência atribuída pela Constituição Federal ao 
Município, o Legislativo Estadual, através da Lei n° 
6.641/2001, viola o princípio constitucional do Pacto 
Federativo. 

Assim, entendemos que ao legislar sobre 
manutenção e vigilância dos padrões de potabilidade 
da água em estabelecimentos comerciais e industriais, 
a Lei Estadual n° 6.641, de 11 de abril de 2001 
conflita com as normas gerais estabelecidas pela 
União dentro da sua competência legislativa (que 
determinou que a competência para fiscalização 
destes parâmetros é do Município) e fere o princípio 
da Separação dos Poderes (ao impor procedimentos à 
vigilância sanitária municipal), sendo por 
conseqüência, o autógrafo de lei que pretende alterá-
la apenas para impor multa por seu descumprimento, 
também inconstitucional. 

Ante a inconstitucionalidade da Lei n° 6.641, 
de 11 de abril de 2001, objeto de alteração do 
presente projeto de lei, veto totalmente  o PL 
413/2007. 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 269 / 2007 
 
Vitória, 19 de dezembro de 2007  
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa que vetei parcialmente o 
Projeto de Lei n° 395/2007, de autoria do Deputado 
Da Vitória, amparado nos artigos 66 § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual. 
 

Uma vez aprovado nessa Casa de Leis, o 
citado PL foi transformado no Autógrafo de Lei n° 
280/2007, vindo-me para cumprimento das 
formalidades constitucionais. 

O veto que ora aponho ao projeto de lei em 
referência cinge-se tão-somente aos artigos 2°, 3° e 
5° considerando que eles padecem dos vícios de 
inconstitucionalidade formal e material. 

No primeiro caso – vício formal – 
considerando que tratam de matéria tipicamente 
administrativa, cuja iniciativa é privativa do Chefe do 
Poder Executivo, conforme disposto no artigo 61, § 
1°, II, “e” da Constituição Federal. 

No segundo caso – vício material – por 
representarem ofensa ao princípio da reserva de 
administração e, por conseqüência, ao princípio da 
separação (ou harmonia) dos Poderes – CF/88, 
artigos 2° e 84, II e VI, “a”. 

Consoante jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, compete privativamente ao Chefe 



6226 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008 

do Poder Executivo a iniciativa de leis que versem 
sobre matéria tipicamente administrativa, estando aí 
implícito o funcionamento e organização da 
administração pública, constituindo ato de 
transgressão constitucional e denota a 
inconstitucionalidade formal das normas editadas. 

Importante frisar que considerando o efeito 
vinculante dos artigos 61, § 1° e 84, VI “a” da CF/88, 
na esfera estadual, há também na Constituição do 
Estado do Espírito Santo bem lançado dispositivo que 
corrobora a afirmação, conforme se depreende do 
artigo 63, parágrafo único, inciso III. 

Em razão do exposto, veto parcialmente o 
projeto de lei em apreço, fazendo incidir o veto sobre 
seus artigos 2°, 3° e 5°. 

Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 270/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 19de dezembro de 2007  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que vetei parcialmente 
o Projeto de Lei n° 367/2007, de autoria do 
Deputado Givaldo Vieira, que “disciplina as 
atividades de lan houses e, cibercafés, cyber offices e 
estabelecimentos congêneres”. 

O projeto de lei, após aprovação nessa Casa 
de Leis, veio-me para a manifestação conforme 
previsto no artigo 66 da Constituição Estadual. 

Assim, fazendo uso dessa prerrogativa 
constitucional, decidi vetar o artigo 3°, os incisos II, 
III e IV do artigo 4° e o artigo 5° por considerá-los 
inconstitucionais 
 

Ouvida a Procuradoria Geral do Estado, 
assim se manifestou aquele órgão jurídico, cujo 
parecer aprovo, adoto e transcrevo: 
 

“Da inconstitucionalidade do art. 
3º do Autógrafo de Lei n.º 
276/2007. 

 

A primeira pecha formal identificada no texto 
normativo sob análise é a inobservância da 
competência constitucional adequada para efetuar a 
propulsão inaugural de processo legislativo capaz de 
criar restrições ao acesso da criança e do adolescente 
a determinados estabelecimentos.  
 

Com efeito, o art. 3º do autógrafo de lei em 
tela objetiva estabelecer restrições para que crianças e 
adolescentes freqüentem lan houses, cyber offices e 
estabelecimentos congêneres. Entretanto, tal texto 
normativo é fruto de iniciativa da Assembléia 
Legislativa, a qual não detém competência para 
deflagrar processo legislativo veiculador de regras 
com tal teor, situação fático-jurídica que desemboca 
na sua inconstitucionalidade formal. Vamos aos 
fundamentos dessa ilação: 
 

A matriz paramétrica da investigação de 
constitucionalidade do autógrafo de lei no presente 
ponto será o disposto no inciso XV e parágrafos do 
art. 24 da Carta da República, que possui a seguinte 
legenda: 

 
CF/88 

 

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente  sobre: 
[...] 
 

XV - proteção à infância e à 
juventude; [...] 
§ 1º - No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 
 
§ 2º - A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
 
§ 4º - A superveniência de lei federal 
sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário.  

 
Como se vê, o dispositivo acima transcrito 

estabelece que a competência para legislar sobre o 
tema proteção à infância e à juventude é do tipo 
concorrente, de modo a competir à União Federal 
lançar normas gerais sobre tais assuntos e aos 
Estados-membros complementá-las (caso existentes), 
criando normas específicas, a fim de adequar tais 
preceitos gerais às particularidades regionais.  
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Conseqüência direta desse específico regime 
constitucional de competência é que a legislação 
estadual deve obediência à legislação nacional 
(editada pela União) naquilo que se refere às regras 
de caráter geral, estas identificadas pelo âmbito de 
incidência pessoal e territorial, bem como pelo tipo 
de matéria regulada (interesse nacional, demandando 
tratamento uniforme em toda a federação).  
 

Não é por outro motivo que a doutrina 
professa que o resultado dessa delimitação de poderes 
legislativos na competência legislativa concorrente é 
a inconstitucionalidade das normas editadas fora dos 
limites desenhados pelos parágrafos do art. 24 da 
Carta da República, como ensina FERNANDA DIAS 
MENEZES DE ALMEIDA: 

 

[...] no campo da competência 
concorrente cumulativa, em que há 
definição prévia do campo de atuação 
legislativa de cada centro de poder 
em relação a uma mesma matéria, 
cada um deles, dentro dos limites 
definidos, deverá exercer sua 
competência com exclusividade, sem 
subordinação hierárquica. Com a 
conseqüência de que a invasão do 
espaço legislativo de um centro de 
poder por outro gera a 
inconstitucionalidade da lei editada 
pelo invasor. (A repartição das 
competências na constituição 
brasileira de 1988. 3. ed., São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 146)  

 

Fincadas tais premissas, conclui-se que a 
questão que deve ser desnovelada nesta altura é saber 
se, in casu, a competência legislativa estadual foi 
exercida dentro das balizas postas pela Constituição 
no pormenor. Para tanto, devemos inquirir (a) se há 
legislação nacional disciplinadora do assunto sob 
análise; e (b) se a lei estadual em gênese harmoniza-
se, ou não, com a legislação nacional eventualmente 
existente. Isso porque, repise-se, a competência 
suplementar reservada aos Estados não afiança a 
edição de normas jurídicas que contrariem a 
legislação geral de caráter nacional editada pela 
União Federal. 

 

Voltando o foco, então, para a investigação 
de tais nuanças, constata-se que já existe legislação 
nacional acerca do tema proteção à infância e à 
juventude. Trata-se da Lei Nacional n.º 8.069/1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, diploma 
legislativo que criou sistemática própria de definição 
e promoção de ações normativas para a defesa da 
criança e do adolescentes, no que se refere à 
definição dos condicionamentos etários para o acesso 
a estabelecimentos e diversões.  

 

Segundo os artigos do referido estatuto, 
incumbirá à autoridade judiciária (Juiz da Infância e 
da Juventude) disciplinar, por meio de portaria, ou 
autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência 
de criança ou adolescente em casas de diversões e 
demais estabelecimentos comerciais; eis o 
fundamento legal dessa competência: 

 
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990. 
 
Art. 74. O poder público, através do 
órgão competente, regulará as 
diversões e espetáculos públicos, 
informando sobre a natureza deles, as 
faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em 
que sua apresentação se mostre 
inadequada.  
 
Parágrafo único. Os responsáveis 
pelas diversões e espetáculos 
públicos deverão afixar, em lugar 
visível e de fácil acesso, à entrada do 
local de exibição, informação 
destacada sobre a natureza do 
espetáculo e a faixa etária 
especificada no certificado de 
classificação.  
[...] 
Art. 146. A autoridade a que se 
refere esta Lei é o Juiz da Infância e 
da Juventude, ou o juiz que exerce 
essa função, na forma da lei de 
organização judiciária local. 
 
[...] 
 
Art. 149. Compete à autoridade 
judiciária disciplinar, através de 
portaria, ou autorizar, mediante 
alvará:  
 
I - a entrada e permanência de 
criança ou adolescente, 
desacompanhado dos pais ou 
responsável, em:  
 
a) estádio, ginásio e campo 
desportivo;  
b) bailes ou promoções dançantes;  
 
c) boate ou congêneres;  
 
d) casa que explore comercialmente 
diversões eletrônicas;  
 
e) estúdios cinematográficos, de 
teatro, rádio e televisão.  
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II - a participação de criança e 
adolescente em:  
 
a) espetáculos públicos e seus 
ensaios;  
 
b) certames de beleza.  
§ 1º Para os fins do disposto neste 
artigo, a autoridade judiciária levará 
em conta, dentre outros fatores:  

 
a) os princípios desta Lei;  
 
b) as peculiaridades locais;  
 
c) a existência de instalações 
adequadas;  
 
d) o tipo de freqüência habitual ao 
local;  
 
e) a adequação do ambiente a 
eventual participação ou freqüência 
de crianças e adolescentes;  
 
f) a natureza do espetáculo.  
 
§ 2º As medidas adotadas na 
conformidade deste artigo deverão 
ser fundamentadas, caso a caso, 
vedadas as determinações de caráter 
geral. 

 
Assentando-se justamente nessa 

competência, Varas da Infância e Juventude situadas 
em diversas unidades da federação disciplinam o 
acesso do menor a lan houses, cyber offices e 
estabelecimentos congêneres. Como exemplo, 
transcrevo a Portaria n.º 01/2007, editada pelo Juiz da 
1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de 
Campo Grande/MS, naquilo que interessa a este 
processo: 

 
PORTARIA N. 001/2007 
 
O Doutor Carlos Alberto Garcete de 
Almeida, Juiz da 1ª Vara da Infância 
e da Juventude da Comarca de 
Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais etc. 
 
Considerando que, nos termos do art. 
149 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, compete à Justiça da 
Infância e da Juventude disciplinar, 
através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará, a entrada, a 
permanência e a participação de 

criança ou adolescente, 
desacompanhado dos pais ou 
responsável, em estádio, ginásio e 
campo desportivo, bailes ou 
promoções dançantes, boates ou 
congêneres, casas que explorem 
comercialmente diversões 
eletrônicas, estúdios 
cinematográficos, teatro, rádio, 
televisão, espetáculos públicos e seus 
ensaios, certames de beleza etc. 
Considerando a necessidade de haver 
disciplina específica sobre tais 
assuntos, no âmbito desta Comarca, 
de tal arte a servir de suporte às 
autoridades públicas, às polícias civil 
e militar, às entidades e pessoas 
ligadas à defesa dos interesses da 
criança e do adolescente, aos 
promotores de evento etc.  
  
RESOLVE : 
[...] 
 
CAPÍTULO III 
 

CASAS QUE EXPLOREM 
COMERCIALMENTE JOGOS, 
DIVERSÕES ELETRÔNICAS, 
LAN HOUSE E CYBER CAFÉ. 
 
Art. 14. São proibidos o ingresso e a 
permanência de menores de dezoito 
anos em estabelecimentos que 
explorem comercialmente bilhar, 
sinuca, casa de jogos, ainda que 
acompanhados dos pais ou 
responsáveis legais. 
 
Art. 15. O ingresso de menores em 
casas que explorem comercialmente 
diversões eletrônicas só será 
admitido mediante alvará judicial, 
por prazo determinado, e obedecidas 
as seguintes disposições: 
 
I – as crianças com até doze (12) 
anos incompletos de idade só 
poderão ingressar nesses locais 
acompanhadas dos pais ou dos 
responsáveis legais; 
 
II – é proibido o ingresso de menores 
com uniforme escolar, qualquer que 
seja sua idade; 
 
Art. 16. Todas as casas de diversões 
eletrônicas deverão ter alvará judicial 
para entrada e permanência de 
crianças e adolescentes, com validade 
de 1 (um) ano, contada da expedição.  
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Art. 17. O pedido de alvará judicial 
deverá ser formulado diretamente 
pelo proprietário do estabelecimento, 
ou por intermédio de advogado 
devidamente constituído, mediante 
simples protocolo. 
§ 1° O pedido deverá ser instruído 
com os seguintes documentos ou 
fotocópias:  
 
a) contrato social atualizado do 
estabelecimento;  
b) documentos pessoais do 
requerente; 
c) comprovante de inscrição estadual 
e federal;  
d) alvará da Prefeitura Municipal;  
e) alvará do Corpo de Bombeiros;  
 
§ 2° Devidamente registrado e 
autuado, o cartório fará expedir 
mandado de verificação, a ser 
cumprido no prazo de até quinze 
dias, cuja finalidade é avaliar, dentre 
outros aspectos de interesse 
protecional do menor, a existência de 
instalações adequadas, o tipo de 
freqüência habitual ao local e a 
adequação do ambiente à eventual 
freqüência de crianças ou 
adolescentes (ECA, art. 149, §1º). 

 

§ 3° Realizada a diligência, será 
colhido o parecer final do Ministério 
Público. 
 
§ 4º Se o requerimento não atender às 
exigências contidas neste artigo, o 
cartório deverá intimar 
automaticamente o interessado para 
saná-las.  
 
Art. 18. Entende-se como casa de 
jogos por computador e de acesso à 
internet, também denominadas lan 
house e cyber café, respectivamente, 
os estabelecimentos empresariais que 
dispõem, para locação, de 
computadores ligados em rede, 
utilizados para jogos ou acesso à 
internet e que admitem ou não 
disputa entre usuários. 
 
Art. 19. Consideram-se, ainda, casas 
que exploram comercialmente 
diversões eletrônicas os 
estabelecimentos dedicados ao ramo 
de jogos que tenham como base 
aparelhos eletrônicos e/ou programas 
de computadores, tanto em 
funcionamento isolado como em 

rede, interna ou externamente, como, 
por exemplo, os fliperamas, 
videogames ou langames, ainda que 
em caráter eventual ou como 
atividade secundária da empresa.  
Art. 20. É expressamente proibida a 
entrada e a permanência, nos 
estabelecimentos supracitados, de 
criança ou adolescente trajando 
uniforme escolar e/ou materiais 
escolares. 
[...] 

 
O certo é que, afora os condicionamentos 

disciplinados pelo Poder Judiciário com espeque no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou 
adolescente terá acesso às diversões e espetáculos 
públicos, conforme apregoa o art. 75 de tal lei 
nacional:  

 
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990. 
 
Art. 75. Toda criança ou adolescente 
terá acesso às diversões e espetáculos 
públicos classificados como 
adequados à sua faixa etária.  

 
Parágrafo único. As crianças 
menores de dez anos somente 
poderão ingressar e permanecer nos 
locais de apresentação ou exibição 
quando acompanhadas dos pais ou 
responsável.  
 

Como se vê, já existe em vigor um sistema 
engendrado pela legislação nacional para garantir a 
proteção da criança e do adolescente na questão em 
foco, cujos contornos prestigiam a competência da 
autoridade judiciária e às particularidades do caso 
concreto, com atenção especial às peculiaridades 
locais¹. Ocorre que o Autógrafo de Lei n.º 276/2007 
vai de encontro a essa peculiar sistemática, 
revelando, com isso, que o seu intuito é, em verdade, 
criar um sistema legislativo paralelo, em 
contraposição às normas nacionais a que deve 
guardar obediência.  

Em suma: a contraposição dos preceptivos do 
texto normativo em apreço com as normas nacionais 
em relação as quais devem guardar obediência indica 
que a produção do 3º do autógrafo não se pautou de 
acordo com os ditames da competência legislativa 
suplementar dos Estados-membros, conclusão que 
denota a sua inconstitucionalidade formal.  

Por oportuno, eis os seguintes julgados do 
STF, que atestam tal assertiva:  

 
Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
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Nº 2.210/01, DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL. 
OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E 
XII; 25, § 1º; 170, CAPUT , II E IV; 
1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. 
INEXISTÊNCIA. AFRONTA À 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
CONCORRENTE DA UNIÃO 
PARA EDITAR NORMAS GERAIS 
REFERENTES À PRODUÇÃO E 
CONSUMO, À PROTEÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE E CONTROLE 
DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E 
DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, 
V, VI E XII E §§ 1º E 2º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
Não cabe a esta Corte dar a última 
palavra a respeito das propriedades 
técnico-científicas do elemento em 
questão e dos riscos de sua utilização 
para a saúde da população. Os 
estudos nesta seara prosseguem e 
suas conclusões deverão nortear as 
ações das autoridades sanitárias. 
Competência do Supremo Tribunal 
Federal circunscrita à verificação da 
ocorrência de contraste inadmissível 
entre a lei em exame e o parâmetro 
constitucional. Sendo possível a este  
Supremo Tribunal, pelos fatos 
narrados na inicial, verificar a 
ocorrência de agressão a outros 
dispositivos constitucionais que não 
os indicados na inicial, verifica-se  
que ao determinar a proibição de 
fabricação, ingresso, 
comercialização e estocagem de 
amianto ou de produtos à base de 
amianto, destinados à construção 
civil, o Estado do Mato Grosso do 
Sul excedeu a margem de 
competência concorrente que lhe é 
assegurada para legislar sobre 
produção e consumo (art. 24, V); 
proteção do meio ambiente e 
controle da poluição (art. 24, VI); e 
proteção e defesa da saúde (art. 24, 
XII). 

 
A Lei nº 9.055/95 dispôs extensamente sobre 

todos os aspectos que dizem respeito à produção e 
aproveitamento industrial, transporte e 
comercialização do amianto crisotila. 

A legislação impugnada foge, e 
muito, do que corresponde à 
legislação suplementar, da qual se 
espera que preencha vazios ou 
lacunas deixados pela legislação 
federal, não que venha a dispor em 
diametral objeção a esta. 
Compreensão que o Supremo 

Tribunal tem manifestado quando 
se defronta com hipóteses de 
competência legislativa 
concorrente. Precedentes: ADI 
903/MG-MC e ADI 1.980/PR-MC, 
ambas de relatoria do eminente 
Ministro Celso de Mello. Ação direta 
de inconstitucionalidade cujo pedido 
se julga parcialmente procedente para 
declarar a inconstitucionalidade do 
artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do 
art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e do 
parágrafo único do art. 5º, todos da 
Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato 
Grosso do Sul. 
(ADI 2396 / MS - Relator(a): Min. 
ELLEN GRACIE, Julgamento: 
08/05/2003, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno) 

 
 

Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 14.861/05, DO ESTADO DO 
PARANÁ. INFORMAÇÃO 
QUANTO À PRESENÇA DE 
ORGANISMOS 
GENETICAMENTE 
MODIFICADOS EM ALIMENTOS 
E INGREDIENTES 
ALIMENTARES DESTINADOS 
AO CONSUMO HUMANO E 
ANIMAL. LEI FEDERAL 
11.105/05 E DECRETOS 4.680/03 E 
5.591/05. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE 
PARA DISPOR SOBRE 
PRODUÇÃO, CONSUMO E 
PROTEÇÃO E DEFESA DA 
SAÚDE. ART. 24, V E XII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ESTABELECIMENTO DE 
NORMAS GERAIS PELA UNIÃO 
E COMPETÊNCIA 
SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. 
 
1. Preliminar de ofensa reflexa 
afastada, uma vez que a despeito da 
constatação, pelo Tribunal, da 
existência de normas federais 
tratando da mesma temática, está o 
exame na ação adstrito à eventual e 
direta ofensa, pela lei atacada, das 
regras constitucionais de repartição 
da competência legislativa. 
Precedente: ADI 2.535-MC, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ 21.11.03.  

__________________ 
1 Não sobeja afirmar, em sede de argumentação adminiculativa, 
que a possibilidade de adequação das faixas etárias às 
peculiaridades locais constitui importante mecanismo para 
adequar a proteção do menor à necessidade de se efetivar a 
denominada inclusão digital nas regiões em que o acesso à 
internet é sobremodo difícil. 
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2. Seja dispondo sobre consumo 
(CF, art. 24, V), seja sobre 
proteção e defesa da saúde (CF, 
art. 24, XII), busca o Diploma 
estadual impugnado inaugurar 
regulamentação paralela e 
explicitamente contraposta à 
legislação federal vigente .  
3. Ocorrência de substituição - e 
não suplementação - das regras 
que cuidam das exigências, 
procedimentos e penalidades 
relativos à rotulagem informativa 
de produtos transgênicos por 
norma estadual que dispôs sobre o 
tema de maneira igualmente 
abrangente. Extrapolação, pelo 
legislador estadual, da autorização 
constitucional voltada para o 
preenchimento de lacunas acaso 
verificadas na legislação federal. 
Precedente: ADI 3.035, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJ 14.10.05.  
4. Declaração de 
inconstitucionalidade conseqüencial 
ou por arrastamento de decreto 
regulamentar superveniente em razão 
da relação de dependência entre sua 
validade e a legitimidade 
constitucional da lei objeto da ação. 
Precedentes: ADI 437-QO, rel. Min. 
Celso de Mello, DJ 19.02.93 e ADI 
173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 
27.04.90. 5. Ação direta cujo pedido 
formulado se julga procedente. (ADI 
3645/PR, Relator (a): Min. ELLEN 
GRACIE, Julgamento: 31/05/2006, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno)  

 
Destarte, em razão das conclusões esposadas 

no presente tópico, fica claro que o exercício da 
competência legislativa que culminou na edição do 
art. 3º do autógrafo de lei sob análise se deu em 
descompasso com os condicionamentos próprios da 
competência legislativa suplementar, conferida pelo 
art. 24 e parágrafos ao Estado-membro²  

 
Da inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV do 

art. 4º do Autógrafo de Lei n.º 276/2007. 
 

Os incisos II, III e IV do art. 4º, ao estatuírem 
condicionamentos relativos aos equipamentos, à 
edificação, e à mobília dos estabelecimentos que 
subjetivizam os deveres criados pelo texto normativo 
sob exame, incorrem em vício de 
inconstitucionalidade formal. Isso porque a 
competência legislativa para dispor sobre normas que 
visam a promover o conforto dos usuários dos 
estabelecimentos comerciais pertence aos 
Municípios, por força da regra prevista no art. 30, 

inciso I, da Carta da República, que confere a esses 
membros da Federação Brasileira a competência 
exclusiva (privativa) para legislar sobre os temas de 
predominante interesse local; in verbis: 

 
CF/88 
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
I - legislar sobre assuntos de 
interesse local; 

 
Com efeito, é tese prevalente na doutrina e na 

jurisprudência que constituem objeto de competência 
legislativa exclusiva da municipalidade as matérias 
de predominante interesse local3, sendo que lei 
editada por qualquer outro ente da federação que 
venha a invadir esse campo será inconstitucional sob 
o ponto de vista formal. Eis, respectivamente, escólio 
doutrinário e posicionamento jurisprudencial que vão 
ao encontro do afirmado: 

 
Cumpre reiterar, por fim, que no âmbito da 

sua competência constitucional o Município exerce a 
função de legislar sem submissão hierárquica, sendo 
inconstitucionais a lei estadual e a lei federal que, 
desbordando dos limites das respectivas 
competências, invadirem o campo da competência 
municipal. (Competências na constituição de 1988. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 119) 
 

EMENTA:  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º 
DO ARTIGO 229 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. TRANSPORTE 
COLETIVO INTERMUNICIPAL. 
TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO. ARTIGO 30, V DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
TRANSPORTE GRATUITO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 
POLICIAIS CIVIS. DIREITO 
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.  
1. Os Estados-membros são 
competentes para explorar e 
regulamentar a prestação de serviços 
de transporte intermunicipal.  
2. Servidores públicos não têm 
direito adquirido a regime jurídico. 
Precedentes.  
3. A prestação de transporte urbano, 
consubstanciando serviço público de 
interesse local, é matéria albergada 
pela competência legislativa dos 
Municípios, não cabendo aos 
Estados-membros dispor a seu 
respeito.  
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4. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
parcialmente procedente. 
(ADI 2349 / ES, Relator(a): Min. 
EROS GRAU, Julgamento: 
31/08/2005, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno)  
 

A grande questão que envolve a competência 
legislativa exclusiva do Município, descrita no inciso 
I do art. 30 da CF/88, consiste na sua identificação 
concreta, tendo em vista que a expressão “interesse 
local” é vaga e ambígua, cujo significado é, muitas 
vezes, influenciado pela conjuntura social e política. 
Contudo, a doutrina lança critérios que servem para 
nortear a identificação do interesse local para fins de 
definição da competência legislativa exclusiva do 
Município, os quais são externados com clareza por 
ALEXANDRE DE MORAES na seguinte passagem: 

 
Apesar de difícil conceituação, 
interesse local refere-se àqueles que 
disserem respeito mais diretamente 
às necessidades imediatas do 
município, mesmo que acabem 
gerando reflexos no interesse 
regional (Estados) ou geral (União), 
pois como afirmado por Fernanda 
Dias Menezes “é inegável que 
mesmo atividades e serviços 
tradicionalmente desempenhados 
pelos municípios, como transporte 
coletivo, polícia das edificações, 
fiscalização das condições de higiene 
de restaurantes e similares, coleta de 
lixo, ordenação e uso de solo urbano, 
 
 

 
__________ 
² Sob um outro prisma pode-se alcançar a 
inconstitucionalidade do art. 3º do texto sob disquisição. 
Com efeito, não representa nenhum absurdo considerar 
que na hipótese existe violação à competência legislativa 
privativa da União disposta no art. 220 , conforme denota 
o seguinte julgado: “"Não se compreende, no rol de 
competências comuns da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, ut art. 23 da CF, a matéria 
concernente à disciplina de 'diversões e espetáculos 
públicos', que, a teor do art. 220, § 3º, I, do Diploma 
Maior, compete à lei federal regular, estipulando-se, na 
mesma norma, que 'caberá ao poder público informar 
sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se 
mostre inadequada'. Ao Município fica reservada a 
competência, ut art. 30, I, da Lei Maior, para exercer poder 
de polícia quanto às diversões públicas, no que concerne à 
localização e autorização de funcionamento de 
estabelecimentos que se destinem a esse fim." (RE 
169.247, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 01/08/03).  
 

3. Interesse local, para fins de demarcação da competência 
legislativa e material do Município, não constitui interesse 
peculiar ou exclusivo, mas sim interesse predominante da 
municipalidade. 

 

etc, dizem respeito secundariamente 
com o interesse estadual e nacional”. 
Dessa forma, salvo as tradicionais e 
conhecidas hipóteses de interesse 
local, as demais deverão ser 
analisadas caso a caso, 
vislumbrando-se qual o interesse 
predominante (princípio da 
predominância do interesse) (Direito 
constitucional. 15. ed. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 304)  

 
A despeito disso, atesta a precitada 

FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA, que 
“[...] sempre poderá haver situações de difícil 
enquadramento, quando os interesses de mais de uma 
esfera se entrelaçarem com peso igual. Diante de 
inevitáveis impasses desta ordem, só mesmo ao 
Poder Judiciário caberá dizer a quem compete 
disciplinar a matéria ou executar a tarefa”. 
(Competências na constituição de 1988. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 116). E é exatamente isso que 
ocorre na presente hipótese. 

Decerto, no caso em foco, a tortuosa tarefa de 
identificar a predominância do interesse em jogo 
perde complexidade, na exata medida em que tal 
exegese já foi realizada pelo Supremo Tribunal 
Federal, o qual entendeu, reiteradas vezes, que 
pertence aos Municípios a competência para dimanar 
normas que objetivam promover o conforto dos 
usuários dos estabelecimentos que promovam 
atendimento ao público em geral. Vejamos seleção de 
jurisprudência nesse sentido: 

 
Ementa 
ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA 
DO MUNICÍPIO PARA, 
MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A 
INSTALAR, EM SUAS 
AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE 
SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA 
DE USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA 
DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, 
DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA 
QUE, POR SER ESTRANHA À 
PRESENTE CAUSA, NÃO FOI 
EXAMINADA NA DECISÃO 
OBJETO DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - 
INAPLICABILIDADE DO 
PRINCÍPIO "JURA NOVIT 
CURIA" - RECURSO IMPROVIDO.  
- O Município pode editar legislação 
própria, com fundamento na 
autonomia constitucional que lhe é 
inerente (CF, art. 30, I), com o 
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objetivo de determinar, às 
instituições financeiras, que instalem, 
em suas agências, em favor dos 
usuários dos serviços bancários 
(clientes ou não), equipamentos 
destinados a proporcionar-lhes 
segurança (tais como portas 
eletrônicas e câmaras filmadoras) ou 
a propiciar-lhes conforto, mediante 
oferecimento de instalações 
sanitárias, ou fornecimento de 
cadeiras de espera, ou, ainda, 
colocação de bebedouros. 
Precedentes. (AI-AgR 347717 / RS, 
Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Julgamento: 31/05/2005, 
Órgão Julgador: Segunda Turma)  
 
Ementa 
1. RECURSO. Agravo de 
instrumento. Inadmissibilidade. Peça 
obrigatória. Procuração outorgada ao 
advogada da parte agravada. 
Ausência. Não configuração. 
Conhecimento do agravo. Deve 
conhecido agravo, quando lhe não 
falte peça à instrução, sem que isso 
implique consistência do recurso 
extraordinário.  
2. RECURSO. Extraordinário. 
Inadmissibilidade. Competência 
legislativa. Município. Edificações. 
Bancos. Equipamentos de segurança. 
Portas eletrônicas. Agravo 
desprovido. Inteligência do art. 30, I, 
e 192, I, da CF. Precedentes. Os 
Municípios são competentes para 
legislar sobre questões que respeite a 
edificações ou construções realizadas 
no seu território, assim como sobre 
assuntos relacionados à exigência de 
equipamentos de segurança, em 
imóveis destinados a atendimento ao 
público. (AI-AgR 491420/SP, 
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 
Julgamento: 21/02/2006, Órgão 
Julgador: Primeira Turma)  

 
Não deixa dúvida quanto a isso a lição 

extraída dos seguintes trechos da decisão 
monocrática prolatada, no bojo do RE n.° 251542/SP, 
pelo Eminente Ministro CELSO DE MELLO (grifo 
nossos):  

 
ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DO 
MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE 
LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS A INSTALAR, EM 
SUAS AGÊNCIAS, BEBEDOUROS 
E SANITÁRIOS DESTINADOS 

AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS 
BANCÁRIOS (CLIENTES OU 
NÃO). MATÉRIA DE INTERESSE 
TIPICAMENTE LOCAL (CF, ART. 
30, I). CONSEQÜENTE 
INOCORRÊNCIA DE 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA FEDERAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
CONHECIDO E PROVIDO. 
- O Município pode editar legislação 
própria, com fundamento na 
autonomia constitucional que lhe é 
inerente (CF, art. 30, I), com objetivo 
de determinar, às instituições 
financeiras, que instalem, em suas 
agências, em favor dos usuários dos 
serviços bancários (clientes ou não), 
equipamentos destinados a 
proporcionar-lhes segurança (tais 
como portas eletrônicas e câmaras 
filmadoras) ou a propiciar-lhes 
conforto, mediante oferecimento de 
instalações sanitárias, ou 
fornecimento de cadeiras de espera, 
ou colocação de bebedouros, ou, 
ainda, prestação de atendimento em 
prazo razoável, com a fixação de 
tempo máximo de permanência dos 
usuários em fila de espera. 
Precedentes. 
[...] 
Não vislumbro, no texto da Carta 
Política, ao contrário do que 
sustentado pela FEBRABAN, a 
existência de obstáculo 
constitucional que possa inibir o 
exercício, pelo Município, da típica 
atribuição institucional que lhe 
pertence, fundada em título 
jurídico específico (CF, art. 30, I), 
para legislar, por autoridade 
própria, sobre a instalação de 
equipamentos destinados a 
propiciar conforto aos usuários de 
serviços bancários. 
Na realidade, o Município, ao 
assim legislar, apóia-se em 
competência material - que lhe 
reservou a Constituição da 
República - cuja prática autoriza 
essa mesma pessoa política a 
dispor, em sede legal, sem 
qualquer conflito com as 
prerrogativas fiscalizadoras do 
Banco Central, sobre tema que 
reflete assunto de interesse 
eminentemente local, (a) seja 
aquele vinculado ao conforto dos 
usuários dos serviços bancários, (b) 
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seja aquele associado à segurança 
da população do próprio 
Município, (c) seja aquele 
concernente à estipulação de tempo 
máximo de permanência nas filas 
das agências bancárias, (d) seja, 
ainda, aquele pertinente à 
regulamentação edilícia 
vocacionada a permitir, ao ente 
municipal, o controle das 
construções, com a possibilidade de 
impor, para esse específico efeito, 
determinados requisitos 
necessários à obtenção de licença 
para construir ou para edificar. 
Vale acentuar, neste ponto, por 
relevante, que o entendimento 
exposto – consideradas as diversas 
situações ora especificadas – tem o 
beneplácito do magistério da doutrina 
(JOSÉ NILO DE CASTRO, “Direito 
Municipal Positivo”, p. 294, item n. 
3.2, 3ª ed., Del Rey, 1996; HELY 
LOPES MEIRELLES, “Direito 
Municipal Brasileiro”, p. 464/465, 
item n. 2.2, 13ª ed., Malheiros, 2003, 
v.g.) e, sobretudo, da jurisprudência 
dos Tribunais, notadamente a desta 
Suprema Corte (RTJ 189/1150, Rel. 
Min. CARLOS VELLOSO – AI 
347.717-AgR/RS, Rel. Min. CELSO 
DE MELLO – AI 347.739/SP, Rel. 
Min. NELSON JOBIM – AI 
506.487-AgR/PR, Rel. Min. 
CARLOS VELLOSO – RE 
208.383/SP, Rel. Min. NÉRI DA 
SILVEIRA – RE 246.319/RS, Rel. 
Min. EROS GRAU - RE 312.050-
AgR/MS, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO – RE 385.398-AgR/MG, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 
432.789/SC, Rel. Min. EROS 
GRAU, v.g.). 
Cumpre enfatizar, por oportuno, na 
linha dos precedentes que venho de 
referir, que o Supremo Tribunal 
Federal tem reconhecido a 
constitucionalidade de diplomas 
legislativos locais que veiculam 
regras destinadas a assegurar 
conforto aos usuários dos serviços 
bancários (clientes ou não), tais 
como as leis municipais que 
determinam a colocação de 
cadeiras de espera nas agências 
bancárias (AI 506.487-AgR/PR, 
Rel. Min. CARLOS VELLOSO) ou 
que ordenam sejam estas 
aparelhadas, como sucede no caso, 
com bebedouros e instalações 

sanitárias (RE 208.383/SP, Rel. 
Min. NÉRI DA SILVEIRA). 
 

Essa mesma orientação foi reiterada a 
propósito da legitimidade 
constitucional - que se reconheceu 
presente, por tratar-se de assunto “de 
interesse local” (CF, art. 30, I) - de 
diploma legislativo municipal que 
também determinava, às instituições 
financeiras, que disponibilizassem, 
no recinto das agências bancárias, 
aos usuários de seus serviços 
(clientes ou não), à semelhança do 
que ocorre na espécie, tanto 
bebedouros quanto instalações 
sanitárias adequadas (AI 347.739/SP, 
Rel. Min. NELSON JOBIM). 
[...] 

 
Desse modo, sobreleva o interesse local na 

regulação legislativa da forma de edificação, da 
estrutura física e da instalação de equipamentos de 
segurança ou de conforto em edifícios abertos ao 
público. Vale dizer: medidas normativas, que visam a 
tornar seguro e confortável o acesso e a freqüência a 
determinados estabelecimentos, refletem matéria de 
predominante interesse local. Outro pensamento, ou 
seja, caso fique transferida ao Estado-membro a 
competência para dispor sobre tal tema, implicará 
amputação de ingente “parte” da competência 
legislativa já reconhecida pelo STF aos Municípios. 
Aliás, tal interpretação vai de encontro às seguintes 
lições do precitado ministro Celso de Mello, tecidas 
no RE 251542/SP: 

 
[...] o art. 30, inciso I, da Carta 
Política não autoriza a utilização 
de recursos hermenêuticos cujo 
emprego [...] possa importar em 
grave vulneração à autonomia 
constitucional dos Municípios, 
especialmente se se considerar que a 
Constituição da República criou, em 
benefício das pessoas municipais, um 
espaço mínimo de liberdade decisória 
que não pode ser afetado, nem 
comprometido, em seu concreto 
exercício, por interpretações que 
culminem por lesar o mínimo 
essencial inerente ao conjunto 
(irredutível) das atribuições 
constitucionalmente deferidas aos 
Municípios.  

 
Emerge com isso a inconstitucionalidade 

formal dos incisos II, III e IV autógrafo de lei em 
apreço, já que ele estatui normas jurídicas 
respeitantes ao interesse predominante local, 
invadindo, por conseguinte, a competência legislativa 
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exclusiva dos Municípios para tratar de tal tema, em 
afronta ao disposto no inciso I do art. 30 da CF/88.  

 
Da constitucionalidade dos incisos I, V e VI do art. 

4º do Autógrafo de Lei n.º 227/2006. 
 

Ultimando a análise do conteúdo prescritivo 
do art. 4º do autógrafo de lei em disquisição, tem-se 
que os seus demais incisos (I, V e VI) não possuem 
vício de inconstitucionalidade, porquanto estão em 
harmonia com o uso escorreito da competência 
legislativa suplementar veiculada no inciso XV e 
parágrafos do art. 24 da Carta da República.  

 

De fato, o inciso I do art. 4º sob estudo tão-
somente efetua a adequação do parágrafo único do 
art. 74 do ECA4 às particularidades do tipo de serviço 
fornecido pelas lans houses, cyber offices e 
quejandos. Já os incisos V e VI do aludido artigo 
desenvolvem-se sob o acicate da competência 
legislativa supletiva, ante a ausência de legislação 
nacional sobre o tema. 

 

Tollitur quaestio. 
 

Da inconstitucionalidade do art. 5º do Autógrafo 
de Lei n.º 276/2007. 

 
Dando continuidade à vertente investigação 

de constitucionalidade, vêm à baila o art. 5º do 
autógrafo objeto deste parecer, que proíbe o 
desenvolvimento de determinadas atividades 
comerciais e o uso de específicas substâncias. 

 

Quanto a ele, julgo que não vence um juízo 
de constitucionalidade, quando se atenta para os 
fundamentos esposados na ADI n.º 3.384 e no 
parecer confeccionado por mim no processo 
administrativo n.º 35589930. Vejamos o que foi dito 
neste último, onde se discutiu a validade de lei 
estadual que proibia  a comercialização de bebidas em 
estádios de futebol: 
 

[...] efetuando a apreensão do 
incipiente ato legislativo pelo seu 
conteúdo material, incidirão, 
inevitavelmente, as considerações e 
pechas lançadas por esta 
Procuradoria Geral do Estado na ADI 
n.º 3384 (cópia em anexo), isso no 
que toca à proibição da 
comercialização de bebidas 
alcoólicas. Sob esse prisma, o 
vertente autógrafo de lei representa 
malferimento (a) às normas gerais 
editadas pela União Federal 
disciplinadoras da produção e do 
consumo (art. 22, V, da CF/88); (b) 
ao princípio constitucional da livre 
concorrência, ex vi do art. 170, IV, da 
CF/88; e (c) aos princípios 

constitucionais da igualdade e da 
proporcionalidade.  
 
Ainda quanto ao conteúdo de fundo, 
a proibição do uso de bebidas 
alcoólicas veiculada no autógrafo 
gera, por sua vez, discussões acerca 
de sua validade ante os termos da Lei 
Nacional n.º 9.294/96, que dispõe 
sobre as restrições ao uso e à 
propaganda de bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas. Com efeito, na citada lei 
nacional não há proibição de 
semelhante natureza, donde se 
poderia inferir que a lei estadual com 
ela não se coadunaria, por inovar em 
tal pormenor. 
 

Esquadrinhando com mais vagar o tema, tem-
se que a proibição da comercialização de bebidas e 
cigarros nos estabelecimentos em foco não se mostra 
proporcional, na medida em que o bem jurídico a que 
visa tutelar, qual seja, o não-consumo de tais 
produtos por crianças e adolescentes, já se encontra 
tutelada por disposição normativa nacional, cuja 
aplicação não representa a proibição, in totum, de tal 
atividade comercial. Assim se encontra alinhavado o 
art. 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que 
cuida desse ponto: 

 
Art. 81. É proibida a venda à criança 
ou ao adolescente de:  
 
I - armas, munições e explosivos;  
 
II - bebidas alcoólicas;  
 
III - produtos cujos componentes 
possam causar dependência física ou 
psíquica ainda que por utilização 
indevida;  
 
IV - fogos de estampido e de 
artifício, exceto aqueles que pelo seu 
reduzido potencial sejam incapazes 
de provocar qualquer dano físico em 
caso de utilização indevida;  
 
V - revistas e publicações a que alude 
o art. 78;  
 
 

VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.  
 

_______________ 
ECA: “Art. 74. [...]. Parágrafo único. Os responsáveis pelas 
diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível 
e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação 
destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária 
especificada no certificado de classificação” 
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Bem por isso, a proibição total do comércio 
de cigarros e bebidas mostra-se desproporcional5 uma 
vez que a simples proibição de venda a crianças e os 
adolescentes tais produtos, contida no ECA, já é 
suficiente para garantir o desiderato que constitui a 
sua finalidade, mormente quando se tem em mente 
que os estabelecimentos, cuja atividade é 
regulamentada pelo presente autógrafo, possuirão 
cadastro com os dados de seus freqüentadores.  

De resto, mesmo que se entendesse válida 
legislação, editada por outra pessoa política que não a 
União Federal, destinada a proibir cabalmente o uso 
de cigarro e bebidas alcoólicas em determinado 
estabelecimento comercial, a atribuição para a sua 
feitura estaria, inevitavelmente, inscrita na 
competência legislativa do Município, dado o 
flagrante interesse local (art. 30, I, da CF/88). 

Já no que toca à proibição do uso, as 
disposições da Lei Nacional nº 9.294/96, que 
corporificam normas gerais sobre restrições ao uso de 
produtos fumígeros e bebidas alcoólicas, não deixa 
espaço para o Estado-membro dispor de forma 
contrária.6 

Por oportuno, cabe apresentar trechos do voto 
do Ministro OCTAVIO GALLOTTI ao ensejo do 
julgamento da ADI-MC n.º 2035-8:  

 
Normas reveladoras do dirigismo estatal 
vêm, de há muito, assomando o campo do 
direito privado (lembre-se atualmente o 
Código dos Direitos do Consumidor), e, nele, 
com destaque, o do direito comercial. No 
tradicional espaço deste, foi expressamente 
mantida, pelo art. 300 da Lei n.º 6404-76, a 
norma do velho Decreto-lei nº 2627-40 (art. 
59, parágrafo único), que faz competir 
“sempre” ao Governo Federal, a autorização 
de que dependa a sociedade anônima para 
entrar em funcionamento. 
Outro aspecto constitucional que, talvez mais 
propriamente, ainda, se há, no caso, de levar 
em consideração, é o inscrito no art. 24, item 
V, e parágrafos, da Constituição, onde se 
estabelece a competência da União, dos 
Estados e do Distrito Federal para legislar, 
concorrentemente, sobre produção e 
consumo. 
Nessa ordem de idéias, a Lei Federal n.º 
9.437, de 20 de fevereiro de 1997, veio a 
instituir o “Sistema Nacional de Armas”, 
estabelecer condições para o registro e o 
porte de arma de fogo, definir crimes e dar 
outras providências correlatas. 
 
[...] 
Recordo, afinal, que, justamente com 
fundamento, entre outros, no mesmo art. 24, 
V, da Constituição, e seus parágrafos, este 
Plenário suspendeu a eficácia das Leis 

fluminense nº 1.939-91 (art. 2º, II, III e IV), 
que estabelece a obrigatoriedade da presença 
de certas informações, nas embalagens de 
produtos alimentícios (ADIMC 1.750, RTJ 
142/83) e nº 1.904-91, que obrigava as 
organizações de supermercados e congêneres 
a manterem pelo menos um funcionário, para 
cada máquina registradora, cuja atribuição 
fosse o condicionamento das compras ali 
efetuadas (ADI MC 669, RTJ 141/80) 
 
De qualquer forma, a advertência quanto à 

competência do Município, acima exposta quando se 
tratou da proibição do comércio, também se aplica à 
proibição do uso. 

 

Fica evidente, pois, a inconstitucionalidade 
do art. 5º do Autógrafo de Lei n° 276/2007. 

 

Do exposto, conclui-se pelo veto: 
 

(a) ao inteiro teor do art. 3º, 
por se tratar de norma geral que se 
situa fora da competência legislativa 
suplementar dos Estados-membros, 
prevista no art. 24 e parágrafos da 
Constituição Federal de 1988; 
 
(b) aos incisos II, III e IV do 
art. 4º, por afronta ao disposto no 
inciso I do art. 30 da CF/88; 

 
(c) ao inteiro teor do art. 5º, 
por afronta (i) às normas gerais 
editadas pela União Federal 
disciplinadoras da produção e do 
consumo (art. 22, V, da CF/88); (ii) 
ao princípio constitucional da livre 
concorrência , ex vi do art. 170, IV, da 
CF/88; e (iii) aos princípios 
constitucionais da igualdade e da 
proporcionalidade.” 

 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

__________ 
5 Segundo a doutrina, a proporcionalidade de uma dada 
norma é garantida pelo uso do meio menos gravoso, porém 
eficiente, para atingir a tutela do bem jurídico resguardado 
pela lei. 
6 Lei n.º 9.294/96: “Art. 2° É proibido o uso de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro 
produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto 
coletivo, privado ou público, salvo em área destinada 
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com 
arejamento conveniente. § 1° Incluem-se nas disposições 
deste artigo as repartições públicas, os hospitais e postos 
de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de 
trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema”. 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 271/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
Vitória, 27de dezembro de 2007 
 
Senhor Presidente 

 
Encaminho à Mesa Diretora dessa 

Assembléia Legislativa o OF.DG.GAB. Nº. 
183/2007 no qual a Diretoria Geral do DETRAN-ES 
responde ao teor do Requerimento nº. 361/07. 

  
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 272/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 27 de dezembro de 2007  
 
Senhor Presidente: 
 

Dando cumprimento ao disposto nos artigos 
5° da Lei n° 7457/2003 e 56, XIII da Constituição 
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis os extratos dos Regimes Especiais de 
Obrigações Acessórias – REOA’s n°s 042 e 064, 
ambos do exercício de 2007, concedidos pela 
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, com as 
respectivas justificativas. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº. 273/2007 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO 
GABINTE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 27 de dezembro de 2007 
 
Senhor Presidente: 

 
Fazendo uso da competência que me é 

atribuída pela Constituição Estadual em seus artigos 
66, § 2º e 91, IV, decidi vetar totalmente o Projeto 
de Lei nº 28/2007, de autoria do Deputado Paulo 
Foletto, por considerá-lo inconstitucional. 

A matéria disciplinada no PL “obriga a 
inclusão da placa alfanumérica e das 
carcacterísticas do veículo quando da publicação de 
qualquer anúncio de venda ou troca de veículo 
automotor usado”. 

Uma vez apreciado e aprovado nessa Casa de 
Leis o mencionado PL foi transformado no Autógrafo 
de Lei nº 335/07, vindo-me para a manifestação do 
Poder Executivo quanto à sanção ou veto. 

Do exame do Autógrafo conclui-se que ele 
apresenta vício de inconstitucionalidade formal de 
seu inteiro teor, ora por ofensa à competência 
privativa da União Federal para legislar sobre direito 
civil (artigo 22,I, da CF), ora por ofensa à 
competência privativa da União para legislar sobre 
propaganda comercial (inciso XXIX do artigo 22 da 
CF/88). 

Do exame do Autógrafo em questão observa-
se certa imprecisão sobre o real destinatário do dever 
nele engendrado. 

Não se pode afirmar, com precisão, se os 
sujeitos passivos do dever criado pelo citado 
Autógrafo são os anunciantes de veículos usados (o 
que levaria a questão para o ramo do direito civil ou 
do direito do consumidor) ou se tais sujeitos passivos 
são os meios de comunicação que irão veicular esses 
anúncios (o que levaria a questão para a disciplina da 
propaganda comercial). 

Qualquer que seja o posicionamento jurídico 
da matéria versada nas ramificações do Direito 
positivo, haverá incontornável vício de 
inconstitucionalidade formal, em razão da invasão da 
competência legislativa privativa da União. 

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou 
pela inconstitucionalidade de legislação estadual que 
pretendeu imiscuir-se nas proibições e exigências de 
anúncios comerciais (ADI 2815/SC, Relator(a) Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 
08/10/2003, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

Pelas razões acima elencadas aponho o veto 
total ao PL n,º 28/2007, por considerá-lo 
inconstitucional. 
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 Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 274/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 27de dezembro de 2007 
 
Senhor Presidente: 

Fazendo uso da competência que me é outorgada 
pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2º e 91, 
IV, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 
107/2007, de autoria da Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa, por inconstitucionalidade. 

Transformado no Autógrafo de Lei nº 334/2007, 
o Projeto de Lei nº 107/2007, tem por escopo “Alterar os 
artigos 5º e 8º da Lei nº 8125, de 31/10/2005, 
integrando o cargo de Especialista em Políticas 
Públicas à carreira de Analista Legislativo, em seu 
último nível, com seus critérios de ascensão e fixando 
atribuições básicas e os requisitos de investidura dos 
cargos efetivos de atuação na área da TV Assembléia E 
DA Comunicação Social da Assembléia Legislativa”. 

Embora seja constitucional o PL sob o aspecto 
formal, posto que a competência para criação, 
transformação e extinção de cargos e empregos, bem 
como para fixar os respectivos vencimentos no âmbito 
do Poder Legislativo (provimento dos próprios serviços), 
é exclusiva da Assembléia Legislativa, na forma do 
artigo 56, inciso VI da Constituição Federal, com 
correspondência idêntica na Carta Estadual. 

Entretanto, vislumbra-se a 
inconstitucionalidade material dos §§ 1º e 2º que o 
projeto pretende incluir no artigo 5º da Lei 8125/05, em 
razão da afronta direta ao princípio constitucional do 
concurso público espelhado numerosas vezes em 
julgados do Supremo Tribunal Federal. 

Os dispositivos que o projeto de lei pretende 
alterar resultam em que o ocupante atual do cargo de 
Especialista em Políticas Públicas, concursado para um 
cargo efetivo que quando criado foi colocado sem 
inserção em carreira (cargo isolado) detém um cargo que 
passará a denominar-se “Analista Legislativo”, sendo 
enquadrado no último nível daquela carreira, por 
provimento derivado. 

O provimento derivado, antes permitido na 
Administração Pública, é hoje considerado uma afronta 
à regra constitucional da prévia aprovação em concurso 
público. Implica em desrespeito ao artigo 37,II da 

CF/88, e foi por isso mesmo abolido pela mencionada 
Constituição. 

Por outro lado, a disposição legal não é clara 
quando ao próprio enquadramento que estabelece, tendo 
em vista que a carreira de Analista Legislativo contém 
03 (três) categorias distribuídas em 06 (seis) níveis de 
remuneração. Seria entender que o enquadramento se 
daria no último nível da categoria mais elevada, o que 
afrontaria os princípios de impessoalidade e isonomia, 
pois os ocupantes passariam a integrar a carreira em 
posição superior a todos os demais, sem aguardar a 
aplicação de regras de progressão funcional, e sem 
expectativa de crescimento, pois já estariam no padrão 
remuneratório mais elevado. 

Assim, pelas razões acima exaradas, veto 
totalmente o Projeto de Lei nº 107/2007, a fim de evitar 
a inclusão dos §§ 1º e 2º no artigo 5º da Lei nº 
8125/2005. 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 001/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINTE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 03 de janeiro de 2008 
 
Senhor Presidente: 

 
Veio-me, com o OF. Nº 923/SGP/ALES, o 

Autógrafo de Lei nº 355/2007, de autoria do 
Deputado Luiz Carlos Moreira para que o Poder 
Executivo se manifestasse quanto a sanção ou veto ao 
Projeto de Lei nº.479/2007, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da compensação das emissões de 
Gases de Efeito Estufa – GEE, por meio do plantio de 
árvores e do manejo adequado dos resíduos gerados 
pelos eventos realizados no Estado do Espírito 
Santo”. 

Fazendo uso, portanto, das competências que 
me são outorgadas pela Constituição Estadual em 
seus artigos 66, § 2º e 91, IV, decidi vetar totalmente 
o Projeto de Lei em referência por entendê-lo padecer 
de vício de inconstitucionalidade formal e material. 

 

A fundamentação deste veto está baseada no 
Parecer da Procuradoria Geral do Estado, que aprovei 
e transcrevo: 

 
“Passando ao largo das inúmeras 
discussões técnicas e jurídicas que o 
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vertente autógrafo suscita 
(razoabilidade, proporcionalidade 
etc.), tem-se que ele não vence um 
juízo de constitucionalidade por duas 
razões de fácil apreensão; que são: 
(a) incompetência legislativa do 
Estado-membro para tratar do 
assunto nos moldes propostos; (b) 
violação do princípio da legalidade, 
por delegar ao regulamento matérias 
que, pela sua importância, deveriam 
ser disciplinadas em nível legal.  
 

Do transbordo da competência legislativa deferida 
ao Estado-membro pelo art. 24, VI, da CF/88. 

 
A confecção pela Assembléia Legislativa do 

Autógrafo de Lei n.º 355/2007 não se deu com 
amparo na competência legislativa concorrente 
deferida aos Estados pela CF/88 (art. 24, inciso VI), 
para cuidar do tema afeto à proteção do meio 
ambiente e à conservação da natureza. 

 

E isso se diz por duas razões. 
 

A primeira é que, a meu sentir, o autógrafo 
de lei em análise, ao estabelecer e impor aos 
particulares mecanismos inovadores compensação 
das emissões de gases de efeito estufa, configura 
verdadeira norma geral de direito ambiental.  

 

Realmente, tal assunto constitui matéria de 
interesse nacional, a demandar tratamento uniforme 
em todo o território brasileiro. Ora, as normas em 
comento não especificam tratamento jurídico 
porventura existente acerca dessa matéria, não 
constituem uma solução optativa escolhida sob a 
influência determinante de uma norma geral. Pelo 
contrário, elas inovam o ordenamento, criando um 
direito/dever dantes não previsto, e que é do interesse 
de toda a sociedade brasileira. Não se trata, portanto, 
de tratamento específico de diretrizes veiculadas por 
uma norma geral, em adaptação às peculiaridades 
regionais.  

 

Em suma: a matéria objeto das normas 
veiculadas pelo Projeto de Lei em estudo (a) 
demanda um tratamento geral e uniforme, por ser de 
interesse nacional; (b) não configura mero 
desdobramento de disciplina contida em um 
regramento geral preexistente; (c) não têm nenhuma 
conexão com as peculiaridades locais do Estado 
federado. O Supremo Tribunal federal já se 
posicionou no sentido de que é da competência da 
União editar normas de cunho geral no campo da 
proteção ao meio ambiente. Veja -se o seguinte 
julgado: 

 
Ementa  
CONSTITUCIONAL. AÇÃO 
DIRETA. LIMINAR. OBRA OU 
ATIVIDADE POTENCIALMENTE 

LESIVA AO MEIO AMBIENTE. 
ESTUDO PREVIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. Diante dos amplos 
termos do inc. IV do par. 1. do art. 
225 da Carta Federal, revela -se 
juridicamente relevante a tese de 
inconstitucionalidade da norma 
estadual que dispensa o estudo prévio 
de impacto ambiental no caso de 
áreas de florestamento ou 
reflorestamento para fins 
empresariais. Mesmo que se 
admitisse a possibilidade de tal 
restrição, a lei que poderia 
viabilizá-la estaria inserida na 
competência do legislador federal, 
já que a este cabe disciplinar, 
através de normas gerais, a 
conservação da natureza e a 
proteção do meio ambiente (art. 24, 
inc. VI, da CF), não sendo possível, 
ademais, cogitar-se da competência 
legislativa a que se refere o par. 3. do 
art. 24 da Carta Federal, ja que esta 
busca suprir lacunas normativas para 
atender a peculiaridades locais, 
ausentes na espécie. Medida liminar 
deferida. (ADI-MC 1086/SC, 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, 
Julgamento: 01/08/1994, Órgão 
Julgador: TRIBUNAL PLENO) 
 

Ainda que se entenda que a União Federal 
não seja competente para legislar sobre o tema em 
foco, com a assunção da premissa de que as normas 
em apreço não ostentam a generalidade acima 
propalada, é certo que o Estado-membro também não 
portará atribuição constitucional para tanto.  

 

Isso porque, na forma como o Autógrafo de 
Lei n.º 355/2007 foi positivado, ele diz respeito a 
assuntos de predominante interesse local, fazendo 
incidir, nesse toada, a norma de competência 
estampada no inciso I do art. 30 da Lex Legum 
federal; in verbis: 

 
CF/88 
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de 
interesse local; 
[...] 

A identificação do interesse local é feita a 
partir da clara ingerência do texto normativo sob 
análise em assuntos próprios da municipalidade, 
como são os requisitos para a realização de eventos, 
as condições para a emissão de alvarás de 
autorização, a forma de manejo dos resíduos gerados 
em eventos locais e a definição das áreas onde 
deverão ser plantadas árvores. Tudo isso sem contar a 
insofismável imposição de atribuições a órgãos 
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públicos municipais, que está veiculada em tal ato. 
Eis os preceitos do autógrafo em disquisição que 
tratam de tal temário:  

 
Art. 1º. [...] 
§ 2º Para a realização dos eventos 
referidos neste artigo é 
imprescindível a prévia comunicação 
à autoridade competente. 
§ 3º A comunicação prevista no § 2º 
deverá ser acompanhada de termo de 
responsabilidade firmado pelo 
realizador do evento.  
Art. 2º. A pessoa física ou jurídica, 
responsável pelo evento, deverá 
apresentar, em conjunto com o termo 
de responsabilidade, a estimativa 
técnica das emissões de Gases de 
Efeitos Estufa – GEE, que serão 
geradas pela atividade e a 
compensação dessas emissões em 
plantio de árvores.  
[...] 
§ 2º. Em qualquer caso, o laudo 
técnico será avaliado pelo órgão 
governamental competente. 
Art. 3º. O número de árvores a serem 
plantadas será definido na 
regulamentação desta Lei, levando-se 
em consideração ao volume de 
emissão de GEE. 
§ 1º A área que será beneficiada com 
o plantio das árvores deverá ser 
delimitada em croqui com 
dimensionamento e detalhamento de 
onde será feita a compensação 
ambiental, não necessitando estar 
localizada na respectiva área do 
evento. 
§ 2º As árvores a serem plantadas 
serão obrigatoriamente essências 
nativas. 
Art. 4º. A pessoa física ou jurídica 
responsável pelo evento 
providenciará a reciclagem, o 
aproveitamento ou o manejo e 
descarte dos resíduos gerados, 
assegurando, quando possível, o 
adequado uso social. 
[...] 
Art. 5º. O responsável pelo evento 
deverá comprovar documentalmente 
o cumprimento do determinado nesta 
Lei.  
Prágrafo único. Os documentos 
comprobatórios deverão ser 
encaminhados ao órgão responsável 
pelo alvará para a  
 

realização do evento dentro do prazo 
de trinta dias, a contar da realização 
do evento. 
Art. 6º. A pessoa física ou jurídica 
que violar, ou de qualquer forma 
concorrer para a violação do disposto 
nesta Lei, incidirá nas seguintes 
sanções: 
[...] 
II – terá indeferido permanentemente 
quaisquer outros pedidos de alvará 
para futuros eventos, e; 
[...] 
 

Tanto isso é verdade que há Municípios que 
já cuidam da matéria versada no vertente autógrafo, 
por meio de atos normativos próprios, como, por 
exemplo, o Município de Campinas/SP (Lei 
Municipal n.º 13.030/2007). 

Emerge, com isso, a inconstitucionalidade 
formal do autógrafo de lei em apreço, já que, por 
qualquer prisma de análise, o Estado-membro não 
pautou a sua atividade legiferante nos termos da 
competência concorrente traçada no inciso VI e 
parágrafos do art. 24 da CF/88.  

 
Da violação ao princípio da legalidade – 

omissão do Autógrafo de Lei n.º 355/2007 em 
definir o responsável pela aquisição/fornecimento 
das áreas que serão (re) florestadas. 

 
Um reforço argumentativo adere-se à 

invalidez formal acima evidenciada: o autografo sob 
exame viola o princípio constitucional da legalidade. 

 

Decerto, o Autógrafo de Lei n.º 355/2007 não 
define quem será o responsável pela 
aquisição/fornecimento da área na qual será plantada 
as árvores destinadas a compensar a emissão dos 
gases de efeito estufa.  

 

Essa omissão, por si só, se não representa a 
ineficácia total do vertente autógrafo, cristaliza 
insofismável violação ao princípio da legalidade, 
pedra angular do Estado Democrático de Direito.  

 

O inciso II do art. 5º da Carta de Outono 
apregoa que “ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei”. Se assim é, somente diploma com status legal 
configura veiculo normativo apropriado para a 
imputação de dever jurídico à pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada. Vale dizer: regulamento 
e quejandos não poderão, a toda evidência, estatuir 
quem será o sujeito obrigado a adquirir/fornecer a 
área na qual serão plantadas em árvores em questão. 
Essa conclusão encontra arrimo nas lições 
apresentadas por PONTES DE MIRANDA acerca 
das funções dos decretos regulamentares no direito 
pátrio: 
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Onde se estabelecem, alteram ou extinguem 
direitos, não há regulamentos – há abuso de poder 
regulamentar, invasão de competência legislativa. O 
regulamento não é mais do que auxiliar das leis, 
auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, 
mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-
se e lograr que o elevem à categoria de lei”. 
(Comentários à constituição de 1967 com a emenda 
n. 1 de 1969. 2. ed., t. III. RT: São Paulo, 1970, p. 
314) 

Explicando melhor: o texto normativo ora em 
estudo representa aguda intervenção do domínio 
econômico, donde se infere que a imposição aos 
particulares do dever de adquirir ou providenciar as 
áreas que serão (re)florestadas deveria estar 
claramente estatuída, notadamente porque o amplo 
número de eventos que estão situados em seu campo 
objetal (eventos com mais de 1.000 pessoas) revela a 
pujança do impacto de tal medida nos mais diversos 
campos (econômico, urbanístico, planejamento, 
pessoal etc).  

 

D’outro lado, também não se dúvida que esse 
dever precisaria estar fixado em lei, caso se pretenda 
que o Executivo forneça tal área.  

 

Assim, também por esse prisma, mostra-se 
ilegítimo o Autógrafo de Lei n.º 355/2007. 

 

Do exposto, conclui-se que o inteiro teor do 
Projeto de Lei n.º 355/2007 deve ser objeto de veto a 
ser efetivado pelo Excelentíssimo Governador do 
Estado do Espírito Santo, tendo em vista que esse ato 
normativo: 

(a) padece do vício de 
inconstitucionalidade formal, seja por 
se tratar de normas gerais sobre 
proteção ao meio ambiente que se 
situam fora da competência dos 
Estados prevista no art. 24, e 
parágrafos, da CF/88, seja por se 
tratar de normas que se situam na 
competência legislativa privativa 
Municípios (inciso I do art. 30 da 
CF/88); 
(b) padece do vício de 
inconstitucionalidade material, por 
malferimento ao princípio da 
legalidade (art. 5º, II, da CF/88). 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 002 /2008 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINTE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 03 de janeiro de 2008 
 
Senhor Presidente: 

 
Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 

Assembléia Legislativa, presidida por V. Exª, que vetei 
totalmente o Projeto de Lei nº. 362/2007, de autoria 
do Deputado Marcelo Coelho, por 
inconstitucionalidade. 

O objeto do PL é o seguinte: “Determina que 
na página eletrônica e no boleto de cobrança venha o 
endereço da empresa fornecedora de bens e/ou de 
serviços” que após aprovação nessa Casa de Leis veio-
me na forma de Autógrafo de Lei sob nº 306/2007 
para a manifestação constitucional do Poder Executivo. 

Sob vários enfoques pode-se aferir a 
inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei. 

Da inconstitucionalidade  formal: 
inobservância aos comandos contidos no artigo 24 e 
parágrafos da CF/88. 

Observa-se que o texto normativo do PL 
veicula normas jurídicas consumeristas, pois visam 
regrar aspectos da relação entre consumidor e 
fornecedor. Isto corporifica exercício, por parte do 
estado-membro, da competência legislativa 
concorrente disciplinada nos incisos V e VIII do artigo 
24 da CF/88. 

A competência legislativa dos Estados-
membros em relação ao Direito do Consumidor é do 
tipo concorrente limitada, restando-lhe, nesse caso, a 
denominada competência legislativa suplementar, que 
consiste na atribuição de complementar as normas 
gerais expedidas pela União Federal, criando normas 
específicas, e, no caso de ausência de legislação 
nacional de cunho geral quanto a determinado tema, 
exercer a competência legislativa plena, com uma 
atuação supletiva em relação à lacuna em questão com 
o fito de atender as suas peculiaridades. 

Assim, pode-se afirmar que, em se tratando 
de competência legislativa concorrente limitada, a 
União Federal não pode invadir o espaço reservado aos 
Estados para elaborar suas normas específicas, e, por 
outro lado, o Estado não poderá, da mesma forma, 
elaborar normas gerais sobre o tema. 

Constata-se que as normas jurídicas contidas 
no Autógrafo de Lei em exame são verdadeiras normas 
gerais, já que satisfazem dois critérios aplicáveis na 
identificação de tal classe de normas. 

Assim, a criação do dever dos fornecedores 
informarem seu endereço em suas páginas eletrônicas 
(internet) e em seus boletos de cobrança, bem como a 
fixação de procedimento necessário para que o 
consumidor exercite validamente o seu direito de 
arrependimento previsto no CDC, constituem matérias 
de interesse nacional, a demandar tratamento 
uniforme em todo o território brasileiro. 
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A generalidade das normas sob exame fica 
ainda mais evidente quando se analisa o conteúdo do 
art. 2º do autógrafo em apreço, que limita o direito de 
arrependimento previsto de forma ampla no art. 49 do 
CDC, ao estabelecer procedimento formal para que o 
consumidor possa efetivar eficazmente tal 
prerrogativa. 

Em suma: a matéria objeto das normas 
veiculadas pelo Projeto de Lei em estudo(i) demanda 
um tratamento geral e uniforme, por ser de interesse 
nacional;(ii) não configura mero desdobramento de 
disciplina contida em um regramento geral 
preexistente;(iii) não tem nenhuma conexão com as 
peculiaridades locais do Estado federado. 

Ainda, as normas contidas no texto em 
apreço espraiam efeitos por todo o território 
nacional. 

Julgados do STF que deixam a entrever que o 
exercício da competência concorrente suplementar 
por parte dos Estados-membros deve observar o 
âmbito de eficácia territorial de seu ordenamento 
jurídico. 

Uma outra questão a respeito da regularidade 
formal do autógrafo em tela merece ser tratada. É que 
o art. 1º de tal texto normativo representa ingerência 
no conteúdo de páginas eletrônicas situadas no 
ambiente da internet, a partir da determinação de 
específico conteúdo/mensagem. 

A despeito da ausência de maiores estudos 
doutrinários e posicionamentos jurisprudenciais sobre 
o tema, e sem prejuízo do escopo consumerista do 
autógrafo sob exame, parece-me que a disciplina 
legislativa das páginas veiculadas na internet deve 
ficar a cargo da União Federal, já que esta detém 
competência legislativa para tratar de informática e 
telecomunicações (inc. IV, art. 22, CF/88), 
propaganda comercial (inc XXIX, art. 22, CF/88), 
bem como para imprimir restrições normativas à 
comunicação social (§3º, art. 220, CF/88), assuntos 
que se encontram, todos, no campo da internet 

Do exposto, conclui-se que o inteiro teor do 
Projeto de Lei nº 306/2007 é objeto de aposição do 
veto total, tendo em vista que padece dos seguintes 
vícios: 

 
- inconstitucionalidade formal de seu 
inteiro teor, por se tratar de normas 
gerais que se situam fora da 
competência legislativa dos Estados 
prevista no art. 24, e parágrafos, da 
CF/88; 
- inconstitucionalidade formal de seu 
art. 1º, por malferir a competência 
legislativa privativa da União Federal 
para disciplinar o conteúdo das 
páginas da internet, que é 
implicitamente sacada da 
Constituição Federal de 1988. 

 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 003/2008. 
 
 

GOVERNO DOE STADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

 
Vitoria, 03 de janeiro de 2008. 
Sr. Presidente , 
 
 Conforme disposto nos artigos 5° da Lei n.° 
5457, de 31.03.2003 e 56, XIII da Constituição 
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa extrato do Regime Especial 
de Obrigações Acessórias – REOA n.° 061/2007, 
concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ. 
 
 Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 004/2008. 
 

 
GOVERNO DOE STADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitoria, 09 de janeiro de 2008. 
 
 

Sr. Presidente , 
 
 Atendendo ao pleito formulado através do 
Requerimento n.° 363/2007, encaminho à Mesa 
Diretora dessa ilustre Assembléia legislativa a 
EMI/N.° 028/SEP/GABSEC onde a Secretária em 
Exercício presta as informações solicitadas. 
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Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 005/2008. 

 
GOVERNO DOE STADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitoria, 09 de janeiro de 2008. 
 
Sr. Presidente , 
 Em atenção ao OF.SGP/ALES N.° 796, de 
27.11.2007, encaminho à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa o OF/SESA/GS/N.° 

3141/2007 e anexo, contendo as informações 
solicitadas no Requerimento 355/07.  
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 006/2008 
 
 Vitória, 09 de janeiro de 2008. 
 
Senhor Presidente:  
 

Objetiva a presente restituir a essa 
Assembléia Legislativa os Autógrafos de Lei que 
foram sancionados e transformados nas Leis adiante 
enumeradas: 

 
EI ORDINÁRIA  LEI ORDINÁRIA 
 Autógrafo DATA DE 

PUBLICAÇÃO 
  Autógrafo DATA DE 

PUBLICAÇÃO 
8671 240/07 23/11/07  8699 274/07 07/12/07 
8672 253/07 23/11/07  8700 275/07 07/12/07 
8673 278/07 29/11/07  8701 293/07 07/12/07 
8674 284/07 30/11/07  8702 294/0 07/12/07 
8675 285/07 30/11/07  8703 295/07 07/12/07 
8676 286/07 30/11/07  8704 296/07 07/12/07 
8677 287/07 30/11/07  8705 297/07 07/12/07 
8678 242/07 04/12/07  8706 298/07 07/12/07 
8679 279/07 04/12/07  8707 299/07 07/12/07 
8680 283/07 04/12/07  8708 300/07 07/12/07 
8681 244/07 04/12/07  8709 301/07 07/12/07 
8682 255/07 07/12/07  8710 302/07 07/12/07 
8683 256/07 07/12/07  8711 303/07 07/12/07 
8684 257/07 07/12/07  8712 304/07 07/12/07 
8685 259/07 07/12/07  8713 305/07 07/12/07 
8686 260/07 07/12/07  8714 307/07 07/12/07 
8687 262/07 07/12/07  8715 308/07 11/12/07 
8688 263/07 07/12/07  8716 309/07 07/12/07 
8689 264/07 07/12/07  8717 310/07 07/12/07 
8690 265/07 07/12/07  8718 311/07 07/12/07 
8691 266/07 07/12/07  8719 312/07 07/12/07 
8692 267/07 07/12/07  8720 313/07 07/12/07 
8693 268/07 07/12/07  8721 314/07 07/12/07 
8694 269/07 07/12/07  8722 315/07 07/12/07 
8695 270/07 07/12/07  8723 316/07 07/12/07 
8696 271/07 07/12/07  8724 317/07 07/12/07 
8697 272/07 07/12/07  8725 318/07 07/12/07 
8698 273/07 07/12/07  8726 319/07 07/12/07 
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8727 320/07 07/12/07  8762 358/07 14/12/07 
8728 321/07 07/12/07  8763 357/07 14/12/07 
8729 322/07 07/12/07  8764 359/07 14/12/07 
8730 323/07 07/12/07  8765 362/07 14/12/07 
8731 324/07 07/12/07  8766 363/07 14/12/07 
8732 325/07 07/12/07  8767 354/07 14/12/07 
8733 326/07 07/12/07  8768 368/07 14/12/07 
8734 327/07 07/12/07  8769 366/07 14/12/07 
8735 328/07 07/12/07  8770 361/07 14/12/07 
8736 329/07 07/12/07  8771 360/07 14/12/07 
8737 330/07 07/12/07  8772 277/07 14/12/07 
8738 332/07 07/12/07  8773 367/07 17/12/07 
8739 333/07 07/12/07  8774 250/07 18/12/07 
8740 261/07 10/12/07  8775 251/07 18/12/07 
8741 258/07 10/12/07  8776 280/07 19/12/07 
8742 291/07 11/12/07  8777 276/07 19/12/07 
8743 248/07 11/12/07  8778 282/07 20/12/07 
8744 247/07 11/12/07  8779 376/07 20/12/07 
8745 252/07 12/12/12  8780 290/07 20/12/07 
8746 249/07 13/12/07  8781 372/07 20/12/07 
8747 339/07 13/12/07  8782 406/07 21/12/07 
8748 342/07 13/12/07  8783 383/07 21/12/07 
8749 340/07 13/12/07  8784 380/07 26/12/07 
8750 341/07 13/12/07  8785 331/07 26/12/07 
8751 344/07 13/12/07  8786 288/07 26/12/07 
8752 343/07 13/12/07  8787 381/07 26/12/07 
8753 345/07 13/12/07  8788 382/07 26/12/07 
8754 348/07 13/12/07  8789 289/07 27/12/07 
8755 350/07 13/12/07  8790 396/07 28/12/07 
8756 349/07 13/12/07     
8757 351/07 13/12/07     
8758 352/07 13/12/07     
8759 353/07 13/12/07     
8760 347/07 13/12/07     
8761 356/07 14/12/07     

 
 

LEI COMPLEMENTAR  LEI COMPLEMENTAR 
 Autógrafo DATA DE 

PUBLICAÇÃO 
  Autógrafo DATA DE 

PUBLICAÇÃO 
419 46/07 30/11/07  427 53/07 13/12/07 
420 47/07 30/11/07  428 54/07 18/12/07 
421 45/07 04/12/07  430 55/07 26/12/07 
422 48/07 07/12/07  431 56/07 26/12/07 
423 50/07 07/12/07  432 58/07 26/12/07 
424 49/07 07/12/07     
425 51/07 13/12/07     
426 52/07 13/12/07     

 
 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES  

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

  
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 

N.º 007/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINTE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 09 de janeiro de 2008 
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 Senhor presidente: 
 

Atendendo ao Requerimento nº 364/2007, 
estou encaminhado à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis a EMI / Nº 027 / SEP / GABSEC, onde o 
Secretário da Pasta responde ao questionamento.  
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio por cópia. 
 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 008/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 09 de janeiro de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exª que, usando da 
competência que me é outorgada pela Constituição 
Estadual em seus artigos 66, § 2º e 91, IV, vetei 
totalmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de 
Lei nº. 262/2007, transformado no Autógrafo de Lei 
nº 395/2007, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, que versa sobre o seguinte tema: “Torna 
obrigatório constar na carteira de identidade emitida 
neste Estado o tipo sangüíneo e o fator RH da pessoa, 
na forma que especifica”. 

É sabido que a disciplina da confecção e da 
emissão da carteira de identidade está submetida aos 
condicionamentos da competência legislativa privativa 
da União Federal, prevista no inciso XIII do artigo 22 
da CF/88, pois está situada no âmbito da cidadania. 

No ano de 2000 foi promulgada por essa ilustre 
Assembléia Legislativa a Lei nº. 6185 que dispunha 
sobre a emissão de carteira de identidade civil para 
pessoas que não possuiam linhas digitais nas mãos. 

Em 2005, através da Lei 8087, a lei acima 
referida foi revogada em razão do vício formal de 
inconstitucionalidade que apresentava, pois como já 
mencionado, a competência para legislar sobre o 
assunto é da União. Isto é corroborado com a Lei 
Federal nº. 7116, de 19 de agosto de 1983, que 
disciplina a emissão de carteiras de identidade e institui 
a obrigatoriedade do processo de identificação 
datiloscópica, instrumento imprescindível à aquisição e 
exercício dos direitos da cidadania. 

 

Em que pese o nobre intuito do ilustre 
Deputado, a sua proposição invadiu a competência 
privativa da União, razão porque é inconstitucional. 

 

Quando a Constituição Federal, em seu artigo 
22, XIII, autoriza a União a legislar sobre cidadania e, 
conseqüentemente, a fixar os direitos políticos, 
autoriza também a legislar sobre tudo o que possibilite 
o exercício desses direitos ou que com eles se 
relacione. E nesse sentido se insere a disciplina da 
emissão de documento de identidade. 

 

Ao tratar sobre a matéria, o legislador invadiu 
o campo constitucional reservado à lei nacional e 
usurpou competência legislativa privativa da União, 
revelando a inconstitucionalidade formal. 

 

O conteúdo do Projeto de Lei nº. 262/2007, ao 
disciplinar novos dados que deverão constar da carteira 
de identidade, contraria frontalmente o § 1º do artigo 4º 
da Lei nº. 7119/1983, que, na hipótese de competência 
concorrente, atuaria como legislação nacional 
disciplinadora da emissão da carteira de identidade. 
Observe-se o teor do citado § 1º, in verbis: 

 
Lei nº. 7116, de 29.08.1983: 
 
“Art. 4º Desde que o interessado o 
solicite, a Carteira de Identidade 
conterá, além dos elementos 
referidos no art. 3º desta Lei, os 
números de inscrição do titular no 
Programa de Integração Social – 
PIS ou no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público 
– PASEP e no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda . 
Art. 1º O Poder Executivo Federal 
poderá aprovar a inclusão de outros 
dados opcionais na Carteira de 
Identidade”. 
 

Pelas razões expostas conclui-se que pelo veto 
total ao PL nº. 262/2007. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 09/2008 
 
Vitória, 09 de janeiro de 2008  
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 Senhor Presidente:  
 

Veio-me para a manifestação deste Executivo 
o Projeto de Lei nº 617/2007, de autoria do Deputado 
Giuliano dos Anjos, cujo objetivo é instituir o 
parcelamento do pagamento do imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPV A que, 
aprovado nessa Casa de Leis, foi transformado no 
Autógrafo de Lei nº 369/2007.  
 

Da análise do Autógrafo em referência, 
embora seja inegável o mérito do texto, entendo que 
o teor do projeto se caracteriza como contrário ao 
interesse público.  
 

Esclareça-se, por oportuno, que a Lei nº 
6999/2001, que dispõe sobre IPV A, já prevê o 
parcelamento do imposto em atraso em até 10 (dez) 
parcelas, senão vejamos:  

 
"Art. 26-A. O imposto vencido e não 
pago no prazo regulamentar poderá 
ser recolhido em até 10 (dez) 
parcelas iguais, mensais e 
consecutivas, nunca inferiores ao 
valor equivalente a 50 (cinqüenta) 
VRTE's, hipótese em que as multas 
previstas nos artigos 25 e 26 serão 
acrescidas de 10% (dez por cento) 
do valor do imposto devido.  
Parágrafo único. As regras para a 
concessão do parcelamento de que 
trata o caput deste artigo serão 
fixadas no Regulamento."  

 
O Regulamento do IPV A, aprovado pelo 

Decreto nº 1008-R, de 05 de março de 2002, em seu 
artigo 29-A, disciplina o parcelamento de maneira 
exaustiva.  

 

Portanto, o contribuinte em débito já tem a 
possibilidade de parcelar o imposto em atraso, 
embora sem nenhum beneficio.  

 

Ao se permitir o parcelamento sem juros ou 
correção monetária, e ainda, sem qualquer limitação 
mínima no valor da parcela apresenta alguns 
inconvenientes.  

 

O ponto mais importante é, sem dúvida, 
considerar que o valor do IPV A de veículos antigos 
é de valor quase irrisório. Permitir o parcelamento em 
até dez parcelas sem qualquer tipo de atualização, 
certamente atingiria uma situação em que o valor da 
parcela a pagar seria inferior ao custo administrativo 
da cobrança. Em outras palavras, os cofres públicos 
teriam prejuízo com a instituição do parcelamento.  

 
O objetivo do art. 26-A em estabelecer uma 

parcela mínima (50 Valores de Referência do 

Tesouro Estadual) foi justamente garantir, a Fazenda 
Pública, a viabilidade financeira do parcelamento.  

 

Também, não se deve esquecer de que o 
parcelamento, na forma proposta, iria exigir 
profundas modificações no sistema de parcelamento, 
na área de informática, sobrecarregando, ainda mais, 
os técnicos da área. Tendo em vista o valor a ser 
arrecadado, fica claro que a relação custo/beneficio 
não compensa.  

 

Relativamente ao art. 3° do projeto de lei, 
qual seja, de permitir que ao pagamento à vista seja 
concedido um desconto, com percentual a ser fixado 
pelo Poder Executivo, entendo que fere o princípio da 
reserva legal para o cálculo do montante do imposto 
devido.  

 

A lei poderá até autorizar que o Poder 
Executivo reduza a base de cálculo do imposto, mas 
o percentual de redução deverá ser previsto na 
própria lei, sob pena de ofensa ao art. 97 do Código 
Tributário Nacional.  

Assim, pelo, exposto, veto totalmente o PL 
nº 617/2007, por entendê-lo contrário ao interesse 
público.  
 
 Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº. 010/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINTE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 10 de janeiro de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exª que, amparado nos artigos 
66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual, vetei 
totalmente por inconstitucionalidade o Projeto de Lei 
nº 288/05, transformado no Autógrafo de Lei nº 
364/07, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, 
cujo objetivo é “Instituir a campanha educacional 
sobre o aleitamento materno nas escolas de todos e 
quaisquer estabelecimentos ou espaços comunitários 
que estimulem o aleitamento materno e a doação do 
leite materno e dá outras providências”. 

Solicitada a audiência da Procuradoria Geral 
do Estado, assim se manifestou aquele órgão jurídico, 
cujo parecer, aprovo e transcrevo: 
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“Matéria tipicamente administrativa. 
Invasão da competência legislativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo estadual. Princípio da 
reserva de iniciativa. Violação aos artigos 61, § 1º, 
inciso II, alínea “e”, e 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição Federal e ao artigo 63, Parágrafo 
único, inciso III, da Constituição Estadual. 

 
Ao demonstrar sua pretensão de instituir a 

aludida ‘campanha educacional sobre o aleitamento 
materno’, a iniciativa parlamentar tocou no âmbito 
das políticas públicas, in casu, de promoção e 
proteção à saúde, tratando, pois, de despertar a 
preocupação com a importância da amamentação. 

 

Ocorre que esta “diretriz” – denominação 
secundária que poderíamos dar a uma “política 
pública” – da forma como segue planejada no projeto 
de lei em análise, embasa-se fundamentalmente em 
ação administrativa do governo, ao passo que para 
efetivamente se instituir a “Campanha Educacional 
sobre Aleitamento Materno, nas escolas de ensinos 
fundamental e médio, hospitais, clínicas e 
maternidades públicos e privados, bem como todos e 
quaisquer estabelecimentos ou espaços comunitários 
que estimulem o aleitamento e a doação do leite 
materno” adentra-se na seara de atuação da 
Administração Pública direta, usurpando-se 
competências.  

 

Nota-se as seguintes determinações por parte 
do Poder Legislativo em direção ao Poder Executivo: 
(1) promoção de dotação orçamentária e estimulação 
da implementação da Campanha (art. 1º do projeto de 
lei nº 288/2005) e (2) fixação do prazo de 90 
(noventa) dias para as adaptações e alterações 
necessárias ao cumprimento da lei (art. 3º do projeto 
de lei nº. 288/2005). 

 

Verifica-se, desde logo, que para instituir a 
referida Campanha, cobrar sua realização, enfim 
diligenciar sua promoção e divulgação há evidente 
necessidade de atuação da Administração Pública, ou 
seja, das Secretarias e órgãos responsáveis pela 
organização, estruturação, funcionamento, 
regulamentação e fiscalização dos estabelecimentos 
estaduais onde se quer implementar aquela.  

 

E como a administração do Estado é função 
típica do Poder Executivo, cabendo ao seu chefe 
efetivá-la (executá-la), qualquer ação - como esta - a 
ser promovida no interior de escolas; hospitais; 
clínicas; maternidades ou estabelecimentos públicos 
(e até privados, em caso de interesse público) cuida-
se de função administrativa de incumbência 
legislativa e executiva privativa do Governador do 
Estado.  

Dessa forma, tendo o Legislativo adentrado 
nessa incumbência, tomando a iniciativa que é do 
Executivo, está revelado o tratamento, por parte 
daquele Poder, de matéria que lhe é atípica: a 
administração estatal. O que provoca violação frontal 

ao princípio da reserva de iniciativa ou da iniciativa 
reservada (reflexo inerente ao princípio da reserva da 
administração), ditado pela própria Constituição 
Federal ao conferir ao Chefe do Poder Executivo a 
prerrogativa exclusiva para disciplinar os temas 
diretamente afetos à Administração Pública, segundo 
dispõem os artigos 61, § 1º, II, “e”, e 84, VI, “a”, 
ambos da Carta da República, adiante transcritos.1 

 
Constituição Federal 
 
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. 

 
Art. 84. Compete privativamente ao 

Presidente da República: 
 
[...] 
 
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; 

 
__________ 
1 Registra-se, neste ponto de passagem, que o Supremo Tribunal 
Federal já entendeu que a expressão “criação e extinção de 
Ministérios e órgãos da administração pública(...)” contida na 
alínea “e”, do art. 61, § 1º, inciso II, refere-se extensivamente a 
qualquer envolvimento de órgão da Administração Pública, e não 
apenas e necessariamente a sua “criação e extinção”. Verifica-se 
tal assertiva na ementa da ADIN nº 2.799-9/RS: “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 .” 
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Vale ressaltar, neste ínterim, que embora seja 
plenamente aplicável a força vinculante dos aludidos 
preceitos (art. 61, § 1°, e art. 84, inc. VI, “a”, ambos 
da CF/88) na esfera estadual - tese, aliás, já assente 
na doutrina e na jurisprudência pátrias2 - a 
Constituição do Estado do Espírito Santo repetiu tais 
previsões normativas. Senão vejamos: 

 
Constituição Estadual 
 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer 

membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta Constituição. 

 
Parágrafo único – são de iniciativa privativa 

do Governador do Estado as leis que disponham 
sobre: 

 
[...] 
 
III – organização administrativa e pessoal da 

administração; 
 

Numa análise conjunta dos supracitados 
artigos das Constituições Federal e Estadual, exsurge 
que, dentre outras, é competência exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo dispor sobre a criação, extinção, 
estruturação, organização, funcionamento e 
atribuições dos órgãos e pessoas componentes da 
Administração Pública. O que passa a corroborar o 
que antes se afirmara. 

 

Aliás, nesse sentido coaduna a Suprema 
Corte: 

 

(...)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. 

 
 

_________ 
2 A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, 
estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública estadual traduz matéria 
que se insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera de 
exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em 
face da cláusula de reserva inscrita no art. 61, § 1º, II, e, da 
Constituição da República, que consagra princípio 
fundamental inteiramente aplicável aos Estados-membros em 
tema de processo legislativo. Precedentes do STF. - O 
desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do 
Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de 
reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja 
ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, 
apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do 
ato legislativo eventualmente editado. Precedentes do STF.” 
(ADI 1391 MC/SP Rel. Min. Celso de Mello DJ: 28/11/1997) 

E que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do 
Poder Executivo. Precedentes. Não 
cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave 
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.3 

 
Traçada essa linha de raciocínio, resta 

evidente que somente ao Chefe do Poder Executivo, 
seja elaborando projeto de lei, seja editando Decreto, 
sem qualquer determinação terceira do modo e do 
prazo para fazê-lo, é permitido lançar disposições 
legais direcionadas à Administração Pública. Isto é, a 
competência de que trata as normas constitucionais 
ora suscitadas, que abarca o “poder” de criação, 
extinção, composição, atribuições e funcionamento 
dos órgãos e das pessoas administrativas vinculadas 
ao Poder Público pertence exclusivamente ao Chefe 
da Administração Pública. 

 E desrespeitada a prerrogativa do Chefe do 
Poder Executivo de iniciar o processo legislativo 
sobre o tema ora em exame, está deflagrado 
incontestável vício jurídico de inconstitucionalidade, 
capaz de atingir a integridade da proposição legal.  

 Matéria orçamentária. Invasão da 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre orçamento estadual. 
Violação aos artigos 84, inciso XXIII, e 165, da 
Constituição Federal, e aos artigos 150 e 91, inciso 
XVI, da Constituição Estadual. 

Extrai-se, num segundo momento, mais uma vez 
a usurpação por parte do Legislativo de competência  
____________ 
3.ADI-MC 2364 / AL – ALAGOAS - MEDIDA CAUTELAR 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 01/08/2001 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
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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 parlamentar-legislador redige 
no art. 1º do projeto de lei nº 288/2005 imposição ao 
Governo do Estado no sentido de que este deve 
prover dotação orçamentária direcionada à 
implementação de política pública atinente à sua 
própria atuação administrativa. 

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 e infindáveis estudos, 
não seria condizente se permitir ao Legislativo o 
destino de algo tão peculiar e que não é sua função 
essencial. 

Com efeito, aduz expressamente o art. 61, § 
1º, II, ‘b’; art. 84, inciso XXIII, e art. 165, incisos I, 
II, e III, da Constituição Federal: 

 
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: 
(...) 
b) organização administrativa e judiciária, 

matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 
e pessoal da administração dos territórios; 

(grifo nosso) 
 
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; 

 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder 

Executivo estabelecerão: 
 
I – o plano plurianual; 
II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 
 
Estes preceitos, aliás, repetem-se nos artigos 

150 e 91, inciso XVI, da Constituição Estadual, in 
verbis: 

 
Art. 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.” 

 
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 institui-se e efetiva-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 
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competência que foi privativamente conferida ao 
Chefe do Executivo.  

 

Assim, resta clarividente que o autógrafo sob 
análise, ao dispor sobre disponibilização de 
orçamento para viabilizar a ‘Campanha Educacional 
sobre Aleitamento Materno’ interfere diretamente na 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo 
para legislar sobre matéria orçamentária. Daí apontar 
mais um vício de inconstitucionalidade. 

 

Princípio da separação e independência 
dos poderes. Violação aos artigos 2º e 84, II e VI, 
“a” da Constituição Federal. 

 

Partindo do mesmo raciocínio desempenhado 
nos tópicos anteriores, tem-se que como 
conseqüência dos vícios formais antes suscitados há 
que se reconhecer que as normas contidas no projeto 
de lei em análise padecem, também, de vício de 
inconstitucionalidade material, ao violarem, por via 
reflexa, o princípio da separação e independência 
dos poderes. 

 

Isso porque para o STF, “[...] A 
jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o 
entendimento de ser a cláusula da reserva de 
iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição 
Federal de 1988, corolário do princípio da separação 
dos Poderes [...]”4. Assim, verificada qualquer pecha 
no âmbito da reserva da administração, a 
conseqüência lógica é se suscitar ofensa à separação 
dos poderes.  

 

Tal princípio constitucional pétreo a que se 
faz menção está resguardado pela Constituição 
Federal em seus artigos 2º e 60, § 4º, III5, de forma a 
demarcar com precisão que a intromissão do Poder 
Legislativo na organização do Poder Executivo, 
estatuindo deveres e atribuições à Administração 
Pública, fere brutalmente o princípio da separação 
dos poderes, não só por interferir, mas, 
principalmente, por usurpar a autonomia necessária 
desse último Poder, especialmente no que toca à sua 
função típica: administrar.  

 

E sendo assim, não há muito que se estender. 
Ora, constatado que o Poder Legislativo, neste ato, ao 
instituir ação (Campanha) administrativa a ser 
implantada na seara da Administração Pública, 
certamente adentrou no âmbito de atuação do Chefe 
do Poder Executivo, a quem compete, com 
exclusividade, exercer a direção superior da 
administração estadual e dispor sobre sua 
organização e estrutura.  

Por isso, tem-se evidenciado irremissível 
vício de inconstitucionalidade material, por ferimento 

 

______________ 
4 ADI 3.061, Rel Min. Carlos Britto, julgamento em 5-4-06, DJ 

de 9-6-06. 
5 CF: Art. 2º. São poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. Art. 60. [...] § 4º. Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
[...] III – a separação dos poderes. 

 

ao princípio da reserva de administração e, 
conseqüentemente, ao da separação dos poderes. 

 

Princípio da Razoabilidade. Violação ao 
artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 

 

No plano da validade do ato normativo, 
rememora-se, num primeiro instante, que tratar do 
inarredável princípio da razoabilidade  no âmbito do 
processo legislativo ultrapassa a análise formal do 
procedimento legal. Cuida-se de verificar, 
cumulativamente, no conteúdo da norma e na seara 
de sua efetividade: (1) se há proporcionalidade entre 
seus motivos, meios e fins; (2) se há adequação aos 
meios e fins admitidos e preconizados pelo texto 
constitucional; (3) se há necessidade/razão social, 
política, econômica ou qualquer outra motivação de 
interesse público para a existência do ato normativo, 
afinal, de acordo com o ‘justo processo da lei’ (due 
process of law) “ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, 
LIV, CF).6  

Aliás, muitos estudiosos do assunto indicam 
que há tempos o Sistema Constitucional faz 
referência à importância de se observar a 
‘razoabilidade’, enquanto controle qualitativo da 
norma. A exemplo disso, destaca-se que por algum 
tempo a Comissão Constituinte de Sistematização da 
Carta da República de 1988 fez constar certa previsão 
ao art. 44, caput, nos seguintes termos:7 

 

“A administração pública, direta ou indireta, 
de qualquer dos Poderes obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade, exigindo-se, como condição de validade 
dos atos administrativos, a motivação suficiente e, 
como requisito de sua legitimidade, a razoabilidade.” 

 

Nesse sentido, o Manual de Redação da 
Presidência da República resgatou a manifestação 
expressa sobre a tese e foi enfático em mencionar a 
‘razoabilidade’ como questão fundamental de técnica 
legislativa, conforme se insere de sua página 84, in 
verbis: 

A simples existência de lei não se afigura 
suficiente para legitimar a intervenção no âmbito 
dos direitos e liberdades individuais. Faz-se mister, 
ainda, que as restrições sejam proporcionais, isto é, 
que sejam “adequadas e justificadas pelo interesse 
público” e atendam “ao critério de razoabilidade”.8 

 
________________ 
6 Nota-se que embora não exista, atualmente, uma previsão 
constitucional expressa acerca da razoabilidade, este princípio 
não está afastado do sistema constitucional pátrio, eis que 
recepcionado implicitamente pelo dispositivo que invoca o 
princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o qual é 
aliado à separação dos poderes, constituindo-se em fundamento 
essencial do regime democrático, uma vez que sua abrangência 
ultrapassa a condição de simples garantia processual. 
7 Embora a redação final da Constituição de 1988 tenha excluído 
a menção expressa ao princípio da razoabilidade, deixando-o 
implícito – como já falado – no princípio do devido processo 
legal. 
8 Representação no 930. Relator: Ministro Rodrigues Alckmin. 
Diário da Justiça,2 de set - 1977. 
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 Em outros termos, tendo em vista a 
observância do princípio da proporcionalidade, cabe 
analisar não só a legitimidade dos objetivos 
perseguidos pelo legislador, mas também a 
adequação dos meios empregados, a necessidade de 
sua utilização, bem como a razoabilidade, isto é, a 
ponderação entre a restrição a ser imposta aos 
cidadãos e os objetivos pretendidos .9 

(grifo nosso) 
Tal relevância, inclusive, embasa o 

entendimento esposado pelos Tribunais Superiores, 
indo ao encontro dessa construção, a exemplo dos 
seguintes julgados: 

A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE 
QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE 
AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS. - A 
exigência de razoabilidade – que visa a inibir e a 
neutralizar eventuais abusos do Poder Público, 
notadamente no desempenho de suas funções 
normativas – atua, enquanto categoria 
fundamental de limitação dos excessos emanados 
do Estado, como verdadeiro parâmetro de 
aferição da constitucionalidade material dos atos 
estatais. (STF: Pleno, ADIn-MC nº 2.667/DF, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 12.03.2004, 
p. 36.) 

Ignorar, no âmbito do processo 
administrativo, a força normativa do princípio da 
razoabilidade , enquanto mecanismo viabilizador 
do controle dos atos administrativos, significa 
incorrer, a rigor, em afronta ao próprio princípio 
da legalidade . (STJ: 2ª Turma, RMS nº 12.105/PR, 
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 20.06.2005, 
p. 174.) 

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. 
ABONO DE FALTAS E TRABALHOS 
DOMICILIARES. ALUNO QUE SE AUSENTOU 
PARA ACOMPANHAR A CÔNJUGE EM 
TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE 
(NEOPLASIA MAMÁRIA) FORA DO 
TERRITÓRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. ANALOGIA. 1. A 
interpretação da norma administrativa, mercê da 
proteção do interesse público, privilegia valores 
constitucionais elevados, como o da dignidade da 
pessoa humana e da razoabilidade da norma. (...) 
conspiraria contra a ratio essendi da tutela da 
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/96), 
bem como, da Lei do Procedimento Administrativo 
(Lei n.º 9.784/99) e do Princípio da Razoabilidade 
vedar a extensão de referido benefício, em situações 
excepcionais, como a hipótese dos autos, em que o 
aluno ausentou-se para acompanhar o tratamento de  
___________ 
9 Cf. sobre o assunto, MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de 
constitucionalidade: aspectos jurídicas e políticos. São Paulo, 
1990. p. 48 s. V. também CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O 
devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro, 1989. p. 153 s. 

doença grave - neoplasia mamária - de sua esposa, 
fora do território nacional, a qual, a posteriori, veio a 
falecer. 4. Merece censura o ato administrativo 
que não guarde uma proporção adequada entre os 
meios que emprega e o fim que a lei almeja 
alcançar. Isto porque a razoabilidade encontra 
ressonância na ajustabilidade da providência 
administrativa consoante o consenso social acerca 
do que é usual e sensato. Razoável é conceito que 
se infere a contrario sensu; vale dizer, escapa à 
razoabilidade ‘aquilo que não pode ser’. (STJ: 1ª 
Turma, REsp nº 658.458/PR, Relator Ministro Luiz 
Fux, DJ de 27.06.2005, p. 244.) 

(grifo nosso) 
Pois bem. In casu, três são as questões 

visíveis a serem levantadas para fins de demonstração 
da carência de razoabilidade: (a) falta de 
sanção/penalidade na norma; (b) repetição de norma 
e (c) realidade fática da pretensão normativa já 
existente. 

 
(a) falta de sanção/penalidade na norma: 
 
Embora aparentemente o teor do projeto de 

lei nº 288/2005 seja meramente de instituir uma 
política pública referente à saúde, impõe 
determinações/obrigações visando efetivar o 
cumprimento da ‘Campanha Educacional sobre 
Aleitamento Materno’. Ocorre que não é esse o efeito 
que acarretará. Isso porque, no que se refere aos 
particulares, não traz qualquer sanção em caso de 
descumprimento do ato normativo, tornando a 
propensão de lei imperfeita (lex imperfecta).10 

Nota-se no art. 2º do projeto de lei em análise 
apenas uma ‘ordem’ de que toda maternidade e 
escola devem manter espaço educativo, sem, 
contudo, no plano da eficácia jurídica, dotar a norma 
de imperatividade para hipóteses de infração legal 
(descumprimento). O que acaba por reduzir a 
segurança jurídica do ato normativo, esvaziando a 
garantia que se pretenda alcançar com o princípio da 
reserva legal que estatui também o direito de punir. 

 

(b) repetição de norma: 
 
O projeto de lei nº 288/2005 faz remissão 

expressa, em seu art. 4º, à observância incontinente 
das disposições da lei estadual nº 5.116/19995, a 
qual, tratando de disposições gerais, ‘dispõe sobre a 
política de aleitamento materno para o Espírito Santo 
e dá outras providências’. O que nos evidencia que as 
disposições deste projeto de lei não revogam aquelas. 

Ocorre que a redação contida no artigo 1º e 
em seu Parágrafo único da lei em nascimento traduz 
ipisis literis o conteúdo das disposições do artigo 1º e 
seus §§ 1º e 2º da lei nº 5.116/1995, conforme se 
observa: 
___________________ 
10Aqui me refiro restritivamente aos ‘particulares’, excluindo da 
lembrança os estabelecimentos ‘públicos’, porque com relação a 
estes já restou manifesto o entendimento pela 
inconstitucionalidade, pois o Poder Legislativo ao direcionar 
determinações ao Poder executivo está usurpando-lhe 
competência. 
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LEI ESTADUAL Nº 5.116/1995 
 
Art. 1º. O Governo do Estado do Espírito 

Santo promoverá dotação orçamentária para 
campanhas educativas dirigidas à população, visando 
à promoção, proteção e incentivo ao aleitamento 
materno. 

§ 1º. A publicidade oficial a que se refere o 
“caput” deste artigo deverá ser complementada por 
ações educativas nas redes de ensino e de saúde do 
Espírito Santo, nos locais de trabalho e nos espaços 
comunitários, que estimulem o aleitamento e a 
doação do leite materno. 

§ 2º. Os meios de comunicação, organizações 
não governamentais, instituições privadas de 
prestação de serviços de saúde ou de assistência 
social e fabricantes de alimentos para lactentes, bem 
como entidades comunitárias e associações que 
congreguem profissionais ou pessoal de saúde, serão 
estimulados a colaborar com o sistema público de 
saúde na implementação desta política de aleitamento 
materno no Espírito Santo e seu cumprimento. 

 
PROJETO DE LEI Nº 288/2005 
  
Art. 1º. O Governo do Estado do Espírito Santo 

proverá dotação orçamentária para campanhas 
educativas dirigidas à população, visando a 
promoção, proteção e incentivo ao aleitamento 
materno, em especial nas escolas de ensinos 
fundamental e médio, hospitais, clínicas e 
maternidades públicos e privados, bem como todos e 
quaisquer estabelecimentos ou espaços comunitários 
que estimulem o aleitamento e a doação do leite 
materno, quer estejam esses estabelecimentos ou 
espaços associados de forma direta ou indireta a 
produtos e serviços direcionados a gestantes, 
lactantes ou lactentes. 

 
Parágrafo único. Os meios de comunicação, 

organizações não governamentais, instituições 
privadas de prestação de serviços de saúde, educação 
ou de assistência social e fabricantes de alimentos 
para lactentes, bem como entidades comunitárias e 
associações que congreguem profissionais ou pessoal 
da saúde, educação e assistência social deverão ser 
estimulados a colaborarem na implementação desta 
campanha educativa para o aleitamento materno em 
todo o Estado. 

Ora, não é preciso muito esforço para perceber 
que os artigos destacados do autógrafo de lei sob 
análise não fazem mais do que repetir os comandos 
da legislação estadual já instituída. 

A repetição de normas - a teor do princípio da 
razoabilidade - quando não tem o condão de 
sistematizar o texto legal estadual, mesclando 
preceitos gerais e específicos, mas meramente de 
transcrever a idéia, como ocorre no caso em tela, não 
observa a melhor técnica legislativa, tornando o ato 

normativo em nascimento absolutamente 
desnecessário.  

Em outras palavras, a lei estadual não deve 
ter por único objetivo efetuar a simples repetição de 
todo o conteúdo de outra lei já vigente, pois os 
preceitos desta já existem e já vinculam a 
coletividade, sendo, repita-se, absolutamente 
desnecessário – até pela confusão legislativa que isso 
pode causar - ter duas leis regulando o mesmo 
assunto de forma idêntica. 

 

Nesse ponto, já se esclareceu:  
 

“[...] É de considerar, porém, que a boa 
aplicação do direito aconselha a sistematização da 
matéria legislada o que melhor se conseguirá, na 
espécie, se a lei estadual, ao estabelecer as normas 
específicas, também enunciar as normas gerais a que 
aquelas se vinculam. Vê-se nisto ainda a vantagem de 
o Estado desde logo apontar, consideradas as 
dificuldades que já acusamos na identificação das 
normas gerais, quais as normas a que reconhece esse 
caráter em relação à matéria que estiver em pauta. É 
certo que isto não excluirá dúvidas que sempre se 
poderão colocar e que ao Judiciário caberá dirimir. 
Mas por certo trará maior segurança na aplicação do 
direito.”11 

 

Portanto, há de se concluir que a repetição a 
que se faz referência é totalmente desnecessária - e 
até mesmo desaconselhável - ofendendo, por 
conseguinte, o princípio da razoabilidade (CF, art. 5º, 
inciso LIV)12.  

 
(c) realidade fática da pretensão 

normativa já existente: 
 
Por fim, a última ofensa ao princípio da 

razoabilidade apontada está também no campo da 
‘desnecessidade’ da norma, porém pelo motivo de 
que a sugestão legislativa já é efetivada na realidade 
fática por ações do governo, que são de 
conhecimento público e notório, tornando o conteúdo 
da norma um tanto quanto ‘desarrazoado’.  
___________ 
11 DE ALMEIDA, FERNANDA DIAS MENEZES. In 
Competências na Constituição de 1988. 2005, Atlas, 3ª ed. 
pág. 153. 
12 Conforme ressaltado pelo Min. Celso de Mello, relator 
da ADIMC nº 2667-DF, DJU 12/03/2004: “A validade 
jurídico-material das manifestações do Estado, analisadas 
em função de seu conteúdo intrínseco, passa a depender, 
essencialmente, da observância de determinados requisitos 
que pressupõem ‘não só a legitimidade dos meios 
utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas 
também a adequação desses meios para consecução dos 
objetivos pretendidos (....) e a necessidade de sua 
utilização (...)’, de tal modo que ‘Um juízo definitivo 
sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da medida há 
de resultar da rigorosa ponderação entre o significado da 
intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo 
legislador’ (..j” (GILMAR FERREIRA MENDES, “A 
proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal”, “in” Repertório IOB de Jurisprudência, n. 23/94, 
p. 475)”. 
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Extrai-se do noticiário e do endereço 
eletrônico do próprio Governo do Estado que 
atualmente, por iniciativa própria do Poder 
Executivo, tem-se uma coordenação especial para 
atendimento, incentivo e promoção do aleitamento 
materno que fica instalada no Hospital Dório Silva. 
Senão vejamos a divulgação feita do site: 

 

BANCO DE LEITE HUMANO 
 

A Resolução RDC da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária  N°. 171 de 04 de setembro de 
2006 é o mais novo documento que regulariza a 
instalação e funcionamento de Bancos de Leite e 
Postos de coleta de Leite Humano em todo o 
território nacional.  

 

O banco de Leite Humano tem a finalidade 
de buscar continuamente a qualidade nas ações de 
coletar, processar e distribuir o leite materno doado, 
além de apoiar, proteger e incentivar o aleitamento 
materno exclusivo até 06 meses, e complementado 
com alimentos saudáveis até pelo menos 02 anos de 
idade do bebê.  

 

Coordenação do Banco de Leite Humano de 
Referência Estadual (localizado no Hospital Dr. 
Dório Silva): Lúcia Marina Abrantes Silva Gueiros 

 

E-mail: hds.blh@saude.es.gov.br 
 

Tel.: (27) 3328.3611 Ramal 235 e 3138.8905 
 

Diante disso, estando verificado a 
implementação pretérita à previsão legal, que ora se 
examina, do objetivo da norma, evidencia-se que a 
sua criação não é “necessária” ao ordenamento 
jurídico capixaba, mesmo porque tal proposição legal 
não inova nos serviços que já são oferecidos, 
havendo, ao meu ver, violação ao princípio da 
razoabilidade.  

Por essas razões, pode-se afirmar que, no 
plano legislativo, também prevalece a máxima de que 
“ignorar, no âmbito do processo administrativo, a 
força normativa do princípio da razoabilidade, 
enquanto mecanismo viabilizador do controle dos 
atos administrativos, significa incorrer, a rigor, em 
afronta ao próprio princípio da legalidade."14.  

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
__________ 
14 STJ: 2ª Turma, RMS nº 12.105/PR, Relator Ministro Franciulli 
Netto, DJ de 20.06.2005, p. 174. 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 011/2008. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 11 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento a essa Presidência que 
vetei totalmente , por inconstitucionalidade, o 
Projeto de Lei n° 542/07, de autoria do Deputado 
Giulianno dos Anjos que “Estabelece a utilização de 
película de proteção solar”. 

Foram constatados no PL em referência 
vícios de inconstitucionalidade, tanto formal quanto 
material. 

No que concerne à inconstitucionalidade 
formal constata-se a usurpação de competência 
privativa da União, estabelecida no artigo 22, XI da 
CF/88. 

Quanto à inconstitucionalidade material, 
verifica-se a afronta ao princípio da harmonia e 
independência dos poderes. 

O veto que ora aponho ao projeto de lei em 
exame está fundamentado no parecer emitido pela 
douta Procuradoria Geral do Estado que assim se 
manifestou e eu aprovo. 

“O Autógrafo de Lei em comento encontra-se 
eivado de inconstitucionalidade formal e material. É 
o que se demonstrará a seguir. 

 
Da inconstitucionalidade formal. 

Usurpação de competência privativa da União: 
artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal 

 
O Autógrafo de Lei n.º 405/2007, que obriga 

as empresas de transporte coletivo e as empresas de 
transporte escolar a utilizarem películas de proteção 
solar nas áreas envidraçadas de seus veículos, não 
vence um juízo de constitucionalidade formal, por 
adentrar em matéria de competência privativa da 
União. Vejamos o que dispõe o artigo 22, inciso XI, 
da Carta Magna: 

 

Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 

 

[...] 
 
XI – trânsito e transporte. 
 
[...] 
 

Parágrafo único. Lei complementar 
poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias 
relacionadas neste artigo. 

 

 Em se tratando de matéria de competência 
privativa, salvo os casos autorizados por lei 



6254 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008 

complementar (artigo 22, parágrafo único), os 
Estados e os Municípios não podem invadir o espaço 
reservado à União, sob pena de incorrerem, 
inevitavelmente, em inconstitucionalidade formal1. 
Nesse sentido, esclarece FERNANDA DIAS 
MENEZES DE ALMEIDA2, ao abordar a temática 
relativa à repartição de competências na Constituição 
Federal: 
 

“O problema nuclear da repartição de 
competências na Federação reside na 
partilha da competência legislativa, 
pois é através dela que se expressa o 
poder político, cerne da autonomia 
das unidades federadas.  
É na capacidade de estabelecer as leis 
que vão reger as suas próprias 
atividades, sem subordinação 
hierárquica e sem a intromissão das 
demais esferas de poder, que se 
traduz fundamentalmente a 
autonomia de cada uma dessas 
esferas. 
[...] 
Assim,guardada a subordinação 
apenas ao poder soberano – no caso o 
poder constituinte, manifestado 
através de sua obra, a Constituição –, 
cada centro de poder autônomo na 
Federação deverá necessariamente 
ser dotado da competência de criar o 
direito aplicável à respectiva órbita. 

 

________________ 
1Sobre os vícios de constitucionalidade, preleciona J.J Gomes 
Canotilho: “A desconformidade dos actos normativos com o 
parâmetro constitucional dá origem ao vício de 
inconstitucionalidade. A doutrina costuma distinguir entre vícios 
formais, vícios materiais e vícios procedimentais: (1) vícios 
formais: incidem sobre o acto normativo enquanto tal, 
independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a 
forma da sua exteriorização; na hipótese de inconstitucionalidade 
formal, viciado é o acto, nos seus pressupostos, no seu 
procedimento de formação, na sua forma final; (2) vícios 
materiais: respeitam ao conteúdo do acto, derivando do contraste 
existente entre os princípios incorporados no acto e as normas ou 
princípios da constituição; no caso de inconstitucionalidade 
material, substancial ou doutrinária (como também se lhe 
chamou entre nós), viciadas são as disposições ou normas 
singularmente consideradas; (3) vícios de procedimento: 
autonomizados pela doutrina mais recente (mas englobados nos 
vícios formais pela doutrina clássica), são os que dizem respeito 
ao procedimento de formação, juridicamente regulado, dos actos 
normativos. 
Os vícios formais são, conseqüentemente, vícios do acto; os 
vícios materiais são vícios das disposições  ou das normas 
constantes do acto; os vícios de procedimento são vícios relativos 
ao complexo de actos necessários para a produção final do acto 
normativo. Daqui se conclui que, havendo um vício formal, em 
regra fica afectado o texto na sua integralidade, pois o acto é 
considerado formalmente como uma unidade; nas hipóteses de 
vícios materiais, só se consideram viciadas as normas, podendo 
continuar válidas as restantes normas constantes do acto que não 
se considerem afectadas de irregularidade constitucional.” 
(CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da 
Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p.888-890). 
2ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na 
Constituição de 1988. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 80-81. 

 E porque é a Constituição que faz a partilha, 
tem-se como conseqüência lógica que a invasão, não 
importa por qual das entidades federadas, do 
campo da competência legislativa de outra 
resultará sempre na inconstitucionalidade da lei 
editada pela autoridade incompetente. Isso tanto 
no caso de usurpação de competência legislativa 
privativa, como no caso de inobservância dos 
limites constitucionais postos à atuação de cada 
entidade no campo da competência legislativa 
concorrente.” 

Discorrendo sobre a competência privativa da 
União para legislar sobre trânsito e transporte, assim 
se manifestou o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, em 
voto proferido no julgamento da ADIn n.º 2606/SC, 
de sua relatoria: 

[...] 
Vigora no sistema constitucional instituído 
em 1988, para fins de repartição de 
competência, o que a doutrina denomina 
“predominância do interesse”, cabendo à 
União as matérias e questões em que 
prevalecem os interesses gerais da federação 
como um todo, reservando-se aos Estados 
assuntos regionais e aos Municípios temas 
locais. Nessa linha, o inciso XI do artigo 22 
da Carta da República reservou 
privativamente à União o poder de legislar 
sobre trânsito e transporte, bem como 
para fixar as diretrizes dos transportes 
urbanos. 
A possibilidade excepcional de norma 
estadual vir a disciplinar originariamente 
a matéria viabiliza-se apenas mediante lei 
complementar, conforme expressamente 
dispõe o parágrafo único do artigo 22, 
instrumento normativo inexistente quanto 
às hipóteses de transporte remunerado de 
passageiros. 
É relevante observar que o emprego de 
motocicletas como meio de transporte 
público de passageiros é matéria afeta tanto 
ao trânsito – na parte relativa à segurança, 
natureza e classificação do veículo – quanto 
ao transporte, situação específica relacionada 
ao próprio objeto a ser transportado – no caso 
o cidadão –, suas formas e condições. 
[...] 

 
 No caso em comento, o Poder Legislativo 
Estadual obriga as empresas de transporte coletivo a 
utilizarem películas de proteção solar nas áreas 
envidraçadas de seus veículos. Não resta dúvida que 
a matéria objeto do Autógrafo em disquição versa 
sobre trânsito e transporte, matéria cuja competência 
legislativa foi conferida privativamente à União.  

Esse, inclusive, é o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, que em caso semelhante 
decidiu pela inconstitucionalidade de lei do Estado de 



Vitória-ES, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008 Diário do Poder Legislativo - 6255 

Mato Grosso que autorizava a utilização de películas 
de proteção solar nos veículos automotores. Vejamos: 

 
CONSTITUCIONAL. 

TRÂNSITO. VEÍCULOS: PELÍCULA DE 
FILME SOLAR. Lei 6.908, de 01.7.97, do 
Estado de Mato Grosso. C.F., art. 22, XI.  

 
I. - Legislação sobre trânsito: 

competência privativa federal: C.F., art. 
22, XI.  

II. - Lei 6.908, de 1997, do Estado 
do Mato Grosso, que autoriza o uso de 
película de filme solar nos vidros dos 
veículos: sua inconstitucionalidade, porque 
a questão diz respeito ao trânsito. III. - 
ADIn julgada procedente. 

(Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 1704/MT. Tribunal 
Pleno. Ministro Relator Carlos Velloso. 
Julgado em 01/08/2002. Publicado em 
20/09/2002) 

 
Pelo quanto foi dito, e com escopo no 

entendimento da Suprema Corte, conclui-se que o 
Autógrafo em questão padece de 
inconstitucionalidade formal, por usurpação de 
competência privativa da União. 

Da inconstitucionalidade material. 
Interferência ilegítima do Poder Executivo na 
gestão do contrato de concessão. Afronta ao 
princípio da harmonia dos Poderes: artigo 2º da 
Constituição Federal 

A norma inserta no Autógrafo n.º 405/2007 
também padece de inconstitucionalidade material, já 
que interfere sobremaneira na gestão do contrato de 
concessão firmado pelo Estado do Espírito Santo com 
as empresas concessionárias que prestam serviço 
público de transporte coletivo.  

Sabe-se que pelo contrato de concessão o 
Estado outorga a exploração de serviço público à 
iniciativa privada, a fim de que esta, empregando os 
recursos que se fizerem necessários à exploração da 
atividade, ofereça um serviço adequado aos usuários, 
na forma dos artigos 6º e 31, inciso I, da Lei n.º 
8.987/1995. Não há transferência de titularidade, 
apenas a concessão da exploração do serviço, que, 
via de regra, é remunerado diretamente pelos 
usuários, através da cobrança de tarifas3. 

Se a concessão de serviço público é o ato 
pelo qual o Poder Executivo (concedente) transfere 
ao particular (concessionário) a execução de uma 
atividade peculiar ao Estado, não pode o Poder 
Legislativo interferir nessa relação, sob pena de  

 

_______________ 
3 Lei 8.987/1995. “Art. 11. No atendimento às peculiaridades de 
cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor 
da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras 
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 
com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o 
disposto no art. 17 desta Lei.” 

adentrar em âmbito de competência do Poder 
Executivo e violar, diretamente, o postulado da 
harmonia e independência dos Poderes (artigo 2º da 
Constituição Federal). 

Não obstante, foi exatamente isso que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
fez ao editar e aprovar o Projeto de Lei n.º 542/2007. 
Neste Projeto, há clara interferência do Poder 
Legislativo em matéria de competência do Poder 
Executivo. 

Ao obrigar a utilização de películas de 
proteção solar nas áreas envidraçadas dos veículos de 
transporte coletivo, a lei em nascedouro, de iniciativa 
parlamentar,  
impõe nova obrigação ao concessionário (sem 
previsão no contrato de concessão) e modifica a 
forma de prestação do serviço. 

Ocorre que a possibilidade de alterar as 
cláusulas regulamentares – que dizem respeito ao 
funcionamento do serviço – é conferida com 
exclusividade ao poder concedente (Poder 
Executivo)4. Aliás, a essa possibilidade corresponde 
o dever do poder concedente de manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão. 

Assim, se, por um lado, o poder concedente 
pode alterar as condições em que o serviço é prestado 
para melhor atender ao interesse público, por outro, 
tem a obrigação de, sempre que proceder a tais 
alterações, manter o equilíbrio econômico-financeiro 
estabelecido no ato de concessão. Esse dever é 
expressamente previsto na Lei de Concessões: 

 
Lei 8.987/1995 
 
Art. 9o A tarifa do serviço público 
concedido será fixada pelo preço da 
proposta vencedora da licitação e 
preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no 
contrato. 
[...] 
§ 2o Os contratos poderão prever 
mecanismos de revisão das tarifas, a 
fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro. 
[...] 

 
_______________ 
4 O poder de alteração unilateral das cláusulas regulamentares 
confere-lhe a possibilidade de alterar as condições do 
funcionamento do serviço. Por isso, pode impor modificações 
relativas à organização dele, a seu funcionamento e desfrute pelos 
usuários, o que inclui, evidentemente, as tarifas a serem cobradas. 
O concessionário não se pode opor às alterações exigidas, nem 
esquivar-se de cumpri-las oi reclamar a rescisão da concessão, 
desde que o objeto dela não haja sido desnaturado ou desvirtuado 
pelas modificações impostas. Cabe-lhe, apenas, [...], o 
ressarcimento pelo desequilíbrio econômico dos termos da 
concessão, se este resultar da ação das novas medidas 
estabelecidas pelo concedente. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 18 ed. São Paulo: Melheiros, 2005, p. 682-683. 
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§  4o Em havendo alteração unilateral 
do contrato que afete o seu inicial 
equilíbrio econômico-financeiro, o 
poder concedente deverá restabelecê-
lo, concomitantemente à alteração. 

 
No caso do Autógrafo de Lei nº 405/2007, a 

obrigação imposta ao concessionário, além de 
configurar afronta ao princípio da separação dos 
Poderes, também poderá acarretar o desequilíbrio 
econômico do contrato, na medida em que o dever 
criado pela norma em nascedouro implicará em ônus 
para a concessionária, que terá que instalar películas 
de proteção solar nas áreas envidraçadas de todos os 
seus veículos de transporte coletivo. 

Ora, se o responsável por manter o equilíbrio 
econômico do contrato é o poder concedente (Poder 
Executivo), não pode uma lei, de origem parlamentar, 
fazer cessar esse equilíbrio e, conseqüentemente, 
obrigar o Poder Executivo a restabelecê-lo. Isso fere 
de morte o princípio da separação dos poderes, por 
menoscabar a autonomia do Poder Executivo na 
gestão da atividade administrativa. 

Esse é o entendimento da Suprema Corte, 
manifestado no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2733/ES, de relatoria do 
Ministro Eros Grau:  

 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 7.304/02 DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO 
DAS MOTOCICLETAS DA 
RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE 
PEDÁGIO. CONCESSÃO DE 
DESCONTO, AOS ESTUDANTES, 
DE CINQUENTA POR CENTO 
SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. 
LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATROS CELEBRADOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO. 
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
HARMONIA ENTRE OS 
PODERES. AFRONTA. 1. A lei 
estadual afeta o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato 
de concessão de obra pública, 
celebrado pela Administração 
capixaba, ao conceder descontos e 
isenções sem qualquer forma de 
compensação. 2. Afronta evidente 
ao princípio da harmonia entre os 
poderes, harmonia e não 
separação, na medida em que o 
Poder Legislativo pretende 
substituir o Executivo na gestão 
dos contratos administrativos 

celebrados. 3. Pedido de declaração 
de inconstitucionalidade julgado 
procedente. 

 
VOTO MINISTRO RELATOR 
EROS GRAU 
[...] 
O texto normativo atacado, ao 
conceder isenções e descontos nos 
pedágios estaduais, altera 
substancialmente o contrato 
celebrado entre poder concedente – o 
Estado do Espírito Santo, por 
intermédio do Departamento de 
Estradas e Rodagens, autarquia 
vinculada à Secretaria de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas – e 
concessionário de serviço público. 
Importa, destarte, indevida 
ingerência do Poder Legislativo em 
campo próprio da atividade 
administrativa. 
[...] 
A afronta ao princípio da 
harmonia entre os poderes é 
evidente na medida em que o 
Poder Legislativo pretende 
substituir o Executivo na gestão 
dos contratos por este celebrados, 
introduzindo alterações unilaterais 
em contratos administrativos. 
(Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2733/ES. 
Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Eros Grau. Julgado em 26/10/2005. 
Publicado em 03/02/2006) 

 
Destarte, por estas razões, conclui-se que a 

norma inserta no Autógrafo n.º 405/2007 também 
está eivada de inconstitucionalidade material, por 
violar o postulado da harmonia dos poderes, 
positivado no artigo 2º da Carta Magna. 

Pelo exposto, conclui-se que o inteiro teor do 
Autógrafo de Lei n.º 405/2007 deve ser objeto de 
veto a ser efetivado pelo Excelentíssimo Governador 
do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que 
padece de: 

(a) inconstitucionalidade formal, por 
usurpação de competência privativa da 
União, estabelecida no artigo 22, inciso XI, 
da Constituição Federal; 
(b) inconstitucionalidade material, por 
afronta ao princípio da harmonia e 
independência dos poderes” 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 012/2008 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 11 de janeiro de 2008 
 
MENSAGEM Nº. 012/2008 
 

Senhor Presidente: 
 

 Amparado nos artigos 66, § 2º e 91 IV, da 
Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 96/07, de 
autoria do Deputado Dr. Wolmar, cujo teor é o 
seguinte: “Determina o reflorestamento, com 
espécies nativas, das margens dos rios que cortam as 
propriedades rurais do interior do Estado do 
Espírito Santo”. 

O veto que ora aponho ao PL está baseado no 
parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado 
que aprovo e transcrevo: 

“A Carta Magna determina que o Poder 
Público deverá “preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas”, como dispõe o inciso I 
do §1° do art. 2251. 

De forma ainda mais clara, nossa 
Constituição Estadual determinou no inciso IV do 
parágrafo único do art. 1862 que incumbe ao Poder 
Público “estimular e promover o reflorestamento 
com espécies nativas em áreas degradadas, 
objetivando, especialmente, a proteção de encostas e 
de recursos hídricos (...)”. 

Cumpre destacar que incumbe à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios proteger o 
meio ambiente (art. 23, VI e VII da CF3), mas a 
competência  legislativa para a matéria é concorrente, 
nos termos do art. 24, VI da CF4 
__________________ 
1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
(...) 
2Art. 186. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
saudável e equilibrado, impondo-se-lhes e, em especial, ao 
Estado e aos Municípios, o dever de zelar por sua preservação, 
conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e 
futuras. 
Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, além 
do disposto na Constituição Federal, incumbe ao Poder Público 
competente: 
(...) 

Assim, uma vez editadas normas gerais pela 
União, os Estados poderão, dentro da competência 
legislativa suplementar que lhes é assegurada no § 2° 
do art. 24 da CF, publicar normas que, respeitados os 
limites estabelecidos pela União, atendam às 
peculiaridades estaduais, como dispõe o art. 19 da 
Constituição Estadual5 

Neste sentido ensina o Colendo Supremo 
Tribunal Federal: 

Dentro de sua competência para edição de 
normas gerais (art. 24, VI, CF), e atendendo ao 
comando constitucional do inciso III do §1° do art. 
225, a União publicou a Lei n° 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que, dentre outros, regulamenta o art. 225, § 
1o, inciso I da Constituição Federal, e institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC. 

A citada Lei dá o conceito de conservação da 
natureza, incluindo o manejo do uso humano da 
natureza compreendendo a restauração e a 
recuperação do ambiente natural (art. 2° da Lei n° 
9.985/20009), e, dentre outros, traz como objetivo do 
SNUC “recuperar ou restaurar ecossistemas 
degradados” (art. 4º, IX da Lei n° 9.985/200010). 

 
_____________________ 
IV - estimular e promover o reflorestamento com espécies 
nativas em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a 
proteção de encostas e de recursos hídricos, bem como a 
manutenção de índices mínimos de cobertura vegetal; 
(...) 
 
3Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
(...) 
 
4Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; 
(...) 
 
5 Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal:  
(…) 
V - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente 
legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às 
suas peculiaridades; 
 
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da 
natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a 
utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, 
em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial 
de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral; 
Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos: 
(...) 
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
(...) 
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Assim, note-se, a União, dentro de sua 
competência para edição de normas gerais em 
matéria de proteção ao meio-ambiente, criou o SNUC 
e deu a este competência para o reflorestamento, 
incluindo-se aí, por óbvio, a recuperação da mata 
ciliar (vegetação que cobre as margens dos rios). 

 

Cabe, portanto, às unidades de conservação 
integrantes do SNUC a recuperação da mata ciliar, e 
não aos proprietários de propriedades rurais, como 
pretende o autógrafo imputar a responsabilidade. 

 

Desta forma, por trazer um comando legal, 
contrário à lei federal competente para cuidar da 
matéria (Lei n° 9.985/2000), já que editada dentro da 
competência legislativa da União para a edição de 
normas gerais, o presente autógrafo extrapola a 
competência suplementar para a matéria de proteção 
ao meio-ambiente e fere, não de forma direta, mas 
por via reflexa, o art. 24, IV da CF. 

 

Neste tocante, destacamos a lição do Exmo. 
Ministro Gilmar Mendes: 

 
“Os Estados-membros e o Distrito 
Federal podem exercer, com relação 
às norma gerais, competência 
suplementar (art. 24, § 2°), o que 
significa preencher claros, suprir 
lacunas. Não há falar em 
preenchimento de lacuna, quando 
o que o que os Estados ou Distrito 
Federal fazem é transgredir lei 
federal já existente .”11 

 
Pelo exposto, gerimos veto total Autógrafo 

de Lei n° 373/2007” 
 
 Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 013/2008. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 14 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 
____________ 
11 MENDES, Gilmar. “Curso de Direito Constitucional”. São 
Paulo: Saraiva, 2007. pág.775. 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa que vetei parcialmente o 
Projeto de Lei n° 87/2007, de autoria do Deputado 
Luciano Pereira, que “Institui a Semana de 
Conscientização do Uso Sustentável de Água nas 
escolas da rede pública estadual”. 

O veto que aponho ao PL cinge-se somente 
ao artigo 3°, pois, quanto ao restante, a matéria 
tratada transborda os limites estritamente técnicos da 
competência para a iniciativa das leis, para veicular 
um comando de conscientização social sobre o tema 
que é o núcleo de grandes preocupações em todo o 
mundo civilizado sem, necessariamente, importar em 
novas despesas, posto que palestras e seminários em 
escolas podem ser realizados pelos próprios 
professores da rede pública. 

Entretanto, o veto ao artigo 3° do PL se 
impõe, tendo em vista que, no entendimento 
pacificado no Supremo Tribunal Federal, lei de 
iniciativa do Poder Legislativo não pode fixar prazo 
para o exercício das competências do Poder 
Executivo. 

O projeto de lei sob análise cumpre o nobre 
objetivo de interesse público, por isso o veto recai 
tão-somente sobre o seu artigo 3°. 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 014/2008. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 14 de janeiro de 2008 
  
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exª que vetei parcialmente o 
Projeto de Lei nº 396/07, transformado no 
Autógrafo de Lei nº 377/07, de autoria do Deputado 
Da Vitória, cujo teor “Dispõe sobre o fornecimento 
ao consumidor de informações e documentos por 
parte de operadora de plano de seguro privado de 
assistência à saúde, no caso que menciona”. 

O veto que ora aponho ao PL incide sobre o 
inciso III do seu artigo 3º, com base no parecer 
emitido pela Procuradoria Geral do Estado, que 
aprovo e transcrevo: 
“Da competência legislativa suplementar do 
Estado para a matéria 
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O autógrafo em tela objetiva o atendimento 
de políticas públicas de saúde ao impor 
procedimentos que visem evitar que outros se passem 
por profissionais da saúde, sendo de relevância 
pública as ações que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos, nos termos dos arts. 196 
e 197 da CF1 

 

Tanto a competência legislativa em matéria 
de consumo quanto para defesa da saúde é 
concorrente, nos termos do art. 24, V e XII da CF2. 
Assim, uma vez editadas normas gerais pela União, 
os Estados poderão, dentro da competência 
legislativa suplementar que lhes é assegurada no § 2° 
do art. 24 da CF, publicar normas que, respeitados os 
limites estabelecidos pela União, atendam às 
peculiaridades estaduais, como dispõe o art. 19 da 
Constituição Estadual3. 

Neste sentido ensina o Colendo Supremo 
Tribunal Federal: 

 “1. A Constituição do Brasil contemplou a 
técnica da competência legislativa concorrente 
entre a União, os Estados-membros e o Distrito 
Federal, cabendo à União estabelecer normas 
gerais e aos Estados-membros especificá-las . 2. É 
inconstitucional lei estadual que amplia definição 
estabelecida por texto federal, em matéria de 
competência concorrente. 3. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado procedente.”4 

“O espaço de possibilidade de regramento 
pela legislação estadual, em casos de competência 
concorrente abre-se: (1) toda vez que não haja 
legislação federal, quando então, mesmo sobre 
princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor; 
e (2) quando, existente legislação federal que fixe os 
princípios gerais, caiba complementação ou 
suplementação para o preenchimento de lacunas, para 

 
____________ 
1 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. 
 
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
V - produção e consumo; 
(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
 (...) 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

aquilo que não corresponda à generalidade; ou ainda, 
para a definição de peculiaridades regionais. 
Precedentes. 6. Da legislação estadual, por seu 
caráter suplementar, se espera que preencha vazios 
ou lacunas deixados pela legislação federal (...)”5 

 

"O art. 24 da CF compreende competência 
estadual concorrente não-cumulativa ou suplementar 
(art. 24, § 2º) e competência estadual concorrente 
cumulativa (art. 24, § 3º). Na primeira hipótese, 
existente a lei federal de normas gerais (art. 24, § 1º), 
poderão os Estados e o DF, no uso da competência 
suplementar, preencher os vazios da lei federal de 
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades 
locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os 
Estados e o DF, inexistente a lei federal de normas 
gerais, exercer a competência legislativa plena ‘para 
atender a suas peculiaridades’ (art. 24, § 3º). 
Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende 
esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário 
(art. 24, § 4º). A Lei 10.860, de 31-8-2001, do Estado 
de São Paulo foi além da competência estadual 
concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo que 
afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 
24, IX, § 2º e § 3º."6 

 

Desta forma, na competência legislativa 
concorrente, cabe à União editar normas gerais, que, 
em relação à matéria do autógrafo em comento, o fez 
através do Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 
8.078/90 (inciso V) e da Lei n° 9.656/1998 que 
dispõe sobre planos de saúde privados (inciso XII), 
restando aos Estados e Distrito Federal legislar sobre 
a matéria dentro dos limites impostos pela União 
(competência suplementar).  

 

O caput do art. 55 e seu § 1° do CDC7 
dispõem, em obediência à CF, ser concorrente a 
competência da União, Estados e Distrito Federal 
editar normas sobre distribuição e consumo de 
produtos e serviços, reafirmando, também, a 
possibilidade destes entes federados baixarem 
“normas que se fizerem necessárias” no interesse na 
preservação da saúde, informação e bem-estar do 
consumidor, dentre outros. 

 
______________ 
5 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ADI-MC 2396/MS - Relator 
Min. ELLEN GRACIE - Julgamento: 26/09/2001 - Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno - DJ 14-12-2001 PP-00023 
6 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 
3.098, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 24-11-05, DJ de 
10-3-06. 
7 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente  e nas suas respectivas áreas de atuação 
administrativa, baixarão normas relativas à produção, 
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, 
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de 
consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da 
segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, 
baixando as normas que se fizerem necessárias. 
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No caso em tela, a obrigatoriedade de 
fornecimento de informações ao consumidor sobre a 
negativa na prestação do serviço pela empresa 
“operadora de plano ou seguro privado de assistência 
à saúde” da qual ele é cliente é regra que visa 
assegurar o direito do consumidor à defesa de seus 
interesses, especialmente aos garantidos nos incisos 
VI, VII e VIII do art. 6° do CDC8, e que não contraria 
as disposições da Lei n° 9.656/1998 (planos de 
saúde). 

Desta forma, o presente autógrafo está em 
conformidade com as disposições gerais 
estabelecidas pela União, produzido dentro da 
competência legislativa suplementar dos Estados (art. 
24, V e XII da CF), observada a iniciativa para a sua 
proposição (art. 63 da Constituição Estadual9), 
caracterizando, portanto, a constitucionalidade da 
interferência Assembléia Legislativa em relação à 
matéria constante do Autógrafo de Lei n° 377/2007. 

 
Da impossibilidade de se exigir laudo a 

médico de quem o consumidor não é paciente 
 
O inciso III do art. 3° do Autógrafo de Lei n° 

377/2007 prevê no caso de negativa de atendimento 
médico a entrega, pelo hospital, ao cliente da 
empresa “operadora de plano ou seguro privado de 
assistência à saúde” “laudo ou relatório do médico 
responsável, que atestará a necessidade da 
intervenção médica e, se for o caso, sua urgência”. 
 
_____________ 
8 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos; 
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas 
à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, 
administrativa e técnica aos necessitados; 
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 
(...) 
 
9 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa , ao Governador do Estado,  
 
ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham sobre: 
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo ou aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar; 
III - organização administrativa e pessoal da administração do 
Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do 
Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 

Note-se que, se houver negativa de 
atendimento em um pronto-atendimento de algum 
hospital, não houve atendimento médico, isto porque 
o hospital não foi autorizado a fazê-lo, ou seja, não 
receberá o pagamento pelo atendimento médico que o 
consumidor procura. 

Assim, a exigência de um laudo médico no 
caso acima, implica em exigir que o profissional 
médico, também trabalhador, preste seus serviços de 
forma gratuita pela avaliação e realização de laudo 
médico exigido no art. 3°, III. Esta conclusão não se 
pode aceitar. Não se pode concluir que o médico 
deixará de receber a remuneração pelos serviços 
prestados, já que não há, no Brasil, trabalho sem sua 
correspondente remuneração, direito socia l 
assegurado no art. 7°, X da CF 

O citado art. 3°enumera documentos que 
deverão ser entregues ao consumidor (cliente do 
plano ou seguro saúde), sendo certo que a exclusão 
de um dos seus incisos não altera a compreensão do 
caput do artigo, nem compromete o entendimento dos 
demais dispositivos do seu corpo. Assim, 
recomendamos veto ao inciso III do art. 3° do 
Autógrafo de Lei n° 377/2007. 

 
3 – Da penalidade  
 
Ao prever aplicação de penalidade inicial de 

advertência, e posteriormente pecuniária com base na 
VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, o 
Poder Legislativo não incidiu em qualquer vedação 
constitucional (como vedação à vinculação ao salário 
mínimo), sendo as penalidades impostas em respeito 
à legislação estadual para a matéria. 

Com a extinção da UFIR pela Medida 
Provisória n° 1.973-67, de 26.10.2000, o Estado do 
Espírito Santo editou a Lei n° 6.556, de 28 de 
dezembro de 2000, criando, no seu art. 2°, o Valor de 
Referência do Tesouro Estadual – VRTE, “para fins 
de atualização dos créditos do Estado do Espírito 
Santo”, sendo seu valor nominal atualizado mediante 
decreto regulamentar do Governador do Estado. 

Assim, desde 29 de dezembro de 2000 – data 
de publicação da Lei n° 6.556/2000 – a VRTE passou 
a ser o padrão utilizado como índice de correção 
monetária dos créditos do Estado do Espírito Santo, 
atendendo à legislação estadual de regência acerca de 
índices de correção oficiais. 

Por todo o exposto, sugerimos veto parcial ao 
Autógrafo de Lei n° 377/2007, com o veto apenas do 
inciso III do seu art. 3°.” 
 Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 015/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 14 de janeiro de 2008 

 
Senhor Presidente: 
 
Usando das prerrogativas insculpidas nos 

artigos 66, § 2º e 91, IV da CE/89, vetei totalmente o 
Projeto de Lei nº. 397/2007, de autoria do Deputado 
Da Vitória, por apresentar vícios de 
inconstitucionalidade. 

O veto que ora aponho ao PL em exame está 
fundamentado no parecer da Procuradoria Geral do 
Estado infra transmitido: 

“O art. 48, XIII da CF1 determina ser 
competência privativa da União – através do 
Congresso Nacional, sujeito à sanção presidencial – 
legislar sobre matéria financeira, cambial e 
monetária, instituições financeiras e suas operações, 
como ensina o Exmo Ministro Gilmar Mendes: 

 

“A competência privativa da União 
para legislar está listada no art. 22 da CF. 
Esse rol, entretanto, não deve ser tido 
como exaustivo, havendo tantas outras 
competências referidas no art. 48 da CF. A 
par disso, como leciona Fernanda Menezes 
de Almeida, “numerosas disposições 
constitucionais carecem de leis integradoras 
de sua eficácia, sendo muitas de tais leis, pela 
natureza dos temas versados, 
indubitavelmente de competência da 
União”.”2 

 

Assim, no exercício de sua competência privativa, a 
União editou diversas normas que regem o Sistema 
Financeiro Nacional. Dentre estas, destacamos a Lei 
n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que “dispõe 
sobre a Política e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário 
Nacional e dá outras providências”. Esta Lei cria o 
Conselho Monetário Nacional, cria atribuições para 
seus componentes, caracteriza o Banco Central como 
uma Instituição de comando, controle e fiscalização 
nesse Sistema, e impõe várias limitações 
 
_____________________ 
1Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos 
arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência 
da União, especialmente sobre: 
(...) 
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições 
financeiras e suas operações; 
(...) 
 
2 MENDES, Gilmar. “Curso de Direito Constitucional”. São 
Paulo: Saraiva, 2007. pág.772. 

e parâmetros a serem observados pelas Instituições 
Financeiras, públicas ou privadas. 

Dentre as atribuições do Banco Central estão 
as de cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe 
são atribuídas pela legislação em vigor e pelas 
normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional 
(art. 9° da Lei n° 4.595/643), executar os serviços do 
meio circulante (art. 10, II da Lei n° 4.595/644) e 
regular a execução dos serviços de compensação de 
cheques e outros papéis (art. 11, VI da Lei n° 
4.595/645). No exercício destas funções, foi criado o 
Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, cuja função 
básica é transferir recursos, bem como processar e 
liquidar pagamentos para pessoas, empresas, 
governo, Banco Central e instituições financeiras. O 
SPB é definido pelo próprio Banco Central como: 

 
“um sistema que permite 

transferências de recursos, bem como 
o processamento e a liquidação de 
pagamentos para pessoas, empresas, 
governo, Banco Central e instituições 
financeiras. Ou seja, praticamente 
todos os agentes atuantes em nossa 
economia. O cliente bancário utiliza-
se do Sistema de Pagamentos toda 
vez que emite cheques, faz compras 
com o cartão de débito ou ainda 
quando envia um DOC – Documento 
de Crédito.”6 

 
Num nível mais técnico, dá mais detalhes 

sobre o Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB: 
 

“O Sistema de Pagamentos Brasileiro 
- SPB apresenta alto grau de 
automação, com crescente utilização 
de meios eletrônicos para 
transferência de fundos e liquidação 

 
_____________________ 
3 Art. 9º Compete ao Banco Central da República do Brasil 
cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela 
legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho 
Monetário Nacional. 
 
4 Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da 
República do Brasil: 
(...) 
II - Executar os serviços do meio-circulante; 
(...) 
 
5 Art. 11. Compete ainda ao Banco Central da República do 
Brasil; 
(...) 
VI - Regular a execução dos serviços de compensação de cheques 
e outros papéis; 
(...) 
6 Conforme cartilha de orientação formulada pelo Banco 
Central, disponível no sítio: 
http://www.bcb.gov.br/htms/spb/ospbevoce/EntendaoSPB/
O_Novo_SPB.pdf  
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de obrigações, em substituição aos 
instrumentos baseados em papel. A 
maior eficiência e, em especial, a 
redução dos prazos de transferência 
de recursos sempre se colocaram 
como pontos centrais no processo de 
evolução do SPB até meados da 
década de 90, presente o ambiente de 
inflação crônica até então existente 
no país. Na reforma conduzida pelo 
Banco Central do Brasil em 2001 e 
2002, o foco foi redirecionado para a 
questão do gerenciamento de riscos 
no âmbito dos sistemas de 
compensação e de liquidação. 
(...) 
O STR é, por assim dizer, o centro de 
liquidação das operações 
interbancárias em decorrência da 
conjugação dos seguintes fatos: 
primeiro, por disposição legal (Lei 
4.595), todas as instituições bancárias 
(instituições que captam depósitos à 
vista) têm de manter suas 
disponibilidades de recursos no 
Banco Central do Brasil; segundo, 
por determinação regulamentar 
(Circular 3.057), os resultados 
líquidos apurados nos sistemas de 
liquidação considerados 
sistemicamente importantes devem 
ter sua liquidação final no Banco 
Central do Brasil, em contas de 
reservas bancárias; e finalmente, 
também por disposição regulamentar 
(Circular 3.101), todas as 
transferências de fundos entre contas 
de reservas bancárias têm de ser 
feitas por intermédio do STR. 
(...) 
O Banco Central do Brasil tem 
procurado atuar de forma mais 
intensiva também no sentido de 
promover o desenvolvimento dos 
sistemas de pagamentos de varejo, 
visando, sobretudo, ganhos de 
eficiência relacionados, por 
exemplo, com o maior uso de 
instrumentos eletrônicos de 
pagamento, com a melhor 
utilização das redes de máquinas 
de atendimento automático (ATM) 
e de transferências de crédito a partir 
do ponto de venda (PDV), bem como 
com a maior integração entre os 
pertinentes sistemas de compensação 
e de liquidação.”7 
 

Assim, não se pode negar que a competência 
para estabelecer regras sobre operações bancárias, 

inclusive sobre caixas eletrônicos (compensação 
eletrônica), é do Banco Central apenas, conforme 
dispôs a União através das normas editadas dentro de 
sua competência privativa (Lei n° 4.595/64), sendo 
indevida a intervenção do Parlamento Estadual em 
relação à matéria. 

Mais uma vez, transcrevemos manifestação 
do próprio Banco Central quanto à sua competência 
para a matéria: 

 
“De acordo com a Lei 4.595 (Lei da 
Reforma do Sistema Financeiro 
Nacional), que regula o 
funcionamento do sistema 
financeiro brasileiro, o Conselho 
Monetário Nacional - CMN é o 
órgão formulador da política da 
moeda e do crédito, devendo atuar 
inclusive no sentido de promover o 
aperfeiçoamento das instituições e  
dos instrumentos financeiros, com 
vistas à maior eficiência do sistema 
de pagamentos e de mobilização de 
recursos. O Banco Central do 
Brasil é o principal órgão executor 
da política traçada pelo CMN, 
cumprindo-lhe também, nos 
termos da mencionada lei, 
autorizar o funcionamento e 
exercer a fiscalização das 
instituições financeiras, emitir 
moeda e executar os serviços do 
meio-circulante.  
(...) 
Os princípios básicos de 
funcionamento do sistema de 
pagamentos brasileiro foram 
estabelecidos por intermédio da 
Resolução 2.882, do Conselho 
Monetário Nacional, e seguem 
recomendações feitas, isolada ou 
conjuntamente, pelo BIS - Bank 
forInternational Settlements e pela 
IOSCO - International Organization 
of Securities Commissions, nos 
relatórios denominados "Core 
Principles for Systemically Important 
Payment Systems" e 
"Recommendations for Securities 
Settlement Systems". A mencionada 
resolução dá competência ao Banco 
Central do Brasil para 
regulamentar, autorizar o 
funcionamento e supervisionar os 
 
 

______________________________ 
7Informações disponibilizadas no sítio do Banco Central, 
no link: http://www.bcb.gov.br/?SPBVISAO  
8 Informação disponível em 
 http://www.bcb.gov.br/?SPBLEG  
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sistemas de compensação e de 
liquidação, atividades que, no caso 
de sistemas de liquidação de 
operações com valores mobiliários, 
exceto títulos públicos e títulos 
privados emitidos por bancos, são 
compartilhadas com a Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM.”8 

  
E se ainda restava alguma dúvida quanto à 

competência ser privativa do Banco Central para 
regulamentar o funcionamento dos caixas eletrônicos, 
esta foi elidida em 1994 com a publicação da 
Resolução n° 2.099, que destina seu capítulo VI 
(abaixo transcrito) a definir o “posto de atendimento 
bancário eletrônico” (caixa eletrônico), submetendo o 
funcionamento destes à sua autorização: 

 
RESOLUÇÃO 2.099 
  
CAPÍTULO VI 
  
Do Posto de Atendimento Bancário 
Eletrônico (PAE) 
  
Art. 7º Posto de Atendimento Bancário 
Eletrônico (PAE) é a dependência 
automatizada de banco múltiplo com 
carteira comercial, banco comercial e a 
caixa econômica, com as seguintes 
características: 
  
I – destina-se a prestar os seguintes 
serviços: 
  
a) saques; 

  
b) depósitos; 
  
c) pagamentos; 
  
d) saldos de contas; 
  
e) extratos de contas; 
  
f) transferência de fundos; 
  
g) fornecimento de talonário de 
cheques. 

  
II – o atendimento ao cliente é 
efetuado por meio de transação 
acionada exclusivamente com inserção 
de senha privativa; 

  
III – pode ser fixo ou móvel; 
  
IV – deve estar vinculado a uma rede 
individual – pertencente a uma 
instituição financeira ou sua 

subsidiária – ou associada – 
pertencente a mais de uma instituição 
financeira ou de suas subsidiárias, 
sendo: 
  
a) admitida, mediante convênio, a 
participação de outras instituições 
financeiras; 
  
b) utilizado por clientes das 
instituições proprietárias e/ou das 
instituições convenentes; 
  
V – não está sujeito ao horário fixado 
para o funcionamento das instituições 
financeiras. 
Parágrafo 1º As redes devem manter 
centrais de controle e processamento 
que permitam o acompanhamento 
diário de cada posto, bem como a 
interrupção de suas operações quando 
necessário. 
  
Parágrafo 2º No caso de rede associada 
ou ocorrendo a hipótese de 
participação por convênio, as centrais 
de controle devem ser capazes de 
executar os procedimentos 
mencionados no parágrafo anterior a 
nível de cada instituição participante. 
  
Parágrafo 3º A criação de rede 
associada depende de prévia 
autorização do Banco Central do 
Brasil. 
  

Desta forma, e considerando que a União 
delegou ao Banco Central a competência privativa 
para cuidar do Sistema de Pagamentos Brasileiro – 
SPB, nele incluído as operações eletrônicas, como as 
realizadas em terminais de auto-atendimento (ou 
caixas eletrônicos), e este órgão, com competência 
para normatizar autorizar, fiscalizar e dar 
uniformidade a todo o Sistema, permite a utilização 
de “papel térmico”, não será o legislador estadual 
quem irá impedir sua utilização, por ausência de 
competência legislativa para a matéria. 

Quanto ao fato do papel utilizado nos caixas 
eletrônicos perder os dados que nele estão impressos 
com o passar do tempo, isto é facilmente resolvido 
com a realização de cópia em papel comum pelo 
interessado em guardar por mais tempo o 
comprovante da transação bancária efetuada, ou com 
a retirada gratuita do comprovante através da 
internet, no site do Banco (quando correntista). 

Assim, ainda que pretendesse a proteção do 
consumidor (cuja competência para a matéria é 
concorrente, nos termos do art. 24, V da CF9), as 
disposições do Autógrafo de Lei n° 389/2007 
interferem na competência privativa da União para 
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legislar sobre Sistema Financeiro (art. 48, XIII da 
CF), como acima demonstrado. 

 Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 016/2008. 
 
Vitória, 14 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que amparado nos 
artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual 
vetei totalmente  o PL n° 316/2006, de autoria do 
Deputado Cláudio Vereza, aprovado nessa Casa de 
Leis e transformado no Autógrafo de Lei n° 
400/2007, que “Institui a Política Estadual de 
Utilização do Sistema DOSVOX e de outras ajudas 
técnicas no Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências”. 

O veto se impõe em razão de o PL apresentar 
vícios de inconstitucionalidade material, por 
malferimento ao princípio da reserva de 
administração e, por conseqüência, ao da separação 
dos poderes conforme se depreende da transcrição do 
parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado, 
que aprovo”. 

“O texto normativo exposto no Autógrafo de 
Lei n° 400/2007, de iniciativa parlamentar, ao 
instituir a ‘política de utilização do sistema 
DOSVOX1 e de outras ajudas técnicas no Estado do 
Espírito Santo’, numa nobre intenção, objetiva, em 
suma, a proteção e a integração social das pessoas 
portadoras de deficiência visual (total ou parcial), 
tendente a viabilizar sua inclusão digital, bem como 
sua inserção no mercado de trabalho.  

O que, num plano geral, subsume-se aos 
preceitos gerais da legislação federal (Lei nº 
7.853/19892 - cópia anexa) que se preocupam em 
assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 
sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua 
efetiva integração social.  
 

________ 
9Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
V - produção e consumo; 
 (...) 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

Havendo esta lei federal que dispõe sobre as 
normas gerais acertes ao tema, poderíamos partir em 
direção ao raciocínio de que, in casu, o Estado do 
Espírito Santo (lato sensu) estaria investido de 
competência concorrente (suplementar) para legislar 
sobre “proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência” de acordo com as suas 
peculiaridades, na forma do art. 24, XIV, da 
Constituição Federal3 senão fosse a frontal violação à 
reserva da administração, e subseqüente 
desrespeito à separação e independência dos 
Poderes, traduzidos incontinente nas normas insertas 
no corpo do texto do Projeto de Lei nº 316/2006, 
conforme se demonstra adiante. 
 Embora, constitucionalmente, seja 
“competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, II, da 
Constituição Federal), o processo legislativo, em seus 
aspectos formais e materiais, não pode ser atropelado, 
sob pena de ocasionar prejudicial insegurança 
jurídica ao sistema normativo. 

Pois bem. Propaga-se, numa perspectiva 
incansável, o entendimento de que a adoção de 
políticas públicas, como esta, no cerne do governo 
estadual, demanda incontestável ação por parte da 
Administração Pública, quem, no âmbito da realidade 
fática, pensará e efetivará os projetos, dissecando o 
seu conteúdo até a sua autêntica finalização, que se 
dá com a sua implementação. 

E no caso em comento não poderia ser 
diferente.  

Ora, a disseminação (que engloba: a 
instituição; o cumprimento dos objetivos; a 
regulamentação; a implementação) da referida 
política de assistência aos deficientes visuais no meio 
público estadual vai, notoriamente, implicar em 
necessidade de atividade administrativa pelo Poder 
Executivo, como a aquisição de um sistema de 
computação e de técnicas; a realização de eventuais 
parcerias; contratações; promoção de cursos 
profissionalizantes para manejo do sistema 
operacional; enfim diversas são as diligências de 
cunho administrativo que podemos vislumbrar 
(implícita ou explicitamente) quando procedemos a 
leitura completa do Projeto de Lei nº 316/2006. 

 
_______________________ 
1 Criado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), o 
DOSVOX é um sistema para microcomputadores da linha PC 
que se comunica com o usuário através de síntese de voz, 
viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes 
visuais, que adquirem assim, um alto grau de independência no 
estudo e no trabalho. (Informações disponíveis em 
http://www.intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm). 
2 Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a 
tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define 
crimes, e dá outras providências. 
3 CF: Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...] XIV – proteção e integração 
social das pessoas portadoras de deficiência. 
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Citemos algumas delas, que constam 
expressamente nos artigos 4º e 5º do projeto de lei 
em exame: 

 
1) acesso a espaço físico e bens 
públicos do Estado, através de 
comodato; 
 
2) disponibilidade de equipamentos e 
maquinário de propriedade do Estado 
para a implementação do Sistema; 
 
3) assessoria técnica necessária para 
a utilização do programa; 
 
4) curso de capacitação, formação e 
treinamento; 
 
5) convênio com órgãos públicos, nas 
3 (três) esferas de governo; 

 
6) acesso a centro de pesquisa e 
empresas públicas do Estado para 
consolidação de vínculos de 
transferência de tecnologias; 
 
7) apoio à realização de eventos para 
divulgação do programa. 

 
8) o Poder Executivo Estadual 
regulamentará esta Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias contados de sua 
publicação. 
 
9) o Poder Executivo Estadual 
constituirá uma Comissão Especial 
para a regulamentação desta Lei. 

 
 

Precisamente com relação à fixação do prazo 
de 60 (sessenta) dias para o Poder Executivo 
regulamentar a propensa lei, lança-se mão do 
posicionamento já adotado por este Centro de 
Estudos e Informações Jurídicas – PGE/ES, para 
afirmar que se trata também de instituição de uma 
obrigação.  

Nesse sentido, manifestou-se o Supremo: 
 

Quanto ao artigo 3º da lei, a 
'autorização' para o exercício do 
poder regulamentar nele afirmada 
é despicienda, pois se trata, aí, de 
simples regulamento de execução. 
Em texto de doutrina anotei o 
seguinte: "[o]s regulamentos de 
execução decorrem de atribuição 
explícita do exercício de função 
normativa ao Executivo 
(Constituição, art. 84, IV). O 
Executivo está autorizado a expedi-

los em relação a todas as leis 
(independentemente de inserção, 
nelas, de disposição que autorize 
emanação deles). Seu conteúdo será 
o desenvolvimento da lei, com a 
dedução dos comandos nela 
virtualmente abrigados. A eles se 
aplica, sem ressalvas, o entendimento 
que prevalece em nossa doutrina a 
respeito dos regulamentos em geral. 
Note-se, contudo, que as limitações 
que daí decorrem alcançam 
exclusivamente os regulamentos de 
execução, não os 'delegados' e os 
autônomos. Observe-se, ainda, que, 
algumas vezes, rebarbativamente (art. 
84, IV), determinadas leis conferem 
ao Executivo autorização para a 
expedição de regulamento tendo em 
vista sua fiel execução; essa 
autorização apenas não será 
rebarbativa se, mais do que 
autorização, impuser ao Executivo o 
dever de regulamentar." No caso, no 
entanto, o preceito legal marca 
prazo para que o Executivo exerça 
função regulamentar de sua 
atribuição, o que ocorre amiúde, 
mas não deixa de afrontar o 
princípio da interdependência e 
harmonia entre os poderes. A 
determinação de prazo para que o 
Chefe do Executivo exerça função 
que lhe incumbe originariamente, 
sem que expressiva de dever de 
regulamentar, tenho-a por 
inconstitucional. (ADI 3.394/AM. 
Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Eros Grau. Julgado em 02/04/2007. 
Publicado em 24/08/2007)  

(grifo nosso)   
 

Nota-se, daí, que em todo instante, há 
igualável correspondência à fixação de obrigações ao 
Poder Executivo por parte do Poder Legislativo de 
forma que este está interferindo direta e 
indiretamente na organização da Administração 
Pública, função típica daquele, cuja iniciativa 
legislativa compete exclusivamente ao seu Chefe, o 
Governador.  

E além de dispor sobre esses deveres 
inerentes ao Executivo, o legislador, unilateralmente, 
elege – aparentemente de forma aleatória - um 
sistema de computação (DOSVOX) para 
concretização da política de assistência aos 
deficientes visuais sem, a priori, qualquer 
manifestação da Administração Pública. 

Ora, ainda que a aquisição do sistema seja a 
título gratuito, segundo informa a cartilha sobre o 
‘Projeto DOSVOX’, da Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro, há, com efeito, mais uma vez, 
interferência do Poder Legislativo ao Executivo que 
acaba vinculando este e limitando seus estudos 
técnicos quanto à escolha (discricionariedade) do 
‘produto’ ou ‘instrumento’ do qual vai se utilizar para 
implementação da política. 

Sendo que a direção superior da 
Administração Pública – que “(...) 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”4 - é da alçada exclusiva do 
Executivo (art. 84, inciso II, da Constituição 
Federal)5.  

Dessa forma, está revelado, na seara 
doutrinária, incontestável violação ao princípio da 
reserva de iniciativa ou da iniciativa reservada 
(reflexo inerente ao princípio da reserva da 
administração), já mencionada pela jurisprudência da 
Suprema Corte, in verbis: 
 

 AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
ESTADUAL, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM 
NO REGIME JURÍDICO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS 
VINCULADOS AO PODER 
EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO 
PODER DE INICIATIVA 
RESERVADO AO GOVERNADOR 
DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
CONTEÚDO MATERIAL DO 
DIPLOMA LEGISLATIVO 
IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, 
ART. 70) QUE TORNA SEM 
EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS 
EDITADOS PELO GOVERNADOR 
DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - 
OFENSA AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA RESERVA 
DE ADMINISTRAÇÃO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA, COM 
EFICÁCIA EX TUNC.  
PROCESSO LEGISLATIVO E 
INICIATIVA RESERVADA DAS 
LEIS.  
[...] 

 
 

____________________ 
4 CRETELLA JÚNIOR, JOSÉ. in Comentários à 
Constituição de 1988, Forense Universitária, Tomo 
V, p. 2883. 
5 CF: Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: [...] II – exercer, com o auxílio dos 
Ministros de Estado, a direção superior da 
administração federal. 

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, desse modo, ao 
Poder Legislativo, sob pena de grave 
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. (ADI-
MC 2364/AL, Relator(a): Min. 
CELSO DE MELLO, Julgamento: 
01/08/2001, Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno) 

 
(grifo nosso) 

 
Preceito, aliás, ditado pela própria 

Constituição Federal ao conferir ao Chefe do Poder 
Executivo a prerrogativa exclusiva para disciplinar os 
temas diretamente afetos à organização da 
Administração Pública, segundo dispõem os artigos 
61, § 1º, II, “e”, e 84, VI, “a”, ambos da Carta da 
República, adiante transcritos.6 

 
Constituição Federal 
 

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. 
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§ 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. 
 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
[...] 

 
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; 
 

Lembrando que no plano estadual há inteira 
aplicação dessas cláusulas normativas 
constitucionais, em tema de processo legislativo, 
repetindo-se o seu teor no corpo textual da 
Constituição do Estado do Espírito Santo: 

 
Cons tituição Estadual 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único – são de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
 
[...] 
 
III – organização administrativa e 
pessoal da administração; 
 
 

_______________ 
6 ADIN nº 2.799-9/RS: “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 .” 

 

Traçada essa linha de raciocínio, resta 
evidente que somente ao Chefe do Poder Executivo, 
seja elaborando projeto de lei, seja editando Decreto, 
sem qualquer determinação alheia de atribuições, ou 
do modo e do prazo para fazê-lo, é permitido lançar 
disposições legais direcionadas à Administração 
Pública. E desrespeitada tal prerrogativa do 
Governador de iniciar o processo legislativo sobre o 
tema ora em exame está deflagrado incontestável 
vício jurídico de inconstitucionalidade, capaz de 
atingir a integridade da proposição legal.  

Valendo, por fim, destacar a reconhecida 
violação reflexa ao princípio da separação e 
independência dos poderes. 

Para o STF, “[...] A jurisprudência desta Casa 
de Justiça sedimentou o entendimento de ser a 
cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do 
artigo 61 da Constituição Federal de 1988, corolário 
do princípio da separação dos Poderes [...]”. Assim, 
como muito já se afirmara, verificada qualquer pecha 
no âmbito da reserva da administração, a 
conseqüência lógica é se suscitar ofensa à separação 
dos poderes.  

Tal princípio constitucional pétreo a que se 
faz menção está resguardado pela Constituição 
Federal em seus artigos 2º e 60, § 4º, III8, de forma a 
demarcar com precisão que a intromissão do Poder 
Legislativo na organização do Poder Executivo, 
estatuindo deveres e atribuições à Administração 
Pública, fere brutalmente o princípio da separação 
dos poderes, não só por interferir, mas, 
principalmente, por usurpar a autonomia necessária 
deste último Poder, especialmente no que toca à sua 
função típica: administrar.  

E sendo assim, não há muito que se estender. 
Ora, constatado que o Poder Legislativo, neste ato, ao 
instituir uma política social a ser implantada na seara 
da Administração Pública e por meio de esforços 
destas, certamente adentrou no âmbito de atuação do 
Chefe do Poder Executivo, a quem compete, com 
exclusividade, exercer a direção superior da 
administração estadual e dispor sobre sua 
organização e estrutura, segundo já salientado”. 

 
 Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 
______________________ 
9 CF: Art. 2º. São poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Art. 60. [...] § 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: [...] III – a separação dos poderes. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM N.º 17 / 2008 
 
Vitória, 15 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa ilustre 
Assembléia Legislativa que vetei totalmente  o 
Projeto de Lei nº. 31/2007, de autoria do Deputado 
Rafael Favatto, que tem o seguinte teor: “Proíbe as 
empresas locadoras de automóveis que atuam no 
Estado do Espírito Santo e as empresas 
concessionárias de serviço público, instaladas ou 
com sede fiscal no Estado, de utilizarem veículos 
licenciados em outros Estados da Federação”. 

Uma vez aprovado nessa Casa de Leis, o PL 
foi transformado no Autógrafo de Lei 

 
“O objetivo deste projeto é impedir 
que as empresas locadoras de 
automóveis que atuam no Estado do 
Espírito Santo e as empresas 
concessionárias de serviço público, 
instaladas ou com sede fiscal no 
estado, venham utilizar veículos 
licenciados em outros Estados da 
Federação, praticando assim uma 
fraude no pagamento do imposto. 
Muitas empresas preferem licenciar 
seus carros em outros Estados para 
pagar menos tributo, uma prática 
considerada ilegal. O Art. 242 do 
Código Nacional de Trânsito típica 
esta infração: 
 

“Art. 242 Fazer falsa declaração de 
domicílio para fins de registro, 
licenciamento ou habilitação: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade – multa” 
 

O que se quer combater com este 
projeto é a pratica que muitas 
empresas têm adotado com a alegação 
de que o valor do IPVA em outros 
estados é menor. Também tem-se 
usado deste expediente como forma 
de se verem livres do pagamento de 
multas de trânsito, quando autuados. 
De qualquer forma trata-se de um ato 
ardiloso, enganoso e de má-fé, com o 
intuito de lesar, ludibriar e não 
cumprir o dever de todo contribuinte. 
Este ato fraudulento lesa o erário 
público, não se recolhendo no Estado 
do Espírito Santo o IPVA dos 
veículos e dificultando a cobrança de 
multas.” 

 

Com o objetivo de evitar a elisão fiscal, o 
projeto de lei foi aprovado. Contudo, há vícios de 
inconstitucionalidade  

Da competência legislativa privativa da União 
para legislar sobre trânsito e licitações e 
contratações pela Administração Pública direta e 
indireta: 

 

O art. 22, X da CF1 determina ser 
competência privativa da União legislar sobre 
trânsito e transporte. Assim, no exercício de sua 
competência privativa, a União editou o Código 
Brasileiro de Trânsito – Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. 

Licenciamento de veículos, entendido como 
“procedimento anual, relativo a obrigações do 
proprietário de veículo, comprovado por meio de 
documento específico (Certificado de Licenciamento 
Anual)” (definição dada pelo anexo I da Lei n° 
9.503/97), é assunto pertencente à matéria de 
trânsito. 

Tanto é assim, que o Código Brasileiro de 
Trânsito não apenas define “licenciamento”, como 
fixa procedimentos e competências para o 
licenciamento de veículos automotores, 
determinando que compete ao CONTRAN 
normatizar os procedimentos sobre licenciamento 
(art. 12, X2) e aos Conselhos Estaduais de Trânsito – 
CETRAN cumprir e fazer cumprir as normas de 
trânsito e fiscalizar seu cumprimento (art. 14, I e 
VIII3), que compete ao “órgão máximo executivo de 
trânsito da União” estabelecer procedimentos para 
licenciamento de veículos (art. 19, VI4), sendo as 
condições essenciais para licenciamento 
estabelecidas pelo CONTRAN (art. 975) e no seu 
capítulo XII estabelece regras para o licenciamento 
de veículos (arts. 130 a 1356). 
_______________ 
1 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XI - trânsito e transporte; 
(...) 
2 Art. 12. Compete ao CONTRAN: 
(...) 
X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, 
habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e 
licenciamento de veículos; 
(...) 
3 Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - 
CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 
CONTRANDIFE: 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, 
no âmbito das respectivas atribuições; 
(...) 
VIII - acompanhar e coordenar as atividades de administração, 
educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de 
trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de 
veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, 
reportando-se ao CONTRAN; 
(...) 
4 Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da 
União: 
(...) 
VI - estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e 
habilitação de condutores de veículos, a expedição de 
documentos de condutores, de registro e licenciamento de 
veículos; 
(...) 
5 Art. 97. As características dos veículos, suas especificações 
básicas, configuração e condições essenciais para registro, 
licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, 
em função de suas aplicações. 
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Aos Estados, o CBT destinou apenas 
atividade delegada, de expedir o certificado de 
licenciamento anual (art. 19, VII7 e art. 22, III8) e 
aos Municípios a regulamentação do “registro e o 
licenciamento dos veículos de propulsão humana, 
dos ciclomotores e dos veículos de tração animal” 
(art. 1299). 
 
_____________________________- 
6 CAPÍTULO XII - DO LICENCIAMENTO 
Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque 
ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado 
anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 
Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico. 
§ 2º No caso de transferência de residência ou domicílio, é 
válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. 
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao 
veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no 
modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 
§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao 
registro. 
§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 
quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de 
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 
da responsabilidade pelas infrações cometidas. 
§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua 
aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de 
emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 
104. 
Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e 
terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto 
entre a fábrica e o Município de destino. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, 
aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou 
entreposto alfandegário e o Município de destino. 
Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento 
Anual. 
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 
comprovante de transferência de propriedade, devidamente 
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências 
até a data da comunicação. 
Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte 
individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou 
empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, 
licenciamento e respectivo emplacamento de característica 
comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder 
público concedente. 
7 Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da 
União: 
(...) 
VII - expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de 
Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento 
Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e 
do Distrito Federal;  
(...) 
8Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 
circunscrição: 
(...) 
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança 
veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, 
expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, 
mediante delegação do órgão federal competente; 
(...) 
9Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão 
humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal 
obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação 
municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.  

Note-se que o Código Brasileiro de Trânsito, 
repita-se, editado dentro da competência legislativa 
privativa da União, prevê punição para aqueles que 
declaram domicílio falso para fins de licenciamento 
(art. 24210), e o Autógrafo de Lei n° 408/2007, prevê 
a aplicação da penalidade pela utilização de 
veículos licenciados em outros Estados da 
Federação, ou seja, amplia o rol de proibições, 
configurando nova conduta ilícita (utilização de 
veículos licenciados em outros Estados por 
“empresas locadoras de automóveis que atuam no 
Estado do Espírito Santo e as empresas 
concessionárias de serviço público, instaladas ou 
com sede fiscal no Estado, de utilizarem veículos 
licenciados em outros Estados da Federação”) em 
matéria de legislação de trânsito. 

Assim, ao legislar acerca de licenciamento 
de veículos, a Assembléia invadiu competência 
legislativa privativa da União para matéria ligada a 
trânsito e transporte (art. 22, XI da CF). 

Ainda, em seu art. 4° o autógrafo em 
comento cria vedação à locação de veículos 
licenciados em outro Estado pela Administração 
Pública, direta e indireta. 

Como é sabido, toda a Administração 
Pública, direta ou indireta, deve observância ao 
princípio da licitação, como determina a 
Constituição Federal nos arts. 37, XXI11 e 173, §1°, 
III12; onde todas as contratações realizadas entre esta 
e particulares (inclusive as locações) somente 
poderão ser realizadas se precedidas de licitação 
pública, salvo algumas exceções. 

Assim, a locação de bens pela 
Administração Pública, via de regra, é realizada 
através de licitação nos exatos termos que dispõe o 
art. 2° da Lei n° 8.666/9313 – Lei das Licitações e 
Contratos Administrativos – que estabelece normas 
para licitações e contratos, inclusive locação, para 
toda a Administração Pública (art. 1° e parágrafo 
único da Lei n° 8.666/9314). 

 
10 Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de 
registro, licenciamento ou habilitação: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa. 
11 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte:  
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações. 
(...) 
12 Art. 173. (...) 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou 
de prestação de serviços, dispondo sobre: 
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E a edição de normas gerais sobre licitações 
e contratos é também competência legislativa 
privativa da União, como dispõe o art. 22, XXVII da 
Nossa Carta Magna15. 

Desta forma, ao limitar a possibilidade de 
locação de veículos automotores pelos entes que 
compõem a Administração Pública (direta e 
indireta), a Assembléia Legislativa cria novas regras 
para a licitação (p/ firmar contrato de locação) e 
mais uma vez invade competência legislativa 
privativa da União para a edição de normas gerais 
acerca de licitações (art. 22, XXVII da CF). 
 
Da legalidade da elisão fiscal: 
 

Quanto à legalidade da elisão fiscal, 
transcrevo nos autos a manifestação do Ilustríssimo 
Procurador do Estado Chefe da Subprocuradoria 
Tributária – SPT, Dr. Francisco Augusto Teixeira de 
Carvalho, quanto à questão tributária implícita no 
Autógrafo de Lei n° 408/2007 (informações 
requeridas e prestadas por meio eletrônico): 
 

“Inicialmente, impende pontuar que 
o IPVA vem previsto no artigo 155, 
III, da Constituição Federal, que 
estatui: “Compete aos Estados e ao 
Distrito Federal instituir impostos 
sobre: III - propriedade de veículos 
automotores.” 
 

_______________________ 
(...) 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, observados os princípios da administração 
pública; 
(...) 
13 Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. 
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato 
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
14 Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 
15 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas 
e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 
(...) 

Hodiernamente, no Estado do 
Espírito Santo, o IPVA é regulado 
pela Lei Ordinária nº 6.999, de 
27.12.2001, com alterações 
posteriores. 
Segundo a norma tributária, fato 
gerador é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua 
ocorrência (art. 114, CTN). É a 
hipótese, descrita na lei, de 
incidência do tributo. Se ocorrido, 
no mundo dos fatos, aquela hipótese 
de incidência, surge a obrigação 
tributária, de pagar o tributo. 
Ora, o IPVA incide sobre a 
propriedade de veículos 
automotores, logo, o fato gerador, 
do qual decorre a obrigação pelo 
pagamento do tributo é a 
propriedade do veículo (art. 2º da 
Lei nº 6.999/2001).  
Por outro lado, contribuinte do 
imposto é o proprietário do veículo 
(art. 9º, da lei em tela), presumindo-
se como tal aquele em cujo nome tal 
bem estiver licenciado na repartição 
de trânsito.  
No que diz respeito à modalidade de 
lançamento do IPVA, impende 
observar que o mesmo é feito de 
ofício pela autoridade estadual. Vale 
dizer, o DETRAN remete para a 
Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ, as informações necessárias 
e esta emite o documento com o 
qual o proprietário do veículo é 
notificado para realizar o 
pagamento. 
O imposto poderá ser exigido em 1° 
de janeiro de cada exercício, sendo 
devido no local em que o veículo 
deva ser registrado e licenciado, 
inscrito ou matriculado, perante as 
autoridades de trânsito, 
independentemente do local do 
domicílio do proprietário ou 
possuidor, com uma única exceção.  

 
Neste sentido, diz a lei estadual citada: 
 

Art. 17. O Imposto é devido no local 
onde o veículo deva ser registrado e 
licenciado, inscrito ou matriculado, 
perante os órgãos competentes, 
podendo o Poder Executivo vincular o 
licenciamento do veículo ao 
pagamento do Imposto. 
 
Parágrafo único. Não estando o 
veículo sujeito a registro ou 
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licenciamento, inscrição ou matrícula, 
o Imposto será devido no local de 
domicílio do seu proprietário. 

 
As normas gerais, relativas ao IPVA, são 

produzidas pelos respectivos estados que exercem a 
competência legislativa plena, nos termos do artigo 
24, § 3°, da CF/88. 

Em geral, a base de cálculo do imposto é o 
valor venal do veículo. Este valor é obtido a partir de 
preços médios de mercado vigentes no ano 
imediatamente anterior para vigorar no exercício 
seguinte, apurados nas diversas fontes disponíveis 
(jornais, revistas especializadas, concessionárias, 
fabricantes etc...). Em se tratando de veículo novo, a 
base de cálculo será o valor total constante da Nota 
Fiscal de aquisição. 

Em se tratando de veículo importado 
diretamente do exterior pelo consumidor final, a 
base de cálculo do imposto será o valor constante do 
documento de importação, acrescido dos valores dos 
tributos e quaisquer despesas aduaneiras devidos 
pela importação, ainda que não recolhidos pelo 
importador.  

O cidadão ou o contribuinte em geral, seja 
locadora de veículos ou não, a nosso ver, não está 
impedido - cumpridas as exigências legais - de 
tomar o benefício fiscal e ter conseqüentemente, um 
custo menor de manutenção de sua frota, adquirindo 
o seu veículo em outro estado, ou outro estado cujos 
impostos lhe sejam mais favoráveis. Isso é o que 
podemos chamar de planejamento tributário, ou, na 
linguagem jurídica: elisão fiscal. 

Na difícil tarefa de fixar os limites para o 
regime jurídico aplicável à elisão fiscal, cumpre em 
primeiro lugar, ter em conta a correta definição do 
instituto, como sendo pertinente aos atos ou 
negócios jurídicos lícitos realizados, antes da 
ocorrência do fato gerador, com o objetivo de obter 
uma vantagem fiscal, concernente a evitar ou 
diminuir a tributação. 

Não se pode confundir com elisão fiscal 
figuras como evasão, sonegação, simulação, 
dissimulação, abuso de formas ou de direito e fraude 
à lei. Elisão fiscal refere-se sempre a mecanismos 
lícitos utilizados pelo contribuinte, enquanto que as 
demais figuras se relacionam a aspectos ilícitos dos 
negócios ou atos praticados. 

Na esteira oposta à elisão está a evasão, que 
se refere exatamente à economia ilícita obtida 
através de sonegação, simulação, dissimulação, 
abuso de formas ou de direito e de fraude à lei. 
Nenhuma dessas figuras pode ser confundida e, 
como conseqüência, não se pode pretender aplicar-
lhes o mesmo regime normativo. 

Para identificar a elisão, no caso concreto, o 
aplicador do direito poderá se valer de dois critérios: 
temporal e material (ou excludente). É dizer, será 
elisivo o ato ou negócio jurídico realizado, antes da 
ocorrência do fato gerador, e sem o emprego de 

simulação, dissimulação, sonegação, abuso de 
formas ou fraude à lei. 

A verificação da ocorrência do fato gerador 
há de estar pautada pelas regras de interpretação e 
integração previstas de forma cogente no Código 
Tributário Nacional e delineada de forma clara na 
Carta Constitucional. É preciso que estejam 
configurados todos os critérios (material, espacial, 
temporal) da hipótese pressuposta na norma 
(antecedente). Por outro lado, esses critérios são 
percebidos a partir de categorias ou noções 
empregadas pela norma para definir seu espectro de 
incidência. 

Portanto, o fato de ter o contribuinte 
adquirido seu veículo em outro estado da federação, 
apesar de utilizá-lo no Espírito Santo, não o torna 
necessariamente uma pessoa que cometeu evasão, 
sonegação, simulação, dissimulação, abuso de 
formas ou de direito e fraude à lei. 

Em conclusão, sob o aspecto tributário da 
questão, com a aquisição de veículo em outro estado 
e sua utilização neste Estado, o contribuinte pratica 
um ato lícito anterior à incidência tributária, de 
modo a obter legítima economia de tributos, 
reduzindo o montante a pagar.  

Quanto às multas, me parece que, de fato 
segundo norma recentemente editada, as mesmas 
serão arrecadas pelo estado onde o veículo estiver 
licenciado. Esta informação, no entanto, deve ser 
verificada. 

Nesse mesmo sentido, segue texto de Yves 
Gandra da Silva Martins, originalmente publicado na 
Gazeta Mercantil de 12/12/2007: 

 
O imposto sobre propriedade de 
veículos automotores está na 
competência dos Estados, nos termos 
da Constituição Federal, artigo 155, 
inciso III, impondo a lei suprema, no § 
6º do mesmo artigo, que suas 
alíquotas mínimas serão fixadas pelo 
Senado Federal, podendo ser 
diferenciadas. 
Quanto ao imposto de transmissão não 
onerosa sobre imóveis, a Carta Magna 
determina que seja cobrado no Estado 
ou no Distrito Federal, dependendo da 
localização do bem. E, sobre a 
transferência ao onerosa de bens 
móveis, faz referência, o constituinte, 
ao lugar do processamento do 
inventário (causa mortis) ou ao 
domicílio do doador (inter vivos). 
Desta forma, a lei maior conforma 
regras sobre domicílio à exigência 
do imposto sobre transmissões não 
onerosas de bens móveis e imóveis, 
mas não o faz quanto à cobrança do 
IPVA. 
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E nem poderia fazê -lo, visto que o 
automóvel sendo, por excelência, 
um bem para locomoção, pode ser 
utilizado em todo o território 
nacional, e o art. 150, inc. V proíbe 
qualquer limitação tributária que 
represente restrição a esta livre 
circulação. 
Por fim, é de se lembrar que o art. 
146-A da Constituição interdita que a 
lei tributária gere descompetitividade, 
sendo, a meu ver, enquanto não 
regulamentado, auto-aplicável, da 
mesma forma que as ações diretas de 
inconstitucionalidade foram utilizadas 
fartamente, antes da sua 
regulamentação pela Lei 9868/99. 
É que, sendo um princípio geral, a sua 
não auto-aplicação representaria 
tornar o conjunto principiológico do 
sistema constitucional tributário, 
descompensado, o que a boa doutrina 
não pode admitir. 
Ora, a recente "blitz" do governo do 
Estado de São Paulo, apreendendo 
veículos e autuando empresas 
paulistas de locação de veículos com 
filiais em outros Estados, onde o 
IPVA é menor e onde parte de seus 
veículos foi licenciada, parece-me 
violar os referidos artigos 
constitucionais, sendo, portanto, 
ação arbitrária, lastreada em lei 
ordinária maculadora da Carta 
Magna. Representa, ademais, um 
atentado ao bom senso econômico, na 
medida em que prejudica empresas 
paulistas e beneficia todas as empresas 
congêneres sediadas em outros 
Estados. É, por outro lado, um convite 
para que aquelas que se encontrem 
instaladas em solo paulista, deixem o 
Estado. 
Por gerar descompetitividade às 
empresas paulistas, por violar a lei 
maior no que concerne às restrições 
impostas não constantes da 
Constituição é condenável a atitude 
do governo, valendo a pena lembrar a 
todos aqueles que foram lesados, que 
podem utilizar-se de outro dispositivo 
constitucional, que impõe ao Estado a 
obrigação de ressarcir o cidadão dos 
danos e prejuízos que lhe forem 
causados pelo agente público no 
exercício de sua função (art. 37, §§ 5º 
e 6º da Constituição Federal). A 
melhor forma de se viver, numa 
democracia, é respeitar, o cidadão, a 
lei suprema de seu país, mas exigir 

que o Poder Público que também o 
faça.” 

 
Da manifestação acima, destacamos que 

restou caracterizado, mais uma vez, que o autógrafo 
em comento (que possui mesmo teor da citada lei 
paulista) é inconstitucional, desta vez por afronta ao 
art. 150, V da Constituição Federal16 como 
demonstram os fundamentos apresentados acima, 
pelo Ilustre constitucionalista Ives Gandra. 

Pela presença de vícios de 
inconstitucionalidade, na forma acima exposta, 
sugerimos veto total ao Autógrafo de Lei n° 
408/2007. 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM Nº 018 / 2008 
 
Vitória, 14 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

 Com o OF. N° 982/SGP/ALES, datado de 19 
de dezembro de 2007, veio-me o Autógrafo de Lei n° 
385/2007, transformado que fora, após aprovação 
nessa Casa de Leis do Projeto de Lei n° 98/2007, de 
autoria do Deputado Doutor Wolmar, cujo teor é o 
seguinte: “insere o § 3° no artigo 12 da Lei n° 6999, 
de 27/12/2001, que dispõe acerca do Imposto sobre a 
propriedade de Veículos Automotores – IPVA”. 

Da análise do Autógrafo de Lei contata-se 
que ele é contrário ao interesse público razão porque 
aponho o veto total pelos motivos adiante delineados. 

Em que pese o inegável empenho do nobre 
Deputado em valorizar, no texto, o uso do Gás 
Natural Veicular – GNV como fonte alternativa de 
energia, concedendo a ele um benefício fiscal no 
IPVA, entendo que a proposta se mostra contrária ao 
interesse público, posto que, atualmente, o IPVA tem 
importante papel, considerado como reforço das 
finanças públicas estaduais. Sua arrecadação, graças 
às diversas ações implementadas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFAZ, tem tido razoável 
aumento. 
_____________ 
16 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
(...) 
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por 
meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a 
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo 
Poder Público; 
(...) 
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A concessão do benefício da forma como 
proposta irá diminuir, sensivelmente, a arrecadação 
do imposto e comprometer todo o esforço dispensado 
nestes últimos anos. 

Por outro lado, considerando o elevado 
montante de recursos previstos para investimentos no 
Orçamento de 2008, não será aconselhável a renúncia 
de receita, para não comprometê-los. 

Pelas razões acima expostas e com base nos 
artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual, 
decidi vetar integralmente o PL n° 98/2007, por 
entendê-lo contrário ao interesse público. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 019/2008 
 
Vitória, 15 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que vetei totalmente  
por inconstitucionalidade o Projeto de Lei n° 
589/2007, de autoria do Deputado Elion Vargas, 
aprovado nessa Casa de Leis e transformado no 
Autógrafo de Lei n° 378/2007, cujo teor é “Instituir a 
Política de Tratamento Financeiro e Tributário 
Diferenciado para Cooperativas de Transporte 
Escolar”. 

O veto que ora aponho ao PL 589/2007, está 
fundamentado em parecer da Procuradoria Geral do 
Estado, que aprovo e transcrevo: 

“O Autógrafo de Lei nº 378/2007, no âmbito 
das políticas públicas, institui a ‘política de 
tratamento financeiro e tributário diferenciado para as 
cooperativas de transporte escolar’, com o objetivo 
de minimizar impactos tributários sobre a atividade 
de transporte escolar, incentivando o cooperativismo. 

O que traz implicâncias inconstitucionais ao 
Projeto de Lei nº 589/2007, bastando uma análise 
sistemática de todo o texto normativo para se 
corroborar o afirmado que, aliás, sugere o veto total, 
pelas razões que seguem. 

1 - Matéria tipicamente administrativa. 
Invasão da competência legislativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo estadual. Princípio da 
reserva de iniciativa. Violação aos artigos 61, § 1º, 
inciso II, alínea “e”, e 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição Federal e ao artigo 63, Parágrafo 
único, inciso III, da Constituição Estadual. 

 

Cuida-se de regramento de política pública 
direcionada às cooperativas de transporte escolar que 
acaba por interferir na organização da Administração 
Pública. 

Como já se vem posicionando em 
proposições legais semelhantes, o Poder Legislativo, 
ao tocar em normas atinentes a políticas públicas, 
acaba intrometendo-se na atuação administrativa de 
competência do Poder Executivo, pois a 
implementação da pretensa política e, suas 
conseqüentes diligências caberão a este.  

Seja expressa ou implicitamente, projetos de 
lei nesse sentido propagam demanda incontestável de 
ação por parte da Administração Pública para 
efetivação dos projetos previstos. 

Ora, para instituir a referida Política, cobrar 
sua realização, enfim, diligenciar sua promoção e 
divulgação há evidente necessidade de 
desenvolvimento de atividade administrativa (direta 
ou indireta) do Poder Executivo, enquanto função 
que lhe é típica. Nesse ínterim, estando o Poder 
Legislativo tratando de matéria inerente à 
organização administrativa, indubitavelmente está 
adentrado em incumbência que lhe é estranha e, 
conseqüentemente, usurpando a iniciativa do 
Governador do Estado para legislar sobre matéria 
administrativa. 

O que provoca violação frontal ao princípio 
da reserva de iniciativa ou da iniciativa reservada 
(reflexo inerente ao princípio da reserva da 
administração), ditado pela própria Constituição 
Federal ao conferir ao Chefe do Poder Executivo a 
prerrogativa exclusiva para disciplinar os temas 
diretamente afetos à Administração Pública, segundo 
dispõem os artigos 61, § 1º, II, “e”, e 84, VI, “a”, 
ambos da Carta da República, adiante transcritos. 

 
Constituição Federal 
 
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. 
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Art. 84. Compete 
privativamente ao 
Presidente da República: 
[...] 
 
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; 

 
Tais dispositivos estão repetidos na esfera 

estadual. Senão vejamos:1  
 

Constituição Estadual 
 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único – são de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
[...] 
 
III – organização administrativa e 
pessoal da administração; 

 
Numa análise conjunta dos indigitados 

artigos das Constituições Federal e Estadual, exsurge 
que, dentre outras, é competência exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo dispor sobre a criação, extinção, 
estruturação, organização, funcionamento e 
atribuições dos órgãos e pessoas componentes da 
Administração Pública. O que passa a corroborar o 
que antes se afirmara. 

Aliás, nesse sentido coaduna a Suprema 
Corte: 

 
_________________ 
1 “A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, 
estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública estadual traduz matéria 
que se insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera de 
exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em 
face da cláusula de reserva inscrita no art. 61, § 1º, II, e, da 
Constituição da República, que consagra princípio 
fundamental inteiramente aplicável aos Estados-membros em 
tema de processo legislativo. Precedentes do STF. - O 
desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do 
Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de 
reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja 
ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, 
apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do 
ato legislativo eventualmente editado. Precedentes do STF.” 
(ADI 1391 MC/SP Rel. Min. Celso de Mello DJ: 28/11/1997) 
 

(...)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. 
E que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do 
Poder Executivo. Precedentes. Não 
cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave 
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. 2  

 
Traçada essa linha de raciocínio, resta 

evidente que somente ao Chefe do Poder Executivo, 
seja elaborando projeto de lei, seja editando Decreto 
é permitido lançar disposições legais direcionadas à 
Administração Pública, sem qualquer determinação 
alheia do modo como deve fazê-lo. Isto é, a 
competência de que trata as normas constitucionais 
ora suscitadas, que abarca o “poder” de criação, 
extinção, composição, atribuições e funcionamento 
dos órgãos e das pessoas administrativas vinculadas 
ao Poder Público pertence exclusivamente ao Chefe 
da Administração Pública. 

E desrespeitada a prerrogativa do Chefe do 
Poder Executivo de iniciar o processo legislativo 
sobre o tema ora em exame, está deflagrado 
incontestável vício jurídico de inconstitucionalidade, 
capaz de atingir a integridade da proposição legal. 

 
_________________ 
1 ADI-MC 2364 / AL – ALAGOAS - MEDIDA CAUTELAR 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  01/08/2001 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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Ressalta-se, neste ponto, que embora o art. 4º 
do Projeto de Lei nº 589/2007, diferente dos demais, 
não cuide, implícita ou explicitamente, de atribuir 
obrigação à Administração Pública para instaurar a 
referida Política, posto que se utiliza da expressão 
gramatical “poderá”, não é possível salvar o 
dispositivo.  

Isso porque, in casu, esta norma encontram-
se umbilicalmente ligada ao todo normativo que está 
eivado de vício, portanto, se impõe a sua 
inconstitucionalidade por arrastamento.  

 
2 – Matéria orçamentária e tributária. Invasão da 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre orçamento estadual. 
Violação aos artigos 84, inciso XXIII, e 165, da 
Constituição Federal, e aos artigos 150 e 91, inciso 
XVI, da Constituição Estadual. 

 
A inconstitucionalidade ganha contornos 

relevantes quando se observa o tratamento dado à 
matéria orçamentária e tributária. 

É nítido que uma política pública que cuida 
de ‘tratamento financeiro e tributário diferenciado’ 
está interferindo na seara dos tributos e da previsão 
orçamentária do Estado, ao passo que para se 
alcançar o objetivo da proposição legal em exame, 
passar-se-ia a rever a previsão orçamentária de 
arrecadação e estimativa de receita. 

Extrai-se, então, 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. 

Nota-se que o parlamentar-legislador prevê, 
como diretrizes, a redução de juros para 
financiamento, bem como o tratamento tributário 
diferenciado. O que adentra no âmbito da 
arrecadação tributária e, conseqüentemente, 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 tributárias. E certamente, 
sendo da competência do Executivo a programação 
das diretrizes orçamentárias e do próprio orçamento, 
que se dá por meio de complexos e infindáveis 
estudos, não seria condizente se permitir ao 
Legislativo o destino de algo tão peculiar e que não é 
sua função essencial. 

Com efeito, aduz expressamente o art. 61, § 
1º, II, ‘b’; art. 84, inciso XXIII, e art. 165, incisos I, 
II, e III, da Constituição Federal: 

 
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: 
 
(...) 
 
b) organização administrativa e 
judiciária, matéria tributária e  
orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos 
territórios; 
 
(grifo nosso) 

 
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; 
 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder 
Executivo estabelecerão: 
 
I – o plano plurianual; 
 
II – as diretrizes orçamentárias; 
 
III – os orçamentos anuais. 

 
Estes preceitos, aliás, repetem-se nos artigos 

150 e 91, inciso XVI, da Constituição Estadual, in 
verbis: 

 
Art. 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 
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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.” 
 
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; 

 
Sobre o tema, manifestou-se o 

Excelentíssimo Ministro Eros Grau, ao funcionar 
como relator na ADI 1144/RS: 

 
“[...] 
O artigo 2º da lei impugnada 
estabelece que o Programa Estadual 
de Iluminação Pública será 
constituído por dotações 
orçamentárias próprias, nunca 
inferiores ao quanto previsto pela 
fornecedora estadual dos serviços de 
iluminação pública como o valor 
global dos consumos para os 
Municípios conveniados. Colide com 
o disposto no artigo 165, inciso III, 
da Constituição de 1988. O preceito 
determina que os orçamentos anuais 
sejam estabelecidos por lei de 
iniciativa do Poder Executivo. Ora, o 
artigo 2º da lei estadual questionada, 
de aplicação mecânica e automática, 
cerceia a iniciativa para elaboração 

da lei orçamentária (nesse sentido: 
ADI n. 1.689, Relator o Ministro 
Sydney Sanches, DJ de 
02/05/2003).” 

 
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 institui-se e efetiva-se os planos e os 
programas governamentais, cabendo, então, incluir 
ou não despesas com políticas públicas.  

Veja-se, dessa forma, que a iniciativa 
parlamentar em projetos que, de qualquer forma, 
interfiram nas leis orçamentárias e tributárias 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.  

Daí apontar mais um vício de 
inconstitucionalidade. 

 
3 - Princípio da separação e independência dos 
poderes. Violação aos artigos 2º e 84, II e VI, “a” 
da Constituição Federal. 

 
Partindo do mesmo raciocínio desempenhado 

nos tópicos anteriores, tem-se que como 
conseqüência dos vícios formais antes suscitados o 
reconhecimento de que as normas contidas no projeto 
de lei em análise padecem, também, de vício de 
inconstitucionalidade material, ao violarem, por via 
reflexa, o princípio da separação e independência 
dos poderes. 

Isso porque para o STF, “[...] A 
jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o 
entendimento de ser a cláusula da reserva de 
iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição 
Federal de 1988, corolário do princípio da separação 
dos Poderes [...]”3 Assim, verificada qualquer pecha 
no âmbito da reserva da administração, a 
conseqüência lógica é se suscitar ofensa à separação 
dos poderes.  

Tal princípio constitucional pétreo a que se 
faz menção está resguardado pela Constituição 
Federal em seus artigos 2º e 60, § 4º, III4, de forma a 
demarcar com precisão que a intromissão do Poder 
Legislativo na organização do Poder Executivo, 
estatuindo deveres e atribuições à Administração 
Pública, fere brutalmente o princípio da separação 
dos poderes, não só por interferir, mas, 
principalmente, por usurpar a autonomia necessária 
desse último Poder, especialmente no que toca à sua 
função típica: administrar.  
_________________ 
3 ADI 3.061, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 5-4-06, DJ 
de 9-6-06. 
4 CF: Art. 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Art. 60. [...] § 
4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: [...] III – a separação dos poderes. 
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E sendo assim, não há muito que se estender. 
Ora, constatado que o Poder Legislativo, neste ato, ao 
instituir Política que necessita de ação administrativa, 
certamente adentrou no âmbito de atuação do Chefe 
do Poder Executivo, a quem compete, com 
exclusividade, exercer a direção superior da 
administração estadual e dispor sobre sua 
organização e estrutura. 

Sendo que, segundo José Cretella Júnior5 
“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". 

Por tudo isso - ferimento ao princípio da 
reserva de administração e, conseqüentemente, ao da 
separação dos poderes - tem-se evidenciado 
irremissível vício de inconstitucionalidade material. 

 
4 – Incompetência material do Estado para 
legislar sobre Imposto sobre serviços de qualquer 
natureza – ISS. Competência legislativa municipal 
art. 156, III. 
 

O inciso III do art. 2° do Autógrafo de Lei n° 
378 traça como diretriz para a política que pretende 
instituir o “tratamento tributário diferenciado”, 
definido que este “tem como meta minimizar os 
impactos dos tributos estaduais incidentes sobre a 
atividade de transporte escolar das escolas da rede 
pública estadual e municipal”, nos exatos termos do 
seu art.3°. 

Contudo, “tributos estaduais incidentes sobre 
a atividade de transporte escolar” é expressão que 
não encontra amparo na realidade jurídica. 

Note-se que os impostos de competência do 
Estado são apenas 3: imposto de transmissão causa 
mortis e doação – ITCD, Imposto sobre as operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e prestações se iniciem no exterior – 
ICMS, e imposto sobre a propriedade do veículo 
automotor – IPVA, e o art. 3° do autógrafo em 
comento não cita qualquer hipótese de incidência de 
tributos estaduais, mas a “atividade de transporte 
escolar”. 

Como o único imposto passível de incidir 
sobre “atividade de transporte escolar” é Imposto 
sobre serviços de qualquer natureza – ISS (já que não 
está na lista de serviços que se sujeitam à tributação 
do ICMS), de competência municipal, a Assembléia 
Legislativa legislou sem observar a competência para 
a matéria, como se verifica da leitura do art. 156, III 
da Constituição Federal: 
 
___________________ 
5 CRETELLA JÚNIOR, JOSÉ. In Comentários à Constituição de 
1988, Forense Universitária, Tomo V, p. 2883.  

Art. 156. Compete aos Municípios 
instituir impostos sobre: 
(...) 
III – serviços de qualquer natureza não 
compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar; 
(...)” 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 20/2008 
 
Vitória, 15 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 

 
Comunico a V. Exa. que decidi vetar 

totalmente por inconstitucionalidade, o Projeto de 
Lei n° 294/2007, de autoria do Deputado Paulo 
Foletto, que “Garante ao consumidor de água 
tratada e de energia elétrica o direito de não ter 
suspenso o fornecimento do serviço nos dias em que 
especifica”. 

Transcrevo a seguir o parecer da 
Procuradoria Geral do Estado, a quem submeti este 
feito, que aprovo: 

 
“A disciplina normativa 
corporificada no Autógrafo de Lei n.º 
384/2007 gera intensos debates 
quanto aos limites constitucionais da 
competência legislativa dos entes 
políticos. Isso ocorre porque a 
criação pelo Estado-membro de 
deveres e direitos na relação travada 
entre as concessionárias que prestam 
serviços públicos de fornecimento de 
energia elétrica e de água tratada e 
seus respectivos usuários tem o 
condão de atrair, em tese, a 
incidência de normas de 
competências distintas. 
Com efeito, o regramento de tal 
pormenor pode ser apreendido pelo 
prisma: 
(a) da competência legislativa 
concorrente para tratar da proteção e 
defesa do consumidor (art. 24, 
incisos V e VIII, da CF/88);  
(b) da competência legislativa que 
cada ente político ostenta para 
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disciplinar os serviços públicos que 
estão sob a sua gerência nos termos 
da Constituição (arts. 21, 22, 25 e 30, 
todos da CF/88); e  
(c) da competência legislativa 
prevista no caput e parágrafo único 
do art. 175 da CF/88, para disciplinar 
a prestação de serviços públicos, sob 
o regime de concessão ou permissão, 
incluindo os direitos dos seus 
usuários. 

 
Tudo isso sem contar ainda eventual 

questionamento que a matéria em foco suscita no que 
se refere à possibilidade de alteração dos contratos de 
concessão de serviço público por força de ato 
normativo editado por outro Poder que não o 
Executivo (princípio da reserva de administração). 

Assim é que, até pouco tempo atrás, qualquer 
tomada de posição do exegeta quanto ao tema teria 
caráter voltívolo, na medida em que a Corte Suprema 
ainda não havia  enfrentado o tema frontalmente, em 
todas as suas possibilidades de investigação.  

Não são recentes, é verdade, os julgados do 
Supremo Tribunal Federal que atestam que somente o 
ente político detentor da competência para 
organização e prestação do serviço público é que 
pode legislar a seu respeito. Também é 
posicionamento já consolidado na Excelsa Corte o 
entendimento de que não pode o Poder Legislativo 
desconstituir ou alterar, mediante lei oriunda de sua 
iniciativa, a relação jurídica contratual estabelecida 
entre o concessionário de serviço público e o Poder 
Executivo, sob pena de inobservância do princípio 
constitucional da reserva de administração.  

Aliás, foi com base nesses arestos que a 
Procuradoria Geral do Estado rechaçou a validade de 
autógrafos de lei que visavam a disciplinar questões 
ligadas à prestação dos serviços públicos de 
fornecimento de água tratada (competência dos 
Municípios) e de telecomunicações (União Federal).  

Eis o que foi dito no parecer de minha lavra, 
apresentado no processo administrativo n.º 
32413190, que se ocupava de analisar a validez de 
autógrafo de lei que obrigava as companhias 
estaduais de saneamento básico a manter eficiência 
mínima na qualidade e tratamento de água e esgoto:  

 
[...] 
 
O Autógrafo de Lei em análise visa a 
obrigar as companhias estaduais de 
saneamento básico, privada e/ou 
estatal, a manter eficiência mínima 
na qualidade e tratamento de água e 
esgoto (artigo 1º), condicionando a 
cobrança das tarifas pertinentes à 
observância desse patamar de 
qualidade (artigo 2º). 

 

Iniciando a averiguação de 
constitucionalidade do texto 
normativo em foco, deparamo-nos 
com o vício formal de 
inconstitucionalidade, por violação 
ao disposto no artigo 30, incisos I e 
V, da Carta Política. 
 
Realmente, a despeito de qualquer 
consideração a respeito das 
peculiaridades fáticas que gravitam 
em torno da questão, o fato é que a 
disciplina dos serviços de água e 
esgoto encontra-se sobre a 
competência legislativa dos 
Municípios, conforme decidiu o 
Supremo Tribunal Federal no 
seguinte julgado: 

 
“Ementa 
ÁGUA - FORNECIMENTO - 
INTERRUPÇÃO - COBRANÇA - 
AFASTAMENTO.  
Na dicção da sempre ilustrada 
maioria (seis votos a cinco), surgem 
a relevância do pedido formulado de 
concessão de liminar e o risco de 
manter-se com plena eficácia o 
quadro, ante norma estadual que 
impõe, a sociedade de economia 
mista estadual, a obrigatoriedade de 
suprir a falta de fornecimento 
normal de água mediante 
caminhões-pipa, sob pena de 
cancelamento automático da conta 
do mês em que ocorrida a 
interrupção. 
(ADI 2340 MC / SC, Relator(a): Min. 
MARCO AURÉLIO, Julgamento: 
21/03/2001, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno)”  
 
Para ilustrar com melhores cores o 
aludido entendimento da Suprema 
Corte, calha transcrever literalmente 
os votos vencedores da Ministra 
ELLEN GRACIE e do Ministro 
CARLOS VELLOSO, 
respectivamente: 

 
“[...] sem dúvida nenhuma, o 
serviço de prestação de 
fornecimento de água compete ao 
município, ainda que seja atribuído 
por concessão a uma empresa, no 
caso uma empresa estatal. 
Tenho dificuldade, também, em 
acompanhar S.Exa. porque verifico 
haver, no caso, uma verdadeira 
imposição de sanção à companhia 
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fornecedora, na medida em que ela 
se vê privada do recebimento de todo 
o valor correspondente ao mês, 
quando, eventualmente, ela tenha 
interrompido essa prestação de 
serviço durante um único dia daquele 
mês sem o fornecimento alternativo 
do caminhão pipa. Aí, sem dúvida 
nenhuma, existe a imposição de uma 
sanção por dano civil, o que não 
pode ser, evidentemente, objeto da 
legislação estadual. 
[...] 
Peço licença ao eminente Relator e 
aos Srs. Ministros que o seguiram 
para acompanhar o voto dissidente 
da Ministra Ellen Gracie. Faço-o, 
sobretudo, com base no argumento 
de que o serviço é municipal. No 
caso, pois, competente para legislar 
é o município (C.F., art. 30, I e V).  
O estado, portanto, não teria 
competência para editar a norma 
objeto da presente ação direita de 
inconsitucionalidade.”  
Pelo visto, são inconstitucionais, sob 
ponto de vista formal, os artigos 1º e 
2º do presente autógrafo. Constatação 
que inquina, também, a legitimidade 
do artigo 3º desse texto normativo, já 
que este enunciado perde por 
completo o seu sentido prescritivo 
ante a invalidade dos dispositivos 
antecedentes, sendo, portanto, 
inconstitucional por arrastamento. 
Há mais: a inconstitucionalidade do 
autógrafo de lei em apreço fica ainda 
mais evidente quando se verifica que 
ele imputa o dever em foco às 
concessionárias estaduais, e cujo 
descumprimento acarreta a incidência 
de gravosa sanção: impossibilidade 
de cobrança das tarifas.  
Ora, ao gravar o 
concessionário/permissionário com 
dever dantes não previsto, o Poder 
Legislativo acaba por alterar a 
relação jurídica contratual 
estabelecida entre o delegatário do 
serviço e o Poder Executivo, este que 
é o detentor legítimo da prerrogativa 
de alterar contratos administrativos 
de maneira unilateral. Pecha essa que 
ganha mais relevância no presente 
caso, tendo em mira a gravidade da 
sanção imposta ao prestador de 
serviço em razão do descumprimento 
do dever veiculado no art. 1° do 
vertente texto normativo.  

Em outras palavras, as disposições 
prescritivas do texto em análise 
modificam a eficácia de atos 
jurídicos entabulados pelo Poder 
Executivo no uso de suas 
competências ingênitas, na exata 
medida em que é a Administração 
Pública a real detentora da 
supremacia consistente na faculdade 
de inovar unilateralmente as normas 
regulamentares do serviço concedido.  
O Supremo Tribunal Federal já se 
posicionou no sentido de que é 
inconstitucional lei de iniciativa 
parlamentar que visa a desconstituir 
atos jurídicos editados pelo Poder 
Executivo no uso de sua competência 
constitucional:  
“AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
ESTADUAL, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM 
NO REGIME JURÍDICO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS 
VINCULADOS AO PODER 
EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO 
PODER DE INICIATIVA 
RESERVADO AO GOVERNADOR 
DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
CONTEÚDO MATERIAL DO 
DIPLOMA LEGISLATIVO 
IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, 
ART. 70) QUE TORNA SEM 
EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS 
EDITADOS PELO GOVERNADOR 
DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE 
- OFENSA AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA RESERVA 
DE ADMINISTRAÇÃO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA, COM 
EFICÁCIA EX TUNC. PROCESSO 
LEGISLATIVO E INICIATIVA 
RESERVADA DAS LEIS.  
- 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 
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lei que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina.  
O CONCURSO PÚBLICO 
REPRESENTA GARANTIA 
CONCRETIZADORA DO 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE.  
- O respeito efetivo à exigência de 
prévia aprovação em concurso 
público qualifica-se, 
constitucionalmente, como 
paradigma de legitimação ético-
jurídica da investidura de qualquer 
cidadão em cargos, funções ou 
empregos públicos, ressalvadas as 
hipóteses de nomeação para cargos 
em comissão (CF, art. 37, II). A 
razão subjacente ao postulado do 
concurso público traduz-se na 
necessidade essencial de o Estado 
conferir efetividade ao princípio 
constitucional de que todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, vedando-se, desse 
modo, a prática inaceitável de o 
Poder Público conceder privilégios a 
alguns ou de dispensar tratamento 
discriminatório e arbitrário a outros. 
Precedentes. Doutrina.  
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, 
desse modo, ao Poder Legislativo, 
sob pena de grave 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. (ADI 
2364 MC/AL, Relator(a): Min. 
CELSO DE MELLO, Julgamento: 
01/08/2001, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno)”  
Resulta, destarte, a 
inconstitucionalidade, formal e 
material, do autógrafo de lei em 
análise. 
[...] 

 
Mutatis mutandis, essa mesma linha de 

raciocínio foi seguida pelo parecer confeccionado por 
mim no processo administrativo n.º 32413467, cujo 
objeto de análise consistia em autógrafo de lei que 
visava regrar o serviço de fornecimento de “listas 
telefônicas”. Seguem transcritos os principais 
excertos de tal entendimento: 

 
[...] 
Desenvolvendo essa análise, 
deparamo-nos, logo de início, com 
incontornável vício de 
inconstitucionalidade formal, em 
razão da incompetência legislativa do 
Estado para tratar a questão. 
 
A Constituição Federal de 1988 é 
extremamente clara ao atribuir à 
União Federal a competência 
privativa para legislar sobre 
telecomunicações; in verbis:  
 
“CF/88 
 
Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 
[...] 
 
IV - águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão;” 
 
Posição que é referenda pela 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: 
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
PROJETO DE LEI ESTADUAL DE 
ORIGEM PARLAMENTAR. VETO 
TOTAL. PROMULGAÇÃO DA LEI 
PELA ASSEMBLÉIA. NORMA QUE 
DISCIPLINA FORMA E 
CONDIÇÕES DE COBRANÇA 
PELAS EMPRESAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES. 
MATÉRIA PRIVATIVA DA 
UNIÃO. OFENSA AO ART. 21, XI, 
DA CF. LIMINAR DEFERIDA. (ADI 
2615 MC/SC - SANTA CATARINA, 
Relator(a): Min. NELSON JOBIM, 
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Julgamento: 22/05/2002, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno)”  
Destarte, finca-se, sem maiores 
percalços, a premissa de que a União 
Federal detém competência privativa 
para legislar sobre telecomunicações.  
É importante deixar claro que a 
aludida competência legislativa 
privativa é ampla, englobando todas 
as questões que envolvem a temática 
“telecomunicações”, não sendo 
restrita ao tratamento normativo a ser 
dado ao “serviço de 
telecomunicação” em sua acepção 
estrita.  
Sob esse prisma, podemos afirmar 
que a competência legislativa 
privativa da União acima descrita 
engloba o regramento normativo do 
serviço de fornecimento de “listas 
telefônicas”, conquanto estes 
serviços não possam ser entendidos 
como serviços de telecomunicações 
“propriamente ditos”. Isso porque o 
fornecimento de listas telefônicas 
está estritamente ligado à atividade 
de telecomunicação, configurando-se 
verdadeiro serviço acessório de 
caráter imprescindível para a 
prestação satisfatória desse serviço 
público (serviço de 
telecomunicação). Tanto é assim que 
o fornecimento gratuito das listas 
telefônicas constitui dever 
inarredável das empresas prestadoras 
de serviços de telecomunicações 
(conforme será visto adiante).  
E não poderia ser diferente, vez que 
os contornos da competência 
legislativa privativa da União para 
tratar de telecomunicações apenas 
serão identificados, com precisão, a 
partir da leitura conjunta do art. 22, 
inc. IV, com o art. 21, inc. XI, ambos 
da CF/88, já que este preceito confere 
expressamente à lei nacional, a ser 
editada pela União, a prerrogativa de 
organizar tais serviços, de criar um 
órgão regulador da área e de cuidar 
de outros aspectos institucionais: 

 
“Art. 21. Compete à União: 
[...] 
 
XI - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei, 
que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão 

regulador e outros aspectos 
institucionais;(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 8, de 
15/08/95:)” 
Inclui-se, então, na competência 
legislativa reservada à União Federal 
o regramento jurídico-normativo de 
todas as questões afetas à 
organização da prestação do serviço 
público de telecomunicações, 
incluindo nesse rol a regulação do 
fornecimento de listas telefônicas a 
seus assinantes.  
O acerto das inferências aqui 
esposadas torna-se evidente ante a 
existência de disciplina normativa 
dada pela União Federal à matéria. 
[...]  

 
É certo que tais julgados e posicionamentos, 

por si só, já fornecem cabedal argumentativo para 
atestar a invalidade do autógrafo sob exame nesta 
sede, como aconteceu nessas outras oportunidades. 
Mas, como dito, um ponto crucial ainda não tinha 
sido desnovelado até então na jurisprudência 
constitucional pátria: a questão da competência para 
legislar acerca dos direitos dos usuários dos serviços 
públicos em face da competência legislativa 
concorrente em matéria consumerista, que está 
disciplinada nos inciso V e VIII do art. 24 da Carta 
de Outono. 

Esse ponto, dada a sua relevância, poderia 
representar a reviravolta da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto, 
especificamente no que diz respeito à validade de 
legislação estadual que venha a cuidar de direitos dos 
usuários/consumidores dos serviços públicos. 
Justamente daí que exsurgia o propalado caráter 
voltívolo da tomada de posição nessa seara, 
principalmente diante da nova composição da 
mencionada Corte Constitucional. 

Ocorre que, em recente julgamento, o STF 
definiu sua posição prevalente no que toca à validade 
das leis editadas pelo Poder Legislativo do Estado-
membro, que visam a lançar normas gerais ligadas à 
proteção do consumidor no campo dos serviços 
públicos prestados pelas concessionárias, de modo 
que restam assentadas todas as questões ligadas à 
competência legislativa para disciplinar a prestação 
dos serviços públicos. 

De fato, no dia 02 de agosto de 2006, o 
Plenário do STF, após intenso e acalorado debate na 
apreciação da Medida Cautelar requerida na ADI n.º 
3322-1, tomou posicionamento quanto à legitimidade 
das leis editadas pelo Poder Legislativo do Estado-
membro, que visam a lançar normas ligadas à 
proteção do usuário/consumidor no campo dos 
serviços públicos a cargo de outras pessoas políticas.  

Nesse julgamento, foi questionada a validade 
de lei distrital que impunha às empresas 
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concessionárias prestadoras de serviço público de 
telecomunicações o dever de emitir fatura de 
cobrança com a individualização de cada ligação 
local realizada pelo consumidor e com as 
informações acerca das ligações efetuadas (data, 
horário, duração, número do telefone chamado e 
valor).  

Na ocasião, formaram-se duas correntes 
quanto ao tema. Uma capitaneada pelos Ministros 
CEZAR PELUSO e SEPÚLVEDA PERTENCE que 
defendiam, em suma, a necessidade de a matéria ser 
tratada por lei confeccionada pela União Federal. 
Outra defendida pelos Ministros CARLOS BRITTO 
e MARCO AURÉLIO, que viam na legislação 
objurgada exercício legítimo da competência do 
estado para suplementar a legislação afeta à proteção 
do consumidor. 

Vejamos, com maior profundidade, os 
fundamentos que arrimam as correntes formadas no 
seio da Excelsa Corte, tendo em vista a sua ingente 
importância para o caso dos autos. 

O Ministro CEZAR PELUSO, relator da 
citada ação constitucional, inicialmente aduziu, em 
seu voto, que o Estado federado não detém 
competência para interferir nos serviços públicos 
titulados pela União Federal, como é o caso do 
serviço de telecomunicações; in verbis: 

 
[...] 
Detentora da competência para 
explorar os serviços de 
telecomunicações, a União também 
a possui, com igual caráter 
privativo, para legislar a respeito 
(art. 22, IV), e, suposto possa, 
mediante lei complementar, 
“autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas” dessa mesma 
matéria (art. 22, § único), não o fez 
até hoje, de modo que aos Estados e 
ao Distrito Federal lhes não 
aproveita, por ora, nenhuma 
competência delegada sobre o tema.  
[...](grifo nosso) 

 
O Ministro EROS GRAU concordou com o 

posicionamento dimanado pelo relator, mais foi além 
para proclamar que o usuário dos serviços públicos 
não pode ser considerado consumidor, de modo que 
não se faz presente, no caso debatido, a competência 
legislativa suplementar do Estado-membro para 
regular a proteção e defesa do consumidor: 

 
[...] para mim é muito claro, ainda 
que se alegue que pode haver 
competência do Estado para legislar 
sobre consumo e defesa do 
consumidor. O usuário do serviço 
público é cidadão. Ele não se 
encontra numa relação de cliente 

em relação ao prestador do serviço 
público. Aí não se aplica o Código 
de Defesa do Consumidor. Ele tem 
outros direitos – políticos, e não 
meramente econômicos.  
[...] (grifo nosso) 

 
Todavia, o Ministro CARLOS BRITTO, em 

redargüição, defendeu que a lei sob controle de 
constitucionalidade representaria, na verdade, 
exercício lídimo e escorreito da competência 
legislativa suplementar do Estado-membro, no que 
foi seguido pelo Ministro MARCO AURÉLIO. Eis 
os trechos do voto-vista do Ministro CARLOS 
BRITTO que veiculam o cerne de seu pensamento: 

 
Não obstante o rigor científico de 
todas essas proposições que se lêem 
no voto do eminente relator, animo-
me a ponderar que tais serviços de 
telecomunicações constituem 
realidade normativa entrelaçada 
com outras matérias de berço 
igualmente constitucional. 
Matérias como defesa do 
consumidor, direito à informação e 
competência dos Estados e do 
Distrito Federal para, justamente 
sobre as telecomunicações, torná-las 
fato gerador do ICMS. Logo, temas 
que se colocam numa zona de 
interseção ou de confluência 
federativa, a demandar o manejo de 
delicados mecanismos de 
identificação de competências 
legislativas constitucionalmente 
partilhadas entre as pessoas públicas 
de base territorial (União, Distrito 
Federal, Estados e Municípios). 
[...] 

 
[...] parece lógico inferir que os 
Estados e o Distrito Federal bem 
podem normar sobre serviços de 
telecomunicações, sem que isto se 
confunda com legislar sobre a 
matéria “telecomunicações”. Basta 
que as leis por eles editadas se 
contenham nos seguintes aspectos: a) 
suplementação das normas federais 
sobre os temas da produção e do 
consumo; b) prevenção de 
responsabilidade por dano ao 
consumidor que se localize no 
território do próprio Estado 
normante; c) estabelecimento de 
medidas esclarecedoras, em prol 
desse mesmo tipo de consumidor, 
acerca do ICMS que vier a recair 
sobre as telecomunicações enquanto 
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modalidade de serviço público; d) 
criação “de deveres instrumentais ao 
sujeito passivo da obrigação 
tributária, entre eles o de emitir e 
escriturar notas fiscais que 
documentem a realização histórica do 
fato gerador” para nos expressarmos 
em linguagem pinçada do próprio 
voto do min. Cezar Peluso. 
Assim contidamente legislando, 
Estados e Distrito Federal ainda 
ocuparão legítimos espaços de 
atuação em uma outra matéria de 
índole constitucional também 
rotulada como fundamental, que é o 
tema do direito à informação. [...] 
Nessa ampla moldura, e num juízo de 
delibação que é próprio dos 
provimentos cautelares, quer-me 
parecer que o Distrito Federal, ao 
editar a Lei nº 3.426, de 4 de agosto 
de 2004, não extrapolou sua 
competência legislativa, porque se 
limitou a laborar no campo da 
informação e da prevenção de 
responsabilidade de dano ao 
consumidor, além de instituir 
medidas para que os usuários do 
serviço público de telefonia fixa 
fossem esclarecidos acerca do 
ICMS que incide sobre tais 
serviços . Veiculando, além do mais, 
direitos que num primeiro golpe de 
vista exibem a compostura de 
elementares ou triviais em 
qualquer relação civilizada de 
consumo. É como dizer: direitos que 
nem precisariam de leis expressas 
para assegurá-los, pois o mínimo que 
se pode exigir de uma fatura de 
cobrança atinente ao consumo dos 
serviços de telefonia é que essa fatura 
contenha o que foi nuclearmente 
exigido pelo diploma distrital 
impugnado: “data da ligação, horário 
da ligação, duração da ligação, 
número do telefone chamado, valor 
cobrado”. Com a reestruturação ou o 
suporte administrativo que se fizer 
necessário à concreção de tais 
elementares direitos. 
[...] 
Como reforço argumentativo, 
observe-se que, no próprio Direito 
infraconstitucional brasileiro, tanto o 
Código de Defesa do Consumidor 
dispõe sobre a sua aplicação às 
relações de serviço público quanto a 
lei de prestação dos serviços públicos 
dispõe sobre a sua conciliada 

aplicabilidade com o Código de 
Defesa do Consumidor. 
[...] 
no campo da competência normante 
comum, concorrente ou 
concomitante, o discurso da 
Constituição é outro. A União tem a 
competência para editar normas 
gerais, não há dúvida, mas os Estados 
e o Distrito Federal, por autoridade 
própria, sem precisar da boa vontade 
ou da condescendência da União, 
detêm, a título próprio, a 
competência normativa suplementar. 
É claro que nessa segunda dicotomia 
- não a primeira, normas gerais, 
normas específicas; agora, sim: 
normas gerais, normas suplementares 
-, nesse segundo momento, a 
Constituição prestigiou sobremodo 
o princípio federativo, e esse tipo 
de norma habilitadora dos Estados 
à prolação de normas 
suplementares, prestigiadora do 
princípio federativo, há de ser 
interpretada mais à solta, mais à 
larga [...]. 

 
Aberta a divergência, iniciou-se debate oral 

no seio do plenário, tendo o relator, Ministro CEZAR 
PELUSO, objetado o seguinte: 

 

[...] 
Eu participo, aliás fervorosamente, 
de todas as preocupações 
demonstradas pelo ilustre Ministro 
quanto à tutela do consumidor. Só 
não me sinto motivado a transformá-
lo em padrão absoluto de controle de 
todos os direitos. Acho que a figura 
ou o papel social do consumidor 
não pode ser critério supremo de 
aferição e controle de todos os 
direitos.  
Neste caso, o que está em jogo, em 
primeiro lugar - como já o afirmei 
no meu voto, que foi muito sucinto 
-, é confrontar os limites da 
competência da União e da 
competência concorrente do 
Estado, porque se trata de matéria 
que exige normas de caráter geral 
para todo o país, pois seu objeto é 
serviço prestado de igual modo em 
todo o País, e que não pode, 
portanto, estar disciplinado por 
leis locais de maneira diferenciada, 
sobretudo à vista da natureza do 
serviço prestado, que vai de um 
ponto a outro do território nacional, 
no sentido de ida e volta. 
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Em conclusão, o acima citado Ministro 
asseverou: 

 
É verdade - e Sua Excelência se 
baseou nisso – que, pelo art. 24, o 
Estado tem competência 
concorrente em matéria de 
cons umo. Só que a norma não é de 
caráter absoluto. O § 1º dispõe que, 
ainda em matéria de consumo, as 
normas de caráter geral são de 
exclusiva competência da União. 
Ora, no caso, estamos diante de 
normas de caráter geral, não de 
normas de caráter específico, que 
atendam a alguma peculiaridade 
do Distrito Federal. 
 
[...] 
O nosso problema, Ministro Carlos 
Britto, é que, convalidando esta lei, 
vamos convalidar princípio de que 
qualquer Estado pode dispor a 
respeito da matéria! Este é o grande 
problema. [...] 
De qualquer outra matéria de serviço 
público, interferindo em contratos de 
serviço público. Exatamente. Esta é a 
minha grande preocupação. Ao tomar 
o tipo do consumidor como padrão 
geral de controle de exercício de 
direitos no país, perdemos a noção 
dos horizontes constitucionais. 

 
O ex-Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE 

entrou no debate, levantando questão decisiva, 
desvinculada, de certo modo, da identificação do 
caráter, geral ou suplementar, da lei distrital sob 
julgamento. Eis o que asseverou o citado Ministro: 

 
[...] 
Ministro, se o serviço é federal, se a 
concessão é federal, o dever de 
legislar no sentido de proteção do 
usuário é da União, porque isso 
tudo compõe a economia da 
concessão . 
[...] 
Por isso a legislação e os contratos 
de concessão hão de prover a 
respeito da proteção do usuário. 

 
Nessa altura, o Ministro CARLOS BRITO 

levantou a seguinte indagação, cuja resposta é de 
solar importância para a presente análise: 

 
Isso é uma matéria de confluência 
normativa de âmbito federativo. 
Então, não se pode legislar sobre 

defesa do consumidor, porque o 
serviço é prestado pela União, é 
serviço público federal? Não se pode 
laborar no campo da informação 
básica ao consumidor? 
[...] 
O que sobrará para a competência 
legislativo-suplementar dos 
Estados e do Distrito Federal? 

 
A resposta do ex-Ministro SEPÚLVEDA 

PERTENCE foi incisiva: “em matéria de serviço 
federal concedido, nada, data venia”. Ato contínuo, 
o então decano da Corte Maior proferiu o seu voto 
escrito, que reflete o posicionamento predominante 
no STF quanto ao tema em foco: 

 
Sr. Presidente, comoveu-me a 
generosidade do voto do eminente 
Ministro Carlos Britto; quase me 
balançou, mas, não consegui fugir às 
balizas dogmáticas que me parecem 
muito claras. 
Desde quando a técnica do velho 
federalismo dualista se veio somar, 
nas Constituições federais mais 
modernas, a técnica da repartição 
vertical de competência, entre nós 
hoje retratada no art. 24 da 
Constituição, ampliaram-se as zonas 
cinzentas, quando se cuida de 
identificar se determinada matéria 
está confiada à exclusividade da 
ordem central, ou admite a 
interferência suplementar das ordens 
parciais da federação. 
Um campo normativo, no entanto, 
em que não há pensar em 
competência concorrente, é o da 
regulação dos serviços públicos e, a 
meu ver, aqui, o art. 175 da 
Constituição supera e afasta todas 
as normas gerais da discriminação 
de competência. No caput, a 
expressão “poder público” 
identifica que se trata de uma 
competência de cada ente 
federativo, conforme lhe for 
atribuído ou não determinado 
serviço público. 
 
“Art. 175. Incumbe ao poder público, 
na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.” 
 
No parágrafo único, a lei que, 
obviamente, será a do concedente em 
relação a cada serviço público, diz: 
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“A lei disporá sobre: 
II – os direitos dos usuários (...) 
III – política tarifária;” 
 
A meu ver, aqui, é exaustiva a 
competência. Com o perdão, 
primeiro pelo uso da expressão, e 
segundo pelo seu generoso 
entusiasmo dos “consumeristas” - 
que não subscrevo - entendo que a 
competência da União, tratando-se 
de um serviço público federal, é 
privativa e exaustiva. Não consigo 
distinguir, aqui, além deste 
mandado de legislar sobre os 
direitos dos usuários, que haja 
margem para suplementações a 
título de proteção do consumidor, 
que é exatamente, na hipótese, o 
usuário do serviço público. 
Por isso, peço todas as vênias à 
dissidência a partir do voto 
comovente do eminente Ministro 
Carlos Britto, para deferir a liminar, 
acompanhando o preciso voto do 
Ministro Cezar Peluso. 

 
Assim, após todas as discussões transcritas 

supra, o STF decidiu, em sede liminar e por maioria 
de votos, pela inconstitucionalidade da lei editada 
pelo Distrito Federal, por ofensa à competência 
legislativa da União.  

Posteriormente, esse entendimento foi 
ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em julgado 
que investigou a constitucionalidade de lei estadual 
que pretendia vedar o corte de energia elétrica por 
falta de pagamento sem prévia comunicação ao 
usuário. Veja-se a ementa desse aresto:  

 
Ementa 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
contra a expressão "energia elétrica", 
contida no caput do art. 1º da Lei nº 
11.260/2002 do Estado de São Paulo, 
que proíbe o corte de energia elétrica, 
água e gás canalizado por falta de 
pagamento, sem prévia comunicação 
ao usuário.  
2. Este Supremo Tribunal Federal 
possui firme entendimento no sentido 
da impossibilidade de interferência 
do Estado-membro nas relações 
jurídico-contratuais entre Poder 
concedente federal e as empresas 
concessionárias, especificamente no 
que tange a alterações das condições 
estipuladas em contrato de concessão 
de serviços públicos, sob regime 

federal, mediante a edição de leis 
estaduais. Precedentes.  
3. Violação aos arts. 21, XII, b, 22, 
IV, e 175, caput e parágrafo único, 
incisos I, II e III da Constituição 
Federal. Inconstitucionalidade.  
4. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 3729/SP, 
Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, Julgamento: 17/09/2007, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 
Diante de tal premissa, qual seja, que a 

competência legislativa para disciplinar os aspectos 
respeitantes à prestação dos serviços públicos, 
inclusive os direitos de seus respectivos usuários (a 
despeito de sua condição de consumidor), pertence ao 
ente político que detém a sua titularidade, fica 
evidente que o vertente autógrafo de lei é inválido. 

Com efeito, o Autógrafo de Lei n.º 384/2007 
visa a interferir no modo de execução de serviços 
públicos municipal (fornecimento de água tratada) e 
federal (fornecimento de energia elétrica), a partir da 
criação de direitos e procedimentos em benefício dos 
seus respectivos usuários, alterando, assim, as 
relações jurídico-contratuais existentes entre tais 
entes políticos e as concessionários incumbidas de 
sua prestação, donde se infere que esse ato normativo 
malfere as normas de competência legislativas 
veiculadas nos artigos 21, II, “b”; 22, IV; 30, V; e 
175, caput e parágrafo único, todos da Constituição 
Federal de 1988. 

Fica caracterizada, assim, a indevida invasão 
da competência legislativa privativa da União Federal 
e do Município, fato que conspurca o autógrafo de lei 
em tela com o vício de inconstitucionalidade formal. 

Do exposto, conclui-se que o inteiro teor do 
Autógrafo de Lei n.º 384/2007 deve ser objeto de 
veto a ser efetivado pelo Excelentíssimo Governador 
do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a 
inconstitucionalidade formal de seu inteiro teor, por 
ofensa às competências legislativas próprias da União 
Federal e dos Municípios, previstas nos arts. 21, II, 
“b”; 22, IV; 30, V; e 175, caput e parágrafo único, 
todos da Constituição Federal de 1988”. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  



6286 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM Nº 21/ 2008 
 
Vitória, 15 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que vetei totalmente , 
por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 
51/2007, de autoria do Deputado Dr. Hércules que 
“Dispõe sobre a confecção de carimbos e 
receituários para profissionais liberais”. 

Com a aprovação nessa Casa de Leis, o PL 
foi transformado no Autógrafo de Lei n° 398/2007 e 
encaminhado a este Executivo para a manifestação 
constitucional prevista no artigo 66, da Carta 
Estadual. 

Solicitada a audiência da PGE, aquele órgão 
se manifestou com o parecer abaixo transcrito, que 
aprovo. 

“O Autógrafo de Lei n° 398/2007 pretende 
controlar a confecção de carimbos e blocos de 
receituários na tentativa de evitar que pessoas se 
passem por profissionais da área médica, receitando 
medicamentos sem conhecimento para tal, recebendo 
gratuitamente e irregularmente medicamentos da 
farmácia do SUS, eemitindo falsos atestados 
médicos, como se extrai da justificativa apresentada 
na proposição: 

 
“Denúncias constantes de falsificação 
de carimbos e receituários médicos 
nos levaram a apresentar esta 
proposta de emenda de Lei, a fim de 
aumentar a segurança na confecção 
desses materiais. 
A utilização criminosa de 
receituários e carimbos falsos pode 
trazer graves conseqüências para a 
saúde pública, seja na utilização de 
medicamentos inadequadamente 
prescritos, seja na distribuição 
gratuita de medicamentos pelo 
Sistema Único de Saúde, além dos 
prejuízos causados por falsos 
atestados médicos. 
Por entendermos que colaboramos 
assim para elevar o nível de 
segurança e a valorização 
profissional dos médicos, médicos 
veterinários, odontólogos e também 
das empresas que confeccionam 
carimbos e receituários, por meio da 
identificação do solicitante e da 
manutenção de registros sobre os 
serviços contratados, esperamos 
contar com o valioso apoio dos 
nobres colegas Deputados em favor 
da aprovação da proposição nesta 
Casa.” 

Da competência legislativa concorrente para 
proteção à saúde  
 

O autógrafo em tela objetiva o atendimento 
de políticas públicas de saúde ao impor 
procedimentos que visem evitar que outros se passem 
por profissionais da saúde, sendo de relevância 
pública as ações que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos, nos termos dos arts. 196 
e 197 da CF1. 

A competência legislativa em matéria de 
saúde é concorrente, nos termos do art. 24, XII da 
CF2. Assim, uma vez editadas normas gerais pela 
União, os Estados poderão, dentro da competência 
legislativa suplementar que lhes é assegurada no § 2° 
do art. 24 da CF, publicar normas que, respeitados os 
limites estabelecidos pela União, atendam às 
peculiaridades estaduais, como dispõe o art. 19 da 
Constituição Estadual3 

Neste sentido ensina o Colendo Supremo 
Tribunal Federal: 
 
 

“1. A Constituição do Brasil 
contemplou a técnica da 
competência legislativa 
concorrente entre a União, os 
Estados-membros e o Distrito 
Federal, cabendo à União 
estabelecer normas gerais e aos 
Estados-membros especificá-las . 
 

_____________ 
1 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. 
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
 (...) 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
3 Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal:  
(…) 
V - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente 
legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às 
suas peculiaridades; 
 
(…) 
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2. É inconstitucional lei estadual que 
amplia definição estabelecida por 
texto federal, em matéria de 
competência concorrente. 3. Pedido 
de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
procedente.”4 
“O espaço de possibilidade de 
regramento pela legislação estadual, 
em casos de competência concorrente 
abre-se: (1) toda vez que não haja 
legislação federal, quando então, 
mesmo sobre princípios gerais, 
poderá a legislação estadual dispor; e 
(2) quando, existente legislação 
federal que fixe os princípios gerais, 
caiba complementação ou 
suplementação para o preenchimento 
de lacunas, para aquilo que não 
corresponda à generalidade; ou ainda, 
para a definição de peculiaridades 
regionais. Precedentes. 6. Da 
legislação estadual, por seu caráter 
suplementar, se espera que preencha 
vazios ou lacunas deixados pela 
legislação federal (...)”5 
 
"O art. 24 da CF compreende 
competência estadual concorrente 
não-cumulativa ou suplementar (art. 
24, § 2º) e competência estadual 
concorrente cumulativa (art. 24, § 
3º). Na primeira hipótese, existente a 
lei federal de normas gerais (art. 24, 
§ 1º), poderão os Estados e o DF, no 
uso da competência suplementar, 
preencher os vazios da lei federal de 
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às 
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); 
na segunda hipótese, poderão os 
Estados e o DF, inexistente a lei 
federal de normas gerais, exercer a 
competência legislativa plena ‘para 
atender a suas peculiaridades’ (art. 
24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de 
normas gerais, suspende esta a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 
10.860, de 31-8-2001, do Estado de 
São Paulo foi além da competência 
estadual concorrente não-cumulativa 
 

____________________ 
4 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 1245 
/ RS - Relator Min. EROS GRAU - Julgamento: 06/04/2005 - 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno - DJ 26-08-2005 PP-00005. 
5 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ADI-MC 2396/MS - Relator 
Min. ELLEN GRACIE - Julgamento: 26/09/2001 - Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno - DJ 14-12-2001 PP-00023 

 

e cumulativa, pelo que afrontou a 
Constituição Federal, art. 22, XXIV, 
e art. 24, IX, § 2º e § 3º."6 

 

Dentro de sua competência para legislar 
acerca de normas gerais sobre saúde, a União 
publicou a Lei n.º 8080/1990, denominada “Lei 
Orgânica do SUS”, que em seu artigo 6º7, incisos VI 
e VII, inclui no campo de atuação do SUS a execução 
de ações de vigilância sanitária, “a formulação da 
política de medicamentos” e o controle e fiscalização 
de produtos de interesse para a saúde, e a Lei n° 
9.782, de 26 de janeiro de 1999 que “define o 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras 
providências”, estabelecendo as competências da 
União, dos Estados e dos Municípios dentro do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

Merece destaque a definição de vigilância 
sanitária conferida pela própria Lei Orgânica do SUS 
(Lei n° 8080/1990), que no § 1° do seu art. 6° 
conceitua: 

 
Art. 6º (...) 
§ 1º Entende-se por vigilância 
sanitária um conjunto de ações capaz 
de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, 
abrangendo: 
I - o controle de bens de consumo 
que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo; 
e 
II - o controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 

 
 
___________ 
6 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 
3.098, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 24-11-05, DJ de 
10-3-06. 
7 Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
I - a execução de ações: 
a) de vigilância sanitária; 
(...) 
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção; 
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde; 
 
(...) 
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Assim, cabe ao Sistema Único de Saúde (art. 
200, I e II da CF8), através da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – 
ANVISA, “controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde“ e 
“executar as ações de vigilância sanitária”, incluído 
nestas ações o controle de bens de consumo e 
prestação de serviços de interesse para a saúde, como 
prevê o art. 8° da Lei n° 9.782/19999 que dá à 
ANVISA o poder e o dever de regulamentar, 
controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 
envolvam risco à saúde pública, como medicamentos. 

A Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio 
de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, e dá outras Providências, regulamentada 
pelo Decreto n° 74.170, de 10 de junho de 1974, traz 
os requisitos para o receituário médico para cada 
substância, sendo que no caso de medicamentos 
anódinos e de venda sob prescrição médica (com 
tarja vermelha), entendeu não haver necessidade de 
maior controle, como retenção de receita ou registro 
da emissão dessas receitas no caso de alguns 
medicamentos psicotrópicos, bastando o receituário 
simples contendo os requisitos do art. 3510desta Lei. 

Assim, se a lei que dispõe sobre o controle 
sanitário de medicamentos não exigiu maiores 
requisitos para a emissão de receituários, e a 
ANVISA - órgão competente para a vigilância 
sanitária, aí incluída a regulamentação, fiscalização e 
controle de medicamentos e serviços de interesse 
para a saúde, não exigiu maiores controles, não pode 
a Assembléia Legislativa Estadual fazê-lo. 
 
______________ 
8 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde  e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária; 
(...) 
 
9 Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 
envolvam risco à saúde pública. 
§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária pela Agência:  
I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e 
demais insumos, processos e tecnologias; 
(...) 
 
10 CAPÍTULO VI - Do Receituário  
Art. 35 - Somente será aviada a receita: 
a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de 
modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e 
medidas oficiais; 
b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, 
expressamente, o modo de usar a medicação; 
c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do 
consultório ou da residência, e o número de inscrição no 
respectivo Conselho profissional. 
Parágrafo único. O receituário de medicamentos entorpecentes ou 
a estes equiparados e os demais sob regime de controle, de 
acordo com a sua classificação, obedecerá às disposições da 
legislação federal específica. 

Desta forma, a nossa Casa de Leis agiu de 
forma ilegal, invadindo a área de atuação da 
ANVISA, delimitada por Leis federais editadas 
dentro da competência da União para a edição de 
normas gerais sobre saúde, desrespeitando, por via 
reflexa, o disposto no art. 24, XII da CF, haja vista 
extrapolar os limites de sua competência legislativa 
suplementar para a matéria de proteção à saúde. 

Neste tocante, destacamos a lição do Exmo. 
Ministro Gilmar Mendes: 

 
“Os Estados-membros e o Distrito 
Federal podem exercer, com relação 
às norma gerais, competência 
suplementar (art. 24, § 2°), o que 
significa preencher claros, suprir 
lacunas. Não há falar em 
preenchimento de lacuna, quando 
o que o que os Estados ou Distrito 
Federal fazem é transgredir lei 
federal já existente .”11 

 
Da penalidade e da vedação à vinculação ao 
salário-mínimo 
 

O art. 5° do autógrafo de lei n° 398/2007 
impõe penalidade pelo descumprimento dos 
dispositivos do autógrafo, nos seguintes termos: 

 
Art. 5º - O não cumprimento por 
parte das empresas da presente Lei 
acarretará multa de 100 (cem) 
salários mínimos, e de 200 
(duzentos) salários mínimos em caso 
de reincidência. 

 
Note-se que citado dispositivo faz a 

indexação da penalidade ao salário-mínimo. Contudo, 
a referida vinculação é inconstitucional ante a 
expressa vedação à vinculação do valor do salário 
mínimo para qualquer fim, nos termos do inciso IV 
do art. 7°, IV da Carta Magna12. 

 
Em situação semelhante à prevista no art. 5° 

do presente autógrafo de lei, já se manifestou o 
Colendo STF no RE-AgR 236958 / ES, no RE-AgR 
409427 / RJ, no RE 338760 / MG e o Pleno da 
Suprema Corte no RE 237965 / SP, cuja ementa 
abaixo se transcreve: 
__________________ 
11 MENDES, Gilmar. “Curso de Direito Constitucional”. São 
Paulo: Saraiva, 2007. pág.775. 
12Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim; 
(...) 
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“EMENTA: Fixação de horário de 
funcionamento para farmácias no 
Município. Multa administrativa 
vinculada a salário mínimo. - Em 
casos análogos ao presente, ambas as 
Turmas desta Corte (assim a título 
exemplificativo, nos RREE 199.520, 
175.901 e 174.645) firmaram 
entendimento no sentido que assim 
vem sintetizado pela ementa do RE 
199.520: "Fixação de horário de 
funcionamento para farmácia no 
Município. Lei 8.794/78 do 
Município de São Paulo. - Matéria de 
competência do Município. 
Improcedência das alegações de 
violação aos princípios 
constitucionais da isonomia, da livre 
concorrência, da defesa do 
consumidor, da liberdade de trabalho 
e da busca ao pleno emprego. 
Precedente desta Corte. Recurso 
extraordinário conhecido, mas não 
provido". - Dessa orientação não 
divergiu o acórdão recorrido. - O 
Plenário desta Corte, ao julgar a 
ADIN 1425, firmou o entendimento 
de que, ao estabelecer o artigo 7º, 
IV, da Constituição que é vedada a 
vinculação ao salário-mínimo para 
qualquer fim, "quis evitar que 
interesses estranhos aos versados 
na norma constitucional venham a 
ter influência na fixação do valor 
mínimo a ser observado". Ora, no 
caso, a vinculação se dá para que o 
salário-mínimo atue como fator de 
atualização da multa 
administrativa, que variará com o 
aumento dele, o que se enquadra 
na proibição do citado dispositivo 
constitucional. - É, portanto, 
inconstitucional o § 1º do artigo 4º 
da Lei 5.803, de 04.09.90, do 
Município de Ribeirão Preto. 
Recurso extraordinário conhecido em 
parte e nela provido, declarando-se a 
inconstitucionalidade do § 1º do 
artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, 
do Município de Ribeirão Preto.”13 

 
___________ 
13 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 237965 / SP - SÃO 
PAULO - Relator: Min. MOREIRA ALVES - Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno - Julgamento: 10/02/2000 DJ 31-03-2000. 

 

Assim, mais uma vez padece de vício de 
inconstitucionalidade o presente autógrafo, desta vez 
por afronta direta ao art. 7°, IV da CF. 

Ante a presença de vício de 
inconstitucionalidade, veto totalmente  o PL n° 
51/2007. 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Mensagem nº 21/2008. Ciente. Publique-
se. À Comissão de Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM Nº 22/ 2008 
 
Vitória, 16 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a essa Casa de Leis que, 
amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual, vetei parcialmente o 
Projeto de Lei n° 426/2007, transformado no 
Autógrafo de Lei n° 397/2007. 

O autor do PL, Deputado Marcelo Coelho, 
tem por propósito “Dispor sobre a preferência na 
aquisição de unidades populares para portadores de 
deficiência física permanente”. 

O veto parcial está sendo aposto ao artigo 7° 
do PL, considerando que o mesmo apresenta vício 
de inconstitucionalidade. 

Ouvida a Procuradoria Geral do Estado, 
assim se manifestou aquele órgão, cujo parecer 
aprovo e transcrevo. 
 
Dos objetivos constitucionais da norma 

 
“Na Classificação pioneira de Norberto 

Bobbio, os direitos sociais (dentre eles incluídos os 
direitos dos portadores de deficiência à sua inclusão 
social) são os direitos de segunda geração, um avanço 
em relação aos direitos de primeira geração 
(individuais), por trazerem a preocupação com a 
inclusão dos desiguais. 

A Carta Magna de 1988 aponta no sentido da 
efetivação de direitos à inclusão social dos portadores 
de necessidades especiais, como indicam os art. 7°, 
XXI; 23, II; 203, IV e V; 208, III; e 227, §2°. 

A efetivação destes direitos também se 
encontra em legislação infraconstitucional, como na 
Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989 (que dispõe 
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
sua integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 
disciplina a atuação do Ministério Público, define 
crimes, e dá outras providências), no Decreto n° 914, 
de 06 de setembro de 1993 (que institui a Política 
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Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, e dá outras providências) e na Lei n° 
8.989 de 24 de fevereiro de 1995 (que dispõe sobre a 
Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI, na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por 
pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras 
providências). 

O pioneirismo adotado pela Assembléia 
Legislativa em dar preferência às pessoas portadoras 
de deficiência física permanente a preferência na 
aquisição de unidades habitacionais nos programas 
habitacionais populares financiados pelo Poder 
Público Estadual é iniciativa que se coaduna com as 
diretrizes traçadas na Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(Decreto n° 914/93), segue a direção da inclusão 
almejada pela Lei n° 7.853/1989 (§ 2° do art. 1°1) e, 
principalmente, visa efetivar os objetivos 
constitucionais de integração social e acessibilidade 
às pessoas portadoras de deficiência. 
 

Da competência legislativa suplementar para a 
matéria de proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência 
 

A competência legislativa em matéria de proteção e 
integração social das pessoas portadoras de 
deficiência é concorrente, nos termos do art. 24, XIV 
da CF2. Assim, uma vez editadas normas gerais pela 
União, os Estados poderão, dentro da competência 
legislativa plena (ou cumulativa) que lhes é 
assegurada no § 3° do art. 24 da CF, publicar normas 
que atendam às peculiaridades estaduais, incluindo as 
normas gerais necessárias (já que ausentes as normas 
gerais da União) como dispõe o art. 19 da 
Constituição Estadual3. 
 
_________ 
1Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o 
pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas 
portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos 
termos desta Lei. 
§ 2º As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de 
deficiência as ações governamentais necessárias ao seu 
cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais 
que lhes concernem, afastadas as discriminações e os 
preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como 
obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade. 
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência; 
(...) 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
3 Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal:  
(…) 
V - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente 
legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às 
suas peculiaridades; 
(…) 

Neste sentido ensina o Colendo Supremo 
Tribunal Federal: 

 
“O espaço de possibilidade de 
regramento pela legislação estadual, 
em casos de competência concorrente 
abre-se: (1) toda vez que não haja 
legislação federal, quando então, 
mesmo sobre princípios gerais, 
poderá a legislação estadual 
dispor; e (2) quando, existente 
legislação federal que fixe os 
princípios gerais, caiba 
complementação ou suplementação 
para o preenchimento de lacunas, 
para aquilo que não corresponda à 
generalidade; ou ainda, para a 
definição de peculiaridades regionais. 
Precedentes. 6. Da legislação 
estadual, por seu caráter suplementar, 
se espera que preencha vazios ou 
lacunas deixados pela legislação 
federal (...)”4 

 
"O art. 24 da CF compreende 
competência estadual concorrente 
não-cumulativa ou suplementar (art. 
24, § 2º) e competência estadual 
concorrente cumulativa (art. 24, § 
3º). Na primeira hipótese, existente a 
lei federal de normas gerais (art. 24, 
§ 1º), poderão os Estados e o DF, no 
uso da competência suplementar, 
preencher os vazios da lei federal de 
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às 
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); 
na segunda hipótese, poderão os 
Estados e o DF, inexistente a lei 
federal de normas gerais, exercer a 
competência legislativa plena ‘para 
atender a suas peculiaridades’ (art. 
24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de 
normas gerais, suspende esta a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 
10.860, de 31-8-2001, do Estado de 
São Paulo foi além da competência 
estadual concorrente não-cumulativa 
e cumulativa, pelo que afrontou a 
Constituição Federal, art. 22, XXIV, 
e art. 24, IX, § 2º e § 3º."5 

 
_____________ 
4MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ADI-MC 2396/MS - Relator 
Min. ELLEN GRACIE - Julgamento: 26/09/2001 - Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno - DJ 14-12-2001 PP-00023 
 
5 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 
3.098, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 24-11-05, DJ de 
10-3-06. 
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Note-se que, embora exercendo sua 
competência legislativa para a edição de normas 
gerais em matéria de proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência com a edição da 
Lei n° 7.853/89 e do Decreto n° 914/93, estes 
diplomas legais não cuidam da acessibilidade em 
termos residenciais nem da preferência na aquisição 
de unidades habitacionais em programas 
habitacionais de governo por portadores de 
deficiência. Assim, neste tocante (preferência na 
aquisição de unidades habitacionais por portadores de 
deficiência física permanente) não há norma geral 
editada pela União, sendo, portanto, competência 
legislativa concorrente cumulativa (ou plena) do 
Estado para o preenchimento da lacuna normativa 
desde que para atender às sua peculiaridades. 

Quanto à exigência de adaptação do 
transporte coletivo intermunicipal às pessoas 
portadoras de deficiência física, nossa Corte Suprema 
manifestou-se pela possibilidade do exercício da 
competência legislativa plena pelo Estado (caso 
semelhante ao atual, haja vista que não existem 
normas gerais sobre acessibilidade em transportes 
coletivos, como também para preferência na 
aquisição de unidades habitacionais por portadores de 
deficiência): 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
LEI 10.820/92 DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS - PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
- TRANSPORTE COLETIVO 
INTERMUNICIPAL - EXIGÊNCIA 
DE ADAPTAÇÃO DOS 
VEÍCULOS - MATÉRIA SUJEITA 
AO DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO 
CONCORRENTE - 
POSSIBILIDADE DE O ESTADO-
MEMBRO EXERCER 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
PLENA - MEDIDA CAUTELAR 
DEFERIDA POR DESPACHO - 
REFERENDO RECUSADO PELO 
PLENÁRIO. - O legislador 
constituinte, atento à necessidade de 
resguardar os direitos e os interesses 
das pessoas portadoras de 
deficiência, assegurando-lhes a 
melhoria de sua condição individual, 
social e econômica - na linha 
inaugurada, no regime anterior, pela 
E.C. n. 12/78 -, criou mecanismos 
compensatórios destinados a ensejar 
a superação das desvantagens 
decorrentes dessas limitações de 
ordem pessoal. - A Constituição 
Federal, ao instituir um sistema de 
condomínio legislativo nas 
matérias taxativamente indicadas 
no seu art. 24 - dentre as quais 

avulta, por sua importância, 
aquela concernente à proteção e à 
integração social das pessoas 
portadoras de deficiência (art. 24, 
XIV) -, deferiu ao Estado-membro, 
em "inexistindo lei fe deral sobre 
normas gerais", a possibilidade de 
exercer a competência legislativa 
plena, desde que "para atender a 
suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). 
A questão da lacuna normativa 
preenchível. Uma vez reconhecida 
a competência legislativa 
concorrente entre a União, os 
Estados-membros e o Distrito 
Federal em temas afetos às pessoas 
portadoras de deficiência, e 
enquanto não sobrevier a 
legislação de caráter nacional, é de 
admitir a existência de um espaço 
aberto à livre atuação normativa 
do Estado-membro, do que decorre 
a legitimidade do exercício, por 
essa unidade federada, da 
faculdade jurídica que lhe outorga 
o art. 24, § 3º, da Carta Política.6 

 
Assim, a Assembléia Legislativa atuou no 

exercício da sua competência legislativa concorrente 
cumulativa (ou plena) para assegurar os portadores de 
deficiência física permanente a preferência na 
aquisição de unidades habitacionais nos programas 
habitacionais financiados pelo Estado do Espírito 
Santo, em atenção ao § 3° do art. 24 da CF. 

Note-se, ainda, que no autógrafo em comento 
não houve imposição de quaisquer condutas à 
Administração Pública, interferência na sua 
organização, ou criação de cargos ou órgãos, 
caracterizando que o Legislativo não invadiu o 
âmbito de atuação do Poder Executivo, tendo 
respeitado o princípio da harmonia entre os Poderes – 
cláusula pétrea do sistema constitucional brasileiro – 
insculpido no art. 2°7 da Carta da República. 

Também não foi criada obrigação de dar 
preferência à pessoa que não preencha os requisitos 
necessários para adquirir unidade residencial em 
programa habitacional financiado pelo Estado do 
Espírito Santo, apenas para preencher a cota de 10% 
destinados a este fim. Este entendimento seria 
inconstitucional, como já se posicionou o STF por 
ocasião do preenchimento das vagas destinadas aos 
portadores de deficiência em concurso público: 

 
______________ 
6 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - ADI-MC 903 / MG - MINAS 
GERAIS - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Relator Min. 
CELSO DE MELLO - Julgamento: 14/10/1993, DJ 24-10-1997 
PP-54155. 
7 Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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AGRAVO REGIMENTAL. 
MANDADO DE INJUNÇÃO. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
PRESIDENTE DO SENADO 
FEDERAL SE A INICIATIVA DA 
LEI E DA ALÇADA PRIVATIVA 
DO PRESIDENTE DA 
REPUBLICA (CF, ARTS. 37, VIII, 
E 61, PARAGRAFO 1, II, 'C'). 
CONCURSO PÚBLICO. 
CANDIDATA REPROVADA. A 
EXIGÊNCIA DE CARÁTER 
GERAL, DE APROVAÇÃO EM 
CONCURSO, NÃO PODE SER 
AFASTADA NEM MESMO PELA 
RESERVA DE 'PERCENTUAL 
DOS CARGOS E EMPREGOS 
PUBLICOS PARA AS PESSOAS 
PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA' (CF, ART. 37, II E 
VIII).8 

 
Com efeito, o direito de preferência no 

autógrafo é assegurado através do estabelecimento de 
cota (10%) destinada a portadores de deficiência 
física permanente que cumprirem os requisitos 
estabelecidos para serem contemplados nesses 
programas (art. 2°, IV do Autógrafo n° 397/2007). Se 
os portadores de deficiência que possam ser 
contemplados (de acordo com o estabelecido no 
programa habitacional) não preencherem o total das 
inscrições a estes disponibilizadas (10%), as unidades 
habitacionais remanescentes serão alienadas aos 
demais interessados que também preencham os 
requisitos (art. 5° do Autógrafo n° 397/2007).  

Assim, o Autógrafo de Lei n° 397/2007 não 
interfere nos requisitos e exigências estabelecidos 
nesses programas habitacionais para contemplação, 
mas assegura, apenas que 10% (dez por cento) das 
unidades habitacionais disponibilizadas sejam 
primeiramente ofertadas aos portadores de 
deficiência física permanente que se enquadrarem no 
programa habitacional financiado pelo Estado do 
Espírito Santo, para depois ser ofertada aos demais 
requerentes. O presente autógrafo, portanto, visa 
alcançar um direito social cuja efetivação é um dos 
objetivos da nossa ordem constitucional. 

 

Da inconstitucionalidade da imposição de prazo 
para regulamentação pelo Poder Executivo 
 

Já existe neste Centro de Estudos e 
Informações Jurídicas – PGE/ES posicionamento 
pacífico quanto à impossibilidade de fixação de 
prazo, pelo Poder Legislativo, para que o Poder 
Executivo regulamente lei de iniciativa daquele, 
como ocorre no art. 7° do Autógrafo de Lei n° 
397/2007, ante sua flagrante inconstitucionalidade. 
_____________ 
8 MI-AgR 153 / DF - AG.REG. NO MANDADO DE 
INJUNÇÃO - Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO - Relator 
Min. PAULO BROSSARD - Julgamento: 14/03/1990, DJ 30-03-
1990 PP-02339. 

Ainda que se tenda a argumentar tratar-se de 
“prazo razoável” os 90 (noventas) dias estipulados, 
não primamos por este entendimento. Afinal, a 
‘razoabilidade’, neste caso, se trata de conceito 
discricionário cabível tão somente àquele que irá 
produzir a norma: o Poder Executivo, não sendo juízo 
a ser feito pelo Poder Legislativo. 

Dessa forma, a Assembléia Legislativa está 
interferindo diretamente nas tarefas do Poder 
Executivo, a quem compete, através do Governador 
do Estado, expedir decretos e regulamentos, nos 
termos do art. 91, III da Constituição 
Estadual9(dispositivo que atende ao princípio da 
simetria constitucional 10 em relação ao art. 84, IV da 
CF11). 

Assim, não cabe ao Poder Legislativo 
estabelecer prazo ao exercício desta iniciativa. Nítida, 
portanto, sua inconstitucionalidade. 

Lembrando que não se está, in casu, lançando 
crítica ao sistema de freios e contrapesos, onde se 
prima pelo controle entre os Poderes. Mas sim 
destacando uma invasão indevida no âmbito de 
competência do Poder Executivo. 

Nesse sentido, aliás, já se manifestou nossa 
Suprema Corte, donde destacamos:  
 

“Quanto ao artigo 3º da lei, a 
'autorização' para o exercício do 
poder regulamentar nele afirmada 
é despicienda, pois se trata, aí, de 
simples regulamento de execução. 
Em texto de doutrina anotei o 
seguinte: "[o]s regulamentos de 
execução decorrem de atribuição 
explícita do exercício de função 
normativa ao Executivo 
(Constituição, art. 84, IV). O 
Executivo está autorizado a expedi-
los em relação a todas as leis 
(independentemente de inserção, 
nelas, de disposição que autorize 
emanação deles). Seu conteúdo será 

 
 
____________________ 
9 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: 
(...) 
III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 
(...) 
 
10 “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). 
 
11 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 
(...) 
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o desenvolvimento da lei, com a 
dedução dos comandos nela 
virtualmente abrigados. A eles se 
aplica, sem ressalvas, o entendimento 
que prevalece em nossa doutrina a 
respeito dos regulamentos em geral. 
Note-se, contudo, que as limitações 
que daí decorrem alcançam 
exclusivamente os regulamentos de 
execução, não os 'delegados' e os 
autônomos. Observe-se, ainda, que, 
algumas vezes, rebarbativamente (art. 
84, IV), determinadas leis conferem 
ao Executivo autorização para a 
expedição de regulamento tendo em 
vista sua fiel execução; essa 
autorização apenas não será 
rebarbativa se, mais do que 
autorização, impuser ao Executivo o 
dever de regulamentar." No caso, no 
entanto, o preceito legal marca 
prazo para que o Executivo exerça 
função regulamentar de sua 
atribuição, o que ocorre amiúde, 
mas não deixa de afrontar o 
princípio da interdependência e 
harmonia entre os poderes. A 
determinação de prazo para que o 
Chefe do Executivo exerça função 
que lhe incumbe originariamente, 
sem que expressiva de dever de 
regulamentar, tenho-a por 
inconstitucional.” 12 

 
“(...) Também diverge da 
Constituição do Brasil o artigo 6º, 
que estabele ce prazo de 90 
(noventa) dias para que o Poder 
Executivo regulamente a lei. Assim 
decidiu esta Corte no julgamento das 
ações diretas de inconstitucionalidade 
ns. 2.393, Relator o Ministro 
SYDNEY SANCHES, DJ de 
28/03/2003, e 546, Relator o 
Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 
14/04/2000.”13 

 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. REGIME 
JURÍDICO DE SERVIDOR 
MILITAR. PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES. 
PROJETO DE LEI: INICIATIVA. 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO 
PARÁGRAFO 9º DO ARTIGO 63 
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 

 

___________________ 
12 ADI 3.394/AM. Tribunal Pleno. Voto do Relator Ministro Eros 
Grau. Julgado em 02/04/2007. Publicado em 24/08/2007 
13  Voto do Ministro Eros Grau, relator na ADI n° 3.512-6/ES. 

DE ALAGOAS, ACRESCENTADO 
PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 22, DE 
26.12.2000, COM ESTE TEOR: "§ 
9º. O Chefe do Poder Executivo 
Estadual, encaminhará à Assembléia 
Legislativa de Alagoas, no prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias, da 
aprovação desta Emenda, para fins de 
deliberação pelos seus Deputados, de 
Projeto de Lei que defina, na forma 
prescrita pela parte final do inciso 
LXI do art. 5º da Constituição 
Federal, as transgressões militares a 
que estão sujeitos os servidores 
públicos militares do estado de 
Alagoas". 1. A norma questionada 
contém vício de 
inconstitucionalidade formal pois 
impõe ao Chefe do Poder 
Executivo, e em prazo 
determinado, o encaminhamento 
de projeto de lei, que, segundo a 
Constituição Federal depende 
exclusivamente de sua própria 
iniciativa, por tratar de regime 
jurídico de servidor público (art. 
61, § 1°, letra "c"). 2. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade julgada 
procedente. Plenário. Decisão 
unânime.”14”. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº. 23/2008 
 
Vitória, 15 de janeiro de 2008 
 
Senhor Presidente: 

 
Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 

Casa de Leis que vetei parcialmente o Projeto de 
Lei nº. 137/2006, de autoria do Deputado Cláudio 
Vereza, que tem o seguinte teor: “Institui a Política 
Estadual de Educação Preventiva contra 
Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado 
do Espírito Santo e dá outras providências”. 

 
__________________ 
14 ADI 2393 / AL; Relator Min. SYDNEY SANCHES; 
Julgamento: 13/02/2003; Publicação: DJ 28-03-2003.  
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Após aprovação nessa Assembléia 
Legislativa, o PL foi transformado no Autógrafo de 
Lei nº. 401/2007, vindo-me para a manifestação do 
Executivo quanto a sanção ou veto, na forma do 
artigo 66 da Constituição Estadual. 

O veto que ora aponho ao PL refere-se 
exclusivamente aos artigos 3º, 4º e 6º. 

Quanto ao artigo 3º, ao instituir a política de 
saúde e fixar seus objetivos e diretrizes, o legislador 
interferiu, claramente, em matéria de gestão, 
organização e funcionamento da Administração 
Pública. 

O Poder Legislativo não pode definir quais, 
como e quando o Poder Executivo implementará 
políticas de proteção e melhoria da saúde. Essa 
função é do Poder Executivo, que deverá ser 
executada pelo Governador do Estado com o auxílio 
dos seus Secretários, únicos responsáveis pela 
direção superior da Administração (artigo 84, II da 
CF/88). O STF tem reconhecido da 
inconstitucionalidade da norma. 

O artigo 4º, também interfere na direção 
superior da Administração, já que impõe obrigações e 
amplia as atribuições de órgãos (especialmente da 
Secretaria de Estado da Saúde e de servidores do 
Poder Executivo Estadual)  desrespeitando, com isso, 
não apenas o artigo 84, II da CF/88, mas, também os 
artigos 61, § 1º, II, “e” e 84, VI “a” do mesmo 
diploma constitucional. 

No tocante ao artigo 6º, também ele se 
reveste de inconstitucionalidade, pois impõe ao Chefe 
do Poder Executivo a regulamentação da Lei em 
prazo certo. 

A imposição pela Assembléia Legislativa 
de prazo para o Poder Executivo exercer o seu 
poder de regulamentar, interfere diretamente em 
suas atividades. Nesse caso, há ofensa ao 
princípio da harmonia e da independência entre os 
Poderes, que torna a lei em seu nascedouro 
materialmente inconstitucional, representando 
transbordo da competência do Poder Legislativo 
para a iniciativa de lei. 

Eis porque veto os artigos 3º, 4º e 6º. 
 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM Nº 24/008 
 
Vitória, 16 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 

Levo ao conhecimento de V. Exª que 
vetei totalmente , por inconstitucionalidade, o 
Projeto de Lei nº. 33/2007, com base nos artigos 
66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual, por 
constatar que o mesmo apresenta vício de 
inconstitucionalidade formal. 

O PL ao impor ao Poder Executivo a 
adoção de uma ação administrativa, através de 
imposição de atribuições ao CBMES (órgão 
vinculado ao Executivo) conforme disposto no § 
1º do artigo 30 da CE/89, invade a competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo para 
legislar sobre o funcionamento e a organização 
da administração pública. 

Conforme jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (ADIN/MC 1846, Relator Min. 
Carlos Veloso, DJ 25.6.98) a Corte considerou 
“juridicamente relevante a argüição de ofensa à 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
para a propositura de leis que versam sobre 
matéria administrativa e de invasão da esfera 
de atribuições deste, a quem cabe a direção e o 
funcionamento da Administração”. 

Isto se insere na esfera de exclusiva 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, 
segundo reserva inscrita no artigo 61, § 1º, II, “e” 
da CF/88 que consagra o princípio fundamental 
inteiramente aplicável aos Estados-membros. 

Fica claro, assim, que somente o Chefe 
do Poder Executivo, ou por elaboração de projeto 
de lei de sua iniciativa, ou por meio de edição de 
Decreto, é permitido lançar disposições 
normativas sobre administração pública. 

Por força vinculante na esfera estadual a 
CE/89 também disciplina tais assuntos, 
consoante disposição do artigo 63, parágrafo 
único, III. 

Por todo o exposto, conclui-se que o PL 
nº. 33/07 padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, pois trata de 
atribuições e funcionamento do Corpo de 
Bombeiros Militar, matéria cuja iniciativa 
legislativa é privativa do Chefe do Poder 
executivo conforme disposto no artigo 61, § 1º, II 
“e” e “f” da CF/88, preceitos aplicáveis aos 
Estados-membros por força de simetria. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM Nº 25 / 2008 
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Vitória, 18 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que vetei totalmente, 
por entendê-lo contrário ao interesse público, o 
Projeto de Lei n° 509/2007, de autoria do Deputado 
Reginaldo Almeida, que “dispõe sobre a cassação da 
inscrição estadual das cooperativas de laticínios, que 
tenham os seus produtos adulterados, portanto 
impróprios para o consumo, e dá outras 
providências”. 

Embora seja elogiável o intuito do nobre 
Deputado em proteger a saúde da população quando 
propõe a cassação da inscrição no cadastro de 
contribuintes do ICMS do estabelecimento de 
cooperativa ou similar que comercialize produtos 
adulterados, não vejo como prosperar tal acertiva. 

Vale destacar que a hipótese de cassação da 
inscrição é não-tributária, conflitando com a atual 
redação do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n° 1090-R, de 25 de outubro de 2002, 
prevista em seu artigo 51-A, sendo todas as hipóteses 
de natureza tributária. 

A introdução de hipótese não-tributária para 
a cassação da inscrição estadual traria ruptura ao 
atual padrão da legislação. 

O autógrafo de lei em exame apresenta 
impropriedades técnicas que inviabilizam sua 
aplicabilidade. Por exemplo, as penalidades previstas 
no seu artigo 2° relacionadas aos sócios, no sentido 
de não mais poderem exercer atividade comercial, 
são de natureza perpétua, isto é, para sempre. Tal 
assertiva é repudiada pelo direito pátrio, pois, nem 
mesmo no Direito Criminal há prescrição de penas 
perpétuas. 

Por outro lado, existe ainda, o princípio 
constitucional da livre iniciativa que dever ser 
respeitado. 

A título de exemplificação, o artigo 51-A do 
RICMS/ES ao tratar de assunto semelhante, impõe 
um marco temporal de cinco anos à penalidade. 

Por outro lado, a penalidade prevista no 
inciso I do artigo 4° do autógrafo é de natureza 
retroativa, procedimento amplamente condenado pela 
doutrina, tendo em vista que a retroatividade da lei só 
pode ser utilizada em benefício do réu, conforme 
determina a Constituição Federal. 

No tocante aos incisos II e III do artigo 4°, 
eles já existem no RICMS/ES e são usados por 
ocasião do encerramento das atividades do 
estabelecimento. 

Por todo o exposto e usando das 
competências que me facultam os artigos 66, § 2° e 
91, IV da Constituição Estadual veto totalmente  o 
PL n° 509/2007, transformado no Autógrafo de Lei 
n° 391/2007, por considerá-lo contrário ao interesse 
público. 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM Nº 26 / 2008 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 de janeiro de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Dando cumprimento ao disposto nos artigos 
5° da Lei n° 7457/2003 e 56, XIII da Constituição 
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa os extratos dos Regimes 
Especiais de Obrigações Acessórias – REOA’s de n°s 
025, 068, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 
078, 080, todos do exercício de 2007, seguidas das 
devidas justificativas, concedidos pela Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFAZ. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 027/2008. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitoria, 18 de janeiro de 2008. 
 
Sr. Presidente , 
 

Atendendo ao disposto no artigo 5°, da Lei 
n.° 7457/2003, encaminho a essa Assembléia 
Legislativa os extratos dos Termos de Acordo 
INVEST – ES n° s 089, 095, 078, 094, estes do 
exercício de 2007 e o de n.° 052, do ano de 2005, 
bem como copias reprográficas das Resoluções do 
Comitê de Avaliação do Programa de Investimento 
no Estado do Espírito Santo – INVEST – ES, 
referentes aos Termos acima citados. 
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Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 028/2008. 
 
GOVERNO DOE STADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitoria, 18 de janeiro de 2008. 
 
Sr. Presidente , 
 

Atendendo ao Requerimento n.º/ 383/2007, 
estou encaminhando à mesa Diretora dessa Casa de 
Leis a EMI N.° 012/ SEFAZ, acompanhada da 
informação fornecida pela PRODEST. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Ao Deputado Sérgio Borges por 
cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 029/2008. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitoria, 25 de janeiro de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Em atenção ao seu OF/SGP/ALES N.° 1020, 
datado de 19 de dezembro próximo findo, encaminho 
à Mesa Diretora dessa Assembléia  Legislativa cópia 
reprográfica da EMI/SETOP/GS/N.° 001/2008, onde 
o Secretário da Pasta responde ao questionamento 
através do Requerimento n.º/ 386/207 ..  
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 30/2008. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitoria, 30 de janeiro de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Ao ensejo do início dos trabalhos dessa Casa 
de Leis para a nova Legislatura, que ora se inicia, 
desejo, mais uma vez, fazer chegar a Vossa 
Excelência e aos demais integrantes dessa 
Assembléia Legislativa meus cordiais cumprimentos. 
 Desejo, também, fazer chegar a Vossas 
Excelências meus sinceros votos de sucesso pleno na 
legislatura que ora inicia. É meu desejo que juntos, 
Deputados e Governo, possamos construir progresso, 
desenvolvimento e justiça social para o nosso Estado 
e bem-estar para todos os nosso concidadãos.  
 Por oportuno, Senhor Presidente, informo 
que, no próximo mês de março, conforme dispõe a 
Constituição Estadual, me farei presente nessa Casa 
de Leis, quando apresentarei um detalhado relatório 
das atividades de Governo durante o ano de 2007 e 
um plano pormenorizado das ações a serem 
desenvolvidas em 2008, conforme terão sido 
delineadas pelo Planejamento Estratégico, a ser 
realizado ainda neste mês de fevereiro, o que 
proporcionará o meu comparecimento nessa Casa na 
1° semana de março. 
 
 Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 31/2008. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitoria, 30 de janeiro de 2008. 
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Sr. Presidente, 
 

Dou conhecimento a essa ilustre Assembléia 
Legislativa que estarei em férias de 31 de janeiro a 
14 de fevereiro do ano em curso, ocasião em que 
assumirá o governo o Vice – Governador Ricardo de 
Rezende Ferraço. 

Sendo o que se me apresenta para a 
oportunidade, subscrevo  
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 32/2008 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória , 30 de janeiro de 2008 
 
Senhor presidente: 
 

Atendendo ao Requerimento nº 389/2007, 
estou encaminhado à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis a OF.PGE/GAB Nº 056/2008, onde a 
Procuradora Geral do Estado presta os devidos 
esclarecimentos.  
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Ao Deputado Claudio Vereza por 
cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 33/2008 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 03 de janeiro de 2008 
 
Sr. Presidente, 
 

Atendendo ao Requerimento nº 384/2007, 
estou encaminhado à Mesa Diretora dessa Casa de 

Leis a EMI /SEFAZ/Nº 010/2008, onde o Secretário 
da Pasta responde ao questionamento. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Aos Deputados Guilianno dos 
Anjos e Luciano Pereira por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 34/2008 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 31 de janeiro de 2008 
 
Senhor presidente: 
 

Atendendo ao Requerimento nº 377/2007, 
estou encaminhado à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis a EMI Nº 173 / SEFAZ, onde o Secretário da 
Pasta responde ao questionamento.  
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 035/2008 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória , 07 de fevereiro de 2008 
 
Senhor presidente: 
 

Atendendo ao Requerimento nº 381/2007, 
estou encaminhado à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis a EMI / SETOP / GS / Nº 004/2008, onde o 
Secretário da Pasta responde ao questionamento.  
 

Atenciosamente, 
 

RICARDO DE REZENDE FERREÇO 
Governador do Estado em exercício 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 01/2008. 
 

Autoriza a implantação de assistência 
psicológica e psicopedagógica nas 
escolas de educação infantil, de 
ensino fundamental e médio das 
redes pública e privada do Estado do 
Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica autorizada a implantação de 
assistência psicológica e psicopedagógica nas escolas 
de educação infantil, de ensino fundamental e médio 
das redes pública e privada do Estado do Espírito 
Santo, com o objetivo de diagnosticar, intervir e 
prevenir problemas de aprendizagem, tendo como 
enfoque o aluno. 

 
Art. 2° - A assistência a que se refere artigo 

anterior poderá ser prestada através da presença de 
profissionais psicólogos e psicopedagogos nas 
dependências da instituição durante o período 
escolar. 

 
Art. 3° - Ficará a cargo da Secretaria de 

Estado da Educação a elaboração de normas, 
procedimentos, planejamento e controle de que trata 
o objeto desta lei, para implantação e manutenção nos 
estabelecimentos de ensino. 
 
 Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei. 
 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 18 de dezembro de 
2007. 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual – PR 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Submeto à elevada consideração de Vossas 

Excelências o Projeto de Lei anexo que vista, 
sobretudo, mostrar a importância da implantação de 
assistência psicológica e psicopedagógica nas escolas 
de educação infantil, de ensino fundamental e médio 
das redes pública e privada do Estado do Espírito 
Santo, com a finalidade de diagnosticar, intervir e 
prevenir problemas de aprendizagem. 

Para tanto necessário se faz a presença de 
profissionais da área de psicológica e psicopedagogia 
para dar orientação correta e adequada em cada caso. 

Assim posto, para dar continuidade a esse 
Projeto de Lei que é tema relevante para a saúde e 
educação de nossas crianças e adolescentes, solicito 
apoio na aprovação da matéria em análise. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Devolva-se ao autor com base no artigo 
136, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência aos artigos 63, parágrafo único, incisos 
III e VI e 91, inciso I da Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 02/2008. 

 
Cria nas escolas públicas estaduais de 
1º e 2º graus a “semana educação 
para a vida”. 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Todas as escolas públicas estaduais 
de 1º e 2º graus realizarão, anualmente, em períodos 
a serem determinados pela Secretaria da Educação e 
comunidade escolar, a atividade denominada 
"Programa de Educação para a Vida". 

 
Art. 2º. A atividade escolar a que se refere o 

artigo anterior terá caráter complementar ao currículo 
oficial, com a duração não superior à carga horária 
ministrada em uma semana letiva. 

 
Art. 3º. Os conteúdos, ministrados em forma 

de painéis, palestras, exposições e/ou conferências, 
terão por objetivo, de acordo com as necessidades de 
cada escola, abordar assuntos de importância como 
ecologia, educação para o trânsito, sexualidade, 
prevenção contra o uso de drogas, prevenção contra 
as doenças transmissíveis, direitos do consumidor, 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
Art. 4º. O "Programa de Educação para a 

Vida" fará parte do calendário escolar e será aberto à 
participação dos pais e comunidade em geral. 
Parágrafo único - A comunidade escolar indicará os 
conteúdos a serem ministrados, de acordo com as 
necessidades detectadas na escola à Secretaria da 
Educação. 

 
Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará, 

através de decreto, a realização anual do "Programa 
de Educação para a Vida". 
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Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 18 de dezembro 
de 2007. 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual (PR) 

 
JUSTIFICATIVA 

 
É sabido que o ambiente escolar exerce papel 

fundamental na formação do estudante, juntamente 
com a participação da família. Diante disso, o 
desenvolvimento de ações de conscientização dentro 
das escolas de primeiro e segundo graus, atingindo 
crianças e adolescentes, é bastante eficaz.  

A criação da “semana educação para a vida” 
proporcionará aos estudantes das escolas públicas 
estaduais de 1º e 2º graus esclarecimentos, debate e 
conscientização sobre diversos assuntos de grande 
importância para jovem e adolescente, tais como 
sexualidade, prevenção contra o uso de drogas, dentre 
outros. 

Muitos desses assuntos não são debatidos no 
âmbito familiar, cabendo à escola proporcionar a 
complementação da abordagem desses assuntos com 
o desenvolvimento de atividades para debates e 
esclarecimentos necessários. 

Diante disso, solicitamos a apreciação e 
apoio dos nobres deputados.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Projeto de Lei nº 02/2008. Devolva-se 
ao autor com base no artigo 136, inciso VIII do 
Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, 
parágrafo único, incisos III e VI e 91, inciso I da 
Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 03/2008. 
 

Altera o artigo 1° da Lei Estadual ° 
7.832/04, e ainda exclui o Parágrafo 
único do mesmo artigo, que dispõe 
sobre a concessão de Títulos de 
Cidadão Espírito-Santense. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O art. 1° da Lei n° 7.832/04 passa a 

vigorar com a seguinte redação, fica excluído o 
parágrafo único do mesmo invocativo: 

 
“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 
benefício ao Estado.” 

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

sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins , 19 de dezembro 
de 2007. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Dep. Estadual - Líder - PSC 

 
JUSTIFICATIVA 

 
É notória a necessidade de mudança na 

presente legislação, tendo em vista que muitas 
pessoas que vem prestando importante serviço ao 
estado, fomentando desenvolvimento em toda esfera. 

Certamente é agir de forma injusta atrelar 
relevantes serviços com obrigatoriedade de residir 
neste Estado pois se assim continuar, por exemplo o 
Presidente da República, Ministros de Estados e 
demais autoridades, que muito tem ajudado no 
crescimento de nosso Estado certamente serão 
excluídos de receber homenagem em reconhecimento 
de seus esforços em prol do povo capixaba. 

A vigente legislação certamente engessa e 
muito ao reconhecimento de várias personalidades 
que vem divulgando e promovendo importantes 
serviços em nosso Estado, independentemente de 
aqui residirem, portanto, urge-se a necessidade de 
adequação da teoria a prática. 

Em virtude das razões expostas acima é que 
apresentamos este Projeto de Lei, com base na 
adequação da legislação aos dias atuais e suas 
necessidades, fazendo assim justiça aos 
homenageados. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Projeto de Lei nº 03/2008. Publique-se. 
Após o cumprimento do artigo 110 do Regimento 
Interno, às Comissões de Justiça e de Cidadania. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 04/2008. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, de 
prestação de serviço, inclusive os 
oficiais, a afixarem na entrada e 
recepção, os endereços e o números 
dos telefones do PROCON-ES- 
Instituto Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor – e do 
PROCON- Grupo Executivo de 
Proteção ao Consumidor de 
jurisdição ao estabelecimento. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1.º - Ficam os estabelecimentos 
comerciais, assim como os de prestação de serviços, 
inclusive os oficiais, obrigados a afixarem placas ou 
cartazes na entrada e recepção, com visibilidade a 
sete metros de distância, com os endereços e os 
números dos telefones do PROCON-ES- Instituto 
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – e do 
PROCON- Grupo Executivo de Proteção ao 
Consumidor de jurisdição ao estabelecimento. 
 

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

Sala das sessões, 18 de dezembro 2007  
 

JARDEL VIEIRA MACHADO NUNE 
(JARDEL DOS IDOSOS.) 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Geralmente o consumidor, por falta 
instrução, não se importa com o constrangimento que 
sofre ou com prejuízos materiais e deixa de 
reivindicar seus direitos assegurados por lei. 

Acreditamos que a referida proposição irá 
otimizar a prestação de serviços, bem como melhorar 
a qualidade dos produtos ofertados no mercado, cada 
vez mais competitivo e exigente.  

A fiscalização terá um aliado forte, o próprio 
consumidor, que tendo ao alcance o contato dos 
órgãos de defesa do consumidor municipais e 
estaduais, competentes pelas necessidades e respeito 
aos consumidores, vão ter receio de prestar mau 
atendimento e oferecer um produto de qualidade 
duvidosa.  

Um mecanismo como este, sedimentado e 
fomentado na sociedade, irá contribuir para que os 
comerciantes, prestadores de serviços e repartições 
publicas que privam pela qualidade, se destaquem 
cada vez mais. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Defesa do Consumidor e de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 05/2008. 

 
Denomina Janaina Corona 
Guimarães, a praça no entorno do 
Estádio Kebler Andrade, localizada 
no município de Cariacica 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica denomina Janaina Corona 
Guimarães, a praça no entorno do estádio Kebler 
Andrade, localizada no município de Cariacica. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2007. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Dedicar o nome de uma praça a Janaína 

Corona Guimarães, a jovem grávida de 17 anos que 
faleceu em setembro por falta de atendimento quando 
acionou por várias vezes o SAMU, não é apenas uma 
forma de retratação do Estado com a família de uma 
jovem que, com toda certeza, sonhou um dia poder 
levar seu filho para brincar livremente. Mais do que 
uma retratação, é um pedido de desculpas a todos 
aqueles que sofrem com o não cumprimento por parte 
do Estado de garantir saúde a todos.  

Quando Janaína não foi socorrida pela 
ambulância do SAMU muitos sonhos ficaram para 
trás: uma nova família que se iniciava e que foi 
destruída pela simples falta de compromisso com a 
saúde da população. Janaína precisou do sistema 
público de saúde e pagou com a própria vida. O nome 
dela em uma praça vai lembrar o que todos já devem 
saber: com saúde não se brinca. É uma 
irresponsabilidade perder vidas por pura falta de 
compromisso. Enquanto Janaína agonizava outros 
tantos trabalhadores continuam a lutar pela saúde 
pública para que outras Janaínas não sejam mortas 
pelo descaso. 

Que o espaço de lazer com o nome dessa 
estudante seja para nós também um espaço de 
reflexão. O que estamos fazendo para que esse 
episódio não se repita? Não esquecer é importante, 
pois a memória ajuda a direcionar ações, mas é 
importante que tenhamos todos o compromisso de 
fiscalizar, propor e agir para evitar que casos como 
esse continuem acontecendo como se não fosse dever 
do Estado garantir saúde, educação e segurança, entre 
outros. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – 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 N.° 06/2008. 
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Ementa: Institui o Dia do Corretor de 
Seguros. 

 
Art. 1º. - Fica instituído o “Dia do Corretor de 

Seguros”, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de 
outubro. 

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

publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 09 de janeiro de 
2007. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da Assembléia Legislativa  
do Espírito Santo 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo 

instituir no Estado do Espírito Santo, a comemoração de 
uma classe profissional que é de fundamental importância 
na sociedade brasileira. 

Com milhares de profissionais em todo o Brasil, a 
categoria vem se fortalecendo através de organizações 
sindicais e de associações. 

A instituição do Dia do Corretor de Seguros é 
uma justa homenagem a profissionais que trabalham para 
que os cidadãos brasileiros tenham uma maior segurança 
na preservação de seus bens, considerando que cada vez 
mais o direito de propriedade vem sendo desrespeitado.  

Face o exposto, apresento aos meus nobres 
Colegas o Projeto de Lei em epígrafe, na certeza de que a 
implantação do mesmo virá atender ao anseio de uma 
classe que é operosa e digna, como todas as outras que 
integram o mercado de trabalho, e contribuem para que a 
sociedade brasileira seja cada vez mais forte. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 07/2008. 
 

Denomina Juiz Alexandre Martins de 
Castro Filho o Terminal de Itaparica, 
localizado no Município de Vila 
Velha-ES.  

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica denominado Juiz Alexandre 

Martins de Castro Filho, o Terminal de Transporte 

Coletivo – TRANSCOL, de Itaparica, Município de 
Vila Velha- Es. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 14 de janeiro de 
2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição visa prestar 

homenagem à memória do Juiz Alexandre Martins de 
Castro Filho, eis que trata-se de admirável 
personalidade, covardemente assassinado em razão 
de sua intensa atuação no combate ao crime 
organizado neste Estado. 

O Juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi 
executado na manhã de 24 de março de 2003 em Vila 
Velha, Espírito Santo com 32 anos. Ele foi 
assassinado com três tiros, numa emboscada na Praia 
da Costa, Vila Velha. Os assassinos fugiram de moto. 
O juiz atuava na 5 Vara de Execuções Penais de 
Vitória e integrava a missão especial de combate ao 
crime organizado. 

Sem dúvida, é notório o reconhecimento em 
relação a sua atuação no Espírito Santo, merecendo, 
pois, a nossa justa homenagem. 
O novo Terminal de Itaparica favorecerá a 
acessibilidade de um grande número de bairros, 
proporcionando a ligação direta com os terminais de 
Vila Velha e Campo Grande (via corredor Leste-
oeste), com a conseqüente otimização da rede troncal 
do Sistema Transcol. O importante Terminal já se 
encontra em construção, no entroncamento viário de 
corredores estruturais do Município de Vila Velha 
(na Rodovia Darly Santos, próximo ao trevo com a 
Rodovia do Sol). 

Planejado para desafogar os Terminais de 
Vila Velha e do Ibes, além de absorver as demandas 
do crescimento acelerado das regiões de Coqueiral de 
Itaparica, Itaparica, Grande Barra do Jucu, Grande 
Ponta da Fruta, Município de Guarapari e os grandes 
empreendimentos da região, como shoppings, centros 
de ensino e hotéis, o Terminal de Itaparica 
possibilitará o atendimento direto dos usuários de 32 
comunidades do Município de Vila Velha. 

Com estas razões, submetemos à apreciação 
dos Colegas a presente proposição, na certeza de que 
será aprovada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. À Comissão de Justiça na 
forma do artigo 275-B do Regimento Interno. 
 Continua a le itura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 08/2008. 
 

Dispõe sobre a proibição de 
realização de eventos com bebidas 
liberadas ("Open Bar") no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica proibida a realização de 

eventos em casas de espetáculos, casas noturnas, 
clubes esportivos, grêmios recreativos, festas raves, 
bailes tipo funk, escolas de samba e afins, com 
bebidas liberadas (“open bar”).  
 

§1º - Consideram-se com bebidas liberadas 
(“open bar”) os eventos cujo valor de consumo das 
bebidas esteja embutido no preço do ingresso ou seja 
de qualquer forma objeto de atrativo.  
 

§2º - Também serão considerados eventos 
desta natureza todos aqueles que cobrarem valores 
irrisórios, preços que contrariam o valor médio de 
mercado, ou mesmo qualquer atrativo de 
chamamento envolvendo bebidas alcoólicas.  
 

Art. 2º - Para a concessão da licença de 
realização do evento, os promotores comprovarão 
junto à autoridade competente que o evento não se 
enquadra nos conceitos preconizados nesta Lei. 
 

Art. 3º - A não observância da presente Lei 
acarretará ao promotor do evento, seja ele pessoa 
jurídica ou física, a multa pecuniária de: 
 

I – 500 (quinhentas) VRTE’s, para eventos 
com até 500 (quinhentas) pessoas; 
II – 1.000 (um mil) VRTE’s, para eventos 
com mais de 500 (quinhentas) até 1.000 (um 
mil) pessoas; e 
III – 2.000 (duas mil) VRTE’s, para eventos 
com mais de 1.000 (um mil) pessoas. 

 
§1º - A pena de multa prevista nos incisos 

deste artigo será dobrada no caso de reincidência. 
 

§2º - O disposto neste artigo aplica-se ao 
proprietário ou possuidor do imóvel onde for 
realizado o evento. 
 

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

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2008 
 

Luzia Toledo 
Deputada Estadual 

Vice-Presidente da Assembléia Legislativa 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O consumo de álcool atinge proporções 
alarmantes, na medida em que aumenta o seu 
consumo e diminui a faixa etária dos bebedores. Esta 
realidade nos inquieta quando verificamos que os 
jovens estão consumindo bebidas alcoólicas cada vez 
mais cedo e em quantidades maiores. 

Por esse motivo que os eventos realizados 
com “open bar”, isto é, com fornecimento 
indiscriminado de bebidas alcoólicas têm tido lugar 
de destaque nas agendas dos jovens, já que nestas 
oportunidades o acesso e consumo às referidas 
substâncias é muito maior do que nos eventos em que 
essa prática não é realizada. 

Os promotores desses eventos utilizam-se 
justamente do fornecimento maior de bebidas para 
atrair mais frequentadores às suas festas, esquecendo, 
contudo, que essa prática incentiva de maneira 
deplorável o consumo de substâncias que causam 
dependência física e psíquica.  

Precisamos acabar com este estímulo que as 
festas com “open bar” produzem: o uso abusivo e 
excessivo de bebidas alcoólicas. E é esse o objetivo 
da presente proposição, já que impõe aos promotores 
de eventos e aos proprietários dos imóveis onde essas 
festas se realizam, o pagamento de multa pecuniária, 
que poderá variar de acordo com o número de 
pessoas presentes nos referidos eventos.  
Senhores Deputados, diante do exposto, conto com o 
apoio de meus nobres Pares. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Defesa do Consumidor, de 
Saúde e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 09/2008. 
 

Concede descontos gradativos no 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA aos 
proprietários de veículos sobre os 
quais não constarem registros de 
infração de trânsito, na forma que 
especifica. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam concedidos descontos 
gradativos no valor anual do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA aos 
proprietários de veículos sobre os quais não 
constarem registros de infração de trânsito: 
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I – entre o período de 12 (doze) a 23 (vinte e 
três) meses desconto de 5% (cinco por 
cento); 
II – entre o período de 24 (vinte e quatro) a 
35 (trinta e cinco) meses desconto de 10% 
(dez por cento); 
III – a partir do período de 36 (trinta e seis) 
meses desconto de 15% (quinze por cento). 

 
§ 1º Cada infração de trânsito sofrida 

acarretará perda de todo o prazo computado e 
descontos adquiridos, reiniciando-se novo prazo para 
se atingir os períodos e respectivos descontos 
estabelecidos nos incisos deste artigo. 
 

§ 2º A interposição de recurso administrativo 
não implica exclusão da infração, resguardando-se o 
direito aos descontos ora instituídos, atualizados 
monetariamente, se a infração for considerada 
inexistente pela decisão do recurso ou mesmo por 
revisão de ofício da autoridade administrativa 
competente. 

 
Art. 2º Para auferir os descontos 

estabelecidos por esta Lei, o proprietário de veículo 
automotor não poderá ter pendência em relação ao 
IPVA de qualquer veículo de sua propriedade. 

 
Art. 3º Os descontos só serão concedidos 

quando o pagamento do IPVA for efetuado até a data 
do seu vencimento. 

 
Art 4º Caberá ao Poder Executivo 

regulamentar a presente lei, baixando os atos que se 
fizerem necessários para o seu fiel cumprimento. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
É fato público a situação caótica do trânsito, 

não só em nosso Estado, mas em todo o País. Fator 
primordial, para tanto, consiste na contumaz 
desobediência de nossos motoristas às regras de 
trânsito como: avançar sinal fechado, ultrapassar de 
forma perigosa, estacionar em local proibido, 
imprimir velocidade acima do permitido em seus 
veículos, direção sob efeito do álcool e tantas outras 
infrações que se tornaram comuns em nosso 
cotidiano, muito embora o Poder Público tente coibir 
tais atos de forma repressiva e preventiva, sendo 
exemplo clássico dessa última as campanhas 
educativas realizadas no nosso dia -a-dia. 

Para tanto, os governos municipais, estaduais 
e o federal lançam mão de projetos de comunicação 
de cunho educativo e esclarecedor, desempenhando o 
papel primordial de orientar os cidadãos para as 
práticas que agregam os bons valores da sociedade. 
Seu papel como diminuidor dos números das 
fatalidades ocorridas no trânsito é inquestionável. 
Aliada ao caráter punitivo do estado, a comunicação 
do poder público cumpre o papel de atuar em outras 
frentes de combate á violência no trânsito. 

Porém, as campanhas envolvem milhões de 
reais em investimentos que poderiam ser aplicados 
em outras áreas carentes de recursos. Além do mais, 
ainda são registrados centenas de acidentes todos os 
anos nas estradas, apesar do apelo das peças de 
televisão, jornal, rádio e outros meios que veiculam 
as campanhas institucionais. Um demonstrativo de 
que ainda temos o que avançar nas ações de 
prevenção aos acidentes no trânsito. 

Sabe-se também, que o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores –IPVA, 
juntamente com os inúmeros impostos pagos 
anualmente pela população, têm representado um 
grande ônus ao orçamento do cidadão brasileiro. 
Acreditamos que o presente projeto pode estimular, 
através de uma economia no bolso do contribuinte, a 
obediência integral das leis de trânsito, bem como 
incentivar a adimplência ao pagamento do IPVA, o 
que trará um grande benefício social e 
conseqüentemente uma maior tranqüilidade para o 
Poder Público  

O projeto em questão visa abrir uma nova 
frente de atuação do estado por um trânsito mais 
humano, compensando financeiramente o cidadão 
que cumpre suas obrigações e atende aos requisitos 
de um motorista que colabora com a paz no trânsito, 
uma vez que, como contribuinte é ele também quem 
ajuda a financiar as campanhas de conscientização. 
Desse modo, o estado dá uma importante 
demonstração de que a prática da cidadania também é 
observada e incentivada, não ficando apenas por 
conta dos delitos e acidentes, a ação e a força dos 
braços do Estado. Temos a convicção de que a 
educação passa pela punição dos atos nocivos, mas 
também envolve o reconhecimento aos bons e 
louváveis exemplos, para que sejam seguidos, sempre 
no objetivo de cultivar a paz, o respeito e a 
responsabilidade de cada um de fazer a sua parte para 
sedimentação de uma sociedade ética. 

Por todos esses argumentos, submetemos a 
presente proposição a apreciação desta Egrégia Casa 
de Leis, conclamando respeitosamente os meus 
nobres pares a aprovação da mesma. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Defesa do Consumidor, de 
Segurança e de Finanças. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
01/2008. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DOE STADO DO ESPIRITO 
SANTO. 
 

Os Deputados abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, com base no Artigo 
57, da Constituição Estadual, requerem a V. Exª, que 
encaminhe ao Exmº Sr. Ricardo Oliveira – 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E 
RECURSOS HUMANOS, depois de ouvido o 
Plenário, o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 
 

1) O concurso PC-ES/2005 será 
prorrogado nos termos da legislação vigente. 

 
2) Sendo a resposta “SIM”, haverá 
convocações excedentes de forma a 
minimizar a carência de efetivo previsto na 
Lei Complementar nº 04/90, em especial aos 
cargos de Delegado de Polícia e Escrivão.  
 
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2007. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual 
PDT 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

PDT 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Oficie-se. 

O Presidente de ofício, com base no art. 107 
do Regimento Interno, determina que o expediente 
continue sendo lido durante a fase do Grande 
Expediente, em razão de acúmulo de matéria. 
(Pausa) 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
02/2008. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DOE STADO DO ESPIRITO 
SANTO. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO, deputado estadual 
do PDT no uso de suas prerrogativas regimentais e 
em conformidades com o Artigo 57 da Constituição 
Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado com o artº 
35 do Regimento Interno, vem REQUERER que 
seja encaminhado ao GOVERNO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa do EXMO SR. 

SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL e AO 
SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL, o seguinte pedido de 
informação: 
 

1- Queira informar o total dos gastos do 
Governo do Estado com o pagamento total 
com a publicidade da administração direta e 
indireta, discriminando as despesas por 
Secretarias, Autarquias e Empresas Publicas 
Estaduais, inclusive as de capital misto e 
também explicitando o numero dos 
respectivos valores;  

  
2- Queira informar todas  as empresas de 

publicidade e de comunicação utilizadas 
pelo Governo desde 2003, informando 
quais são de fora do Estado e quais são do 
Estado do Espírito Santo? 

  
3- Queira fornecer cópia do todos contrato 

social de todas as empresas de 
comunicação e publicidades utilizadas e 
cópias dos contratos firmados entre a 
administração e as mesmas? 

 
  Palácio Domingos Martins, 08 de fevereiro 
de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Dep. Estadual PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
03/2008. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DOE STADO DO ESPIRITO 
SANTO. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO, deputado estadual 
do PDT no uso de suas prerrogativas regimentais e 
em conformidades com o Artigo 57 da Constituição 
Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado com o artº 
35 do Regimento Interno, vem REQUERER que 
seja encaminhado ao GOVERNO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, nas pessoas de seus 
Secretários EXMO SR. CHEFE DA CASA CIVIL, 
EXMO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
FAZENDA, EXMO SR. SECRETÁRIO DE 
GOVERNO e EXMO SR. SECRETÁRIO DE 
GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, o seguinte 
pedido de informação: 
 

1-À partir de quando o Governo do 
Estado passou a utilizar o sistema de 
Cartão Corporativo? 
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2-Como e quem opera o sistema de 
Cartão Corporativo ? 

 
3-Listar todos os usuários do sistema 
Cartão Corporativo desde a sua 
implantação (citando os usuários já 
excluídos), os locais de trabalho, e a 
quem são subordinados ? 

 
4-Informações sobre os gastos, 
fornecendo fatura discriminada, inclusive 
identificando o usuário, a natureza da 
despesa e a justificativa da mesma. 

 
5-Informar os limites de cada usuário e, 
quem autorizou, bem como o critério 
quando se excede o mesmo. 

 
6- Informar quem aprova ou assume a 
responsabilidade pelos gastos realizados. 

 
7- Quais os valores gastos mês à mês 
com o cartão corporativo pelo Estado. 

  
Palácio Domingos Martins, Sala das 

Sessões, 08 de fevereiro de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Dep. Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Oficie-se. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
04/2008. 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO, deputado estadual 
do PDT no uso de suas prerrogativas regimentais e 
em conformidades com o Artigo 57 da Constituição 
Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado com o artº 
35 do Regimento Interno, vem REQUERER que 
seja encaminhado ao GOVERNO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa do EXMO SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL e AO 
EXMO SR. SECRETARIO DE ESTADO DA 
SAÚDE, o seguinte pedido de informação: 
 

1. Queira informar quais os valores repassados 
nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 pelo 
Governo do Estado (SESA), seja através de 
quaisquer títulos, para instituições 
hospitalares Filantrópicas, privadas e 
públicas, bem como Cooperativas Médicas ? 

2. Queira discriminar o valor por instituição, 
bem como a data do repasse e a que título foi 
destinado ? 

 
3. Queira informar se a Secretária da Saúde está 

adquirindo leito hospitalar, vaga, ou 
mantendo qualquer relação 
comercial/financeira com Cooperativa, 
hospitais ou instituições da área de saúde 
privada ? 

 
4. Queira informar se o Governo do Estado 

mantém relação comercial com a UNIMED, 
relativo a compra de leito / vaga hospitalar, 
ou qualquer outra relação na área da saúde, 
informando todos os detalhes tais como: 
valores, objeto do contrato, etc... 

  
5. Em caso positivo, informar os valores, objeto 

do contrato, nomes dos sócios das entidades 
e, a modalidade de contratação inclusive. 

 
Palácio Domingos Martins, 08 de fevereiro de 

2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Dep. Estadual PDT 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

N.º 567/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PARECER DO VENCIDO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 575/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Elion Vargas, dispõe sobre a 
criação de proteção ao consumidor de telefonia 
móvel no serviço de caixa postal. 

A proposição foi protocolizada no dia 
22.11.2007 e lida na Sessão Ordinária do dia 
26.11.2007, oportunidade em que recebeu despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora 
no sentido de devolve-la ao autor, por infringência ao 
inciso IV do artigo 21 da Constituição Federal, 
mediante disposto no inciso VII do artigo 136 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis.  

O Autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo após, o Projeto 
de Lei recebeu encaminhamento para esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de parecer para efeito de 
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análise do despacho denegatório do Senhor 
Presidente, conforme previsto no parágrafo único do 
artigo 136 do Regimento Interno 

Este o relatório. 
 

PARECER 
 

Como bem foi salientado, a matéria sob 
apreciação pretende garantir a justa cobrança do 
tempo efetivamente utilizado pelo consumidor do 
serviço de caixa postal, disponibilizado pelas 
empresas de telefonia móvel no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. No caso em tela, a efetiva cobrança 
pelos serviços prestados seria após a liberação do 
sinal para o usuário, vedada qualquer cobrança 
enquanto houver mensagem de voz emitida por parte 
das operadoras. 

De fato, trata-se de matéria relacionada a 
proteção do direito do consumidor e não de 
telefônica, visto que não está impondo qualquer tipo 
de cobrança, como foi mencionado. Expõe sobre a 
velocidade da cobrança, ou seja, do texto emitido 
pela operadora e exige que esta velocidade seja 
configurada de forma que seja permitido ao 
consumidor decidir sobra a utilização do serviço.  

O inciso V do artigo 24 e o inciso V do artigo 
170, ambos da CF/88, assim dispõem, verbis:  

 
Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
 
(...) 
 
V – produção e consumo; 
 
(...)” 
 
"Art. 170. A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes 
princípios: 
(...) 
V – defesa do consumidor; 
(...)” 

 
Assim não entendendo, transcrevemos o 

seguinte: 
“Em face da atual Constituição, para 
conciliar o fundamento da livre 
iniciativa e do princípio da livre 
concorrência com os da defesa do 
consumidor e da redução das 
desigualdades sociais, em 
conformidade com os ditames da 
justiça social, pode o Estado, por via 

legislativa, regular a política de 
preços de bens e de serviços, abusivo 
que é o poder econômico que visa ao 
aumento arbitrário dos lucros." (ADI 
319-QO, Rel. Min. Moreira Alves, 
julgamento em 3-3-93, DJ de 30-4-
93) 

 
Devido a tal entendimento, o presente projeto 

não fere nenhum preceito legal, respeita as normas do 
Regimento Interno desta Casa de Leis. A técnica 
legislativa está satisfatoriamente atendida, não possui 
qualquer vício, estando em perfeitas condições para 
tramitação regular. 

Com relação aos aspectos materiais, de igual 
maneira nada obsta a sua tramitação, uma vez que 
não há conflito de matéria com a Carta Magna, 
tampouco com a Constituição Estadual do Estado do 
Espírito Santo. Ao revés, há previsão expressa na 
Constituição Federal, conforme acima exposto. 

Portanto, ao contrário do respeitável 
despacho do Senhor Presidente, o projeto NÃO fere o 
preceito contido no inciso IV do artigo 22 da 
Constituição Federal, tampouco a Constituição 
Estadual. Portanto,  

Contudo, conclui-se o parecer pela 
constitucionalidade do projeto em exame, entendendo 
pela rejeição do despacho do Senhor Presidente, 
propondo aos doutos membros desta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, a 
adoção do seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 567/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela REJEIÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO do Senhor Presidente, que 
devolveu o Projeto de Lei nº 575/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Elion Vargas. 
 

Sala das Comissões, 11 de Dezembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Relator 

ELCIO ALVARES(Contra) 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

MARCELO SANTOS 
ELION VARGAS 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

DO VENCIDO N.º 573/2007 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO 

E REDAÇÃO 
 

PARECER DO VENCIDO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 543/07, de autoria do 
Senhor Deputado Reginaldo Almeida, dispõe sobre a 
criação do Selo Município Verde e o Prêmio 
Destaque Ambiental e dá outras providências. 

A Proposição foi protocolizada no dia 
14.11.2007, lida na Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007, oportunidade ao qual recebeu despacho 
denegatório do Senhor Presidente desta Augusta Casa 
de Leis no sentido de devolve-la ao autor, por 
infringência aos incisos III e VI do parágrafo único 
do artigo 63 da Constituição Estadual, mediante 
disposto no inciso VIII do artigo 136 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis.  

O autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo após, o Projeto 
de Lei recebeu encaminhamento para esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de parecer para efeito de 
análise do despacho denegatório do Senhor 
Presidente, conforme previsto no parágrafo único do 
artigo 136 do Regimento Interno 

Este o relatório. 
 

PARECER 
 

O Projeto de Lei foi considerado 
inconstitucional sob argumentação de tecer sobre 
matéria de organização administrativa, bem como 
sobre criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado, ambas de iniciativa privativa 
do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe os 
incisos III e VI do parágrafo único do artigo 63 da 
nossa Constituição Estadual, in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
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.” 

 
Conforme exposto, o presente projeto de lei 

fere preceito legal constitucional, uma vez que trata 
de matéria de competência exclusiva do Chefe do 
Poder Executivo.  

Apesar da proposição possuir um importante 
objetivo, esta invade a competência legislativa de 
iniciativa do Governador do Estado. Sendo assim, a 
adoção da forma de INDICAÇÃO, prevista no artigo 
167-A do Regimento Interno desta Assembléia 
Legislativa, seria a melhor forma para o tratamento 
de matéria desta natureza. 

Diante do exposto, e por entender 
procedentes as razões do despacho denegatório do 
Presidente desta Augusta Casa de Leis, essa Relatoria 
propõe aos Ilustres Pares desta Douta Comissão, a 
aprovação do parecer adiante exposto. 
 

PARECER DO VENCIDO N.º 573/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO do Senhor Presidente desta 
Augusta Assembléia Legislativa no Projeto de Lei nº 
543/07, de autoria do Senhor Deputado Reginaldo 
Almeida. 
 

Plenário “Dirceu Cardoso”, 11 de 
novembro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

ELION VARGAS 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
 

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

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PARECER DO 
VENCIDO N.º 577/2007 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
PARECER DO VENCIDO 

 
RELATÓRIO 
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          O presente Projeto de Lei nº 394/07, de autoria 
do Senhor Deputado Da Vitória, objetiva instituir o 
prêmio Município Amigo e Equipe Destaque do 
Programa Saúde da Família no âmbito do Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 
         A proposição foi protocolizada no dia 
29.9.2007, sendo lida na Sessão Ordinária do dia 
25.9.2007, oportunidade em que foi despachada pelo 
Senhor Presidente desta Augusta Casa de Leis. A 
matéria foi publicada no Diário do Poder Legislativo 
do dia 03.10.07, à página 4048, seguindo o que 
dispõe o artigo 110 do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 1.600/91. 
         Posteriormente, o Projeto de Lei foi remetido a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para examinar e emitir parecer na 
forma Regimental prevista no artigo 275-B. 
          Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

O presente Projeto de Lei trata de indiscutível 
mérito, ao qual o Autor justifica que tal iniciativa de 
premiação tem o condão de estimular os municípios a 
utilizarem o Programa Saúde da Família - PSF, cujo 
principal propósito é atuar na prevenção fazendo com 
que a população mais carente, que não tem acesso 
aos postos de saúde e hospitais, tomem conhecimento 
de doenças que podem ser prevenidas, evitando assim 
a proliferação de epidemias e a sobrecarga das 
unidades hospitalares. 
            A presente proposição, apesar de possuir um 
importante objetivo, está inquinada de vício de 
inconstitucionalidade uma vez que a competência 
para deflagrar o processo legislativo pertence ao 
Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe os 
incisos III e VI do parágrafo único do artigo 63 da 
Constituição Estadual, in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
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.” 

Trata-se de matéria que ultrapassa a 
competência legislativa de inic iativa do Governador 
do Estado, sendo assim, a adoção da forma de 
INDICAÇÃO, prevista no artigo 167-A do 

Regimento Interno desta Assembléia Legislativa, 
seria a melhor forma para o tratamento de matéria 
desta natureza. 

            Diante do exposto, e por entender que a 
matéria possui gravame formal de 
inconstitucionalidade, essa Relatoria propõe aos 
Ilustres Pares desta Douta Comissão, a aprovação do 
parecer adiante exposto. 
 

 
PARECER N.º 577/2007 

 
            A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE, do Projeto de 
Lei nº 394/07. de autoria do (a) Exmº (a) Senhor(a) 
Deputado (a) DA VITÓRIA. 
 
           Plenário “Rui Barbosa”, 11 de Dezembro de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Relator 
CLAUDIO VEREZA 

ELION VARGAS (Contra) 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Parecer n.º 577/2007. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTOS S/N.ºS-2007, do Deputado Elion 
Vargas, de votos de pesar pelos falecimentos do Sr. 
Nilton Ribeiro e da Srª Solange Carmelita Diniz 
Oliveira da Silva.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

REQUERIMENTOS S/N.ºS-2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de votos de pesar pelos falecimentos 
das Srªs. Arilda Márcia Correa da Silva e Arlete 
Miguel Borges Pernambuco.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

REQUERIMENTOS S/N.ºS-2008, da Deputada 
Luzia Toledo e do Deputado Marcelo Coelho, de 
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voto de pesar pelo falecimento do vereador André 
Sebastião Carlesso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

REQUERIMENTO N.º URGÊNCIA 01/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 

1 Os Deputados Estaduais abaixo assinados, 
no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Excia, ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 
de Lei nº 464/2007, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio, que dá o direito do retorno 
sem oneração do valor vigente do pedágio. 

 
Palácio Domingos Martins, 08 de fevereiro 

de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 
ELION VARGAS 

Deputado Estadual 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual 
 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 01/2008, que acaba de ser lido.  

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

Rejeitado, contra dois votos. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 04/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 A Mesa infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
V. Ex.ª, com base no art. 102 do Regimento Interno, 
seja destinado o GRANDE EXPEDIENTE da 
sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2008, para 
a Doutora Catarina Cecin Gazele, Procuradora – 
Geral de Justiça, a fim de apresentar os Relatórios 
das Atividades do Ministério Público. 
  
 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 
2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 04/2008, que acaba de ser lido.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

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

N.º 546/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 463/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Da Vitória, que dispõe sobre a 
multa por dano ambiental foi protocolado no dia 
29.10.2007 e lido na Sessão Ordinária do dia 
30.10.2007, oportunidade ao qual recebeu despacho 
do Senhor Presidente desta Augusta Casa de Leis no 
sentido de devolve-la ao autor, por infringência ao 
inciso III do parágrafo único do artigo 63 da 
Constituição Estadual do Espírito Santo, mediante 
disposto no inciso VIII do artigo 136 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 

O autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo após, o Projeto 
de Lei recebeu encaminhamento para esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de parecer para efeito de 
análise do despacho do Senhor Presidente, conforme 
previsto no parágrafo único do artigo 136 do 
Regimento Interno. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A presente matéria, como bem asseverou o 
Senhor Presidente desta Assembléia Legislativa, fere 
os preceitos legais previstos no inciso III do 
parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual 
do Espírito Santo, in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
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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; 
(...)” (Grifo nosso.) 

 
Apesar da proposição possuir um importante 

objetivo, esta invade a competência legislativa de 
iniciativa do Governador do Estado. Sendo assim, a 
adoção da forma de INDICAÇÃO, prevista no artigo 
167-A do Regimento Interno desta Assembléia 
Legislativa, seria a melhor forma para o tratamento 
de matéria desta natureza. 

Diante do exposto, e por entender 
procedentes as razões do despacho denegatório do 
Presidente desta Augusta Casa de Leis, essa Relatoria 
propõe aos Ilustres Pares desta Douta Comissão, a 
aprovação do parecer adiante exposto. 
 

PARECER N.º 546/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO do Senhor 
Presidente, que devolveu o Projeto de Lei nº 
463/2007, de autoria do Senhor Deputado Da Vitória, 
que dispõe sobre a multa por dano ambiental. 
 
 Sala das Comissões, em 04 de dezembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ELION VARGAS 
Relator 

MARCELO SANTOS 
CLAUDIO VEREZA 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ÉLCIO ALVARES 
 

O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

 
O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, esta é a primeira vez que 
assomamos à tribuna desta Casa logo após o início 
dos trabalhos deste ano legislativo.  

Cumprimentamos todos os colegas 
deputados, a Mesa Diretora na pessoa do Sr. 
Presidente desta Casa, estendendo esse cumprimento 
a todos membros da Mesa. É uma satisfação muito 
grande retornarmos a nossa atividade. No dia de 
ontem a sessão foi solene e hoje esta Assembléia 
Legislativa volta às atividades.  

Sr. Presidente, faremos um registro 
importante sobre a ação do Estado nesse momento 
difícil de fortes chuvas sobre alguns municípios 
capixabas. Começamos pelo Município de Cariacica 
onde moramos, o seu vizinho, Município de Viana, e 
o Município de Marechal Floriano.  

Na manhã seguinte após aquelas fortes 
chuvas, tivemos uma audiência com o governador em 
exercício, Sr. Ricardo Ferraço e comunicamos a 
S.Ex.ªo prejuízo no Município de Cariacica, em 
especial na região dos bairros Campo Verde e Flexal, 
cortada pelo rio Bubu que também corta a região de 
Azeredo, mais precisamente no Vale do Mochuara. 
Quando esse rio transbordou, devido ao volume de 
água que caiu nessa região, quinhentas famílias 
ficaram ilhadas.  

Informamos ao governador em exercício, Sr. 
Ricardo Ferraço, a respeito de uma ação que 
impetramos nesta Casa, junto ao Governo do Estado 
e com o vice-governador da época, Sr. Lelo Coimbra, 
no ano de 2005 quando essas mesmas chuvas caíram 
no Município de Cariacica, praticamente no mesmo 
período, inundando as casas da população ribeirinha 
do Rio Marinho; rio que divide Cariacica e Vila 
Velha.  Prontamente o Sr. Governador, à época, e o 
vice-governador Sr. Lelo Coimbra, determinaram à 
CESAN através de uma ação emergencial que 
dragassem àquele rio dando vazão as águas que 
inundaram os dois municípios.  
 Deixamos registrado, nesta Casa, que 
pedimos ao Estado que promovesse uma ação, a de 
dragar o Rio Marinho para que durante as fortes 
chuvas nos Municípios de Cariacica, Vila Velha, 
Viana e Marechal Floriano não deixem famílias 
ilhadas, causando prejuízos nos mais diversos 
segmentos. E aquele rio não transbordou mais devido 
a presteza do Estado em atender nossa solicitação.  
 Agora, o nosso pedido foi através de ofício 
ao Sr. Governo do Estado que drague o Rio Bubu 
para não mais inundar a região que deixou mais de 
quinhentas famílias ilhadas. Drague o Rio Formate 
que deixou famílias ilhadas nos Municípios de 
Cariacica e Viana e faça a manutenção do Rio 
Marinho para que o mesmo não transborde quando 
caírem as fortes chuvas.  
 A resposta do Sr. Governador em exercício é 
a de que analisará o nosso pleito de forma muito 
especial para que as chuvas não prejudiquem mais 
esses municípios que foram fortemente atingidos, 
deixando diversas famílias desabrigadas, outras 
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ilhadas, causando prejuízos enormes, inclusive com 
grave risco de uma grande epidemia.  
 No final do ano passado fizemos um ofício 
ao Sr. Governador Paulo Hartung pedindo a S.Exª 
intervenção junto ao Hospital São João Batista que 
precisa ser retomado pelo Município de Cariacica 
numa ação conjunta com o prefeito, para que em 
parceria com a prefeitura, S.Exa. atue junto a esse 
hospital que hoje é meramente maternidade; que 
passe a atuar como materno-infantil, ampliando assim 
seu atendimento à população daquele município, em 
especial as mulheres e as crianças.  
 Acreditamos que o município tenha adotado 
à sua postura. E adotando a postura do Município de 
Cariacica teremos uma ação eficaz do Governo do 
Estado que não faltará apoio e auxílio a essa cidade 
que tanto defendemos, nesta Casa.  
 Desta forma damos satisfação a população de 
Cariacica que nesse momento difícil o Estado foi tão 
solidário em fazer uma visita, atendendo ao nosso 
pleito.  
 Solicitamos ao Governador em exercício, Sr. 
Ricardo Ferraço que visitasse os Municípios ora 
alagados e S.Exª atendeu o nosso pleito e de público 
agradecemos a V.Exª. (Muito bem!) 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras Deputadas 
Srs. Deputados, profissionais de imprensa, todos que 
nos assistem, boa-tarde! As saudações de boas-vindas 
já fizemos ontem.  

“É inegável que o Espírito Santo ou o novo 
Espírito Santo, como disse ontem o Sr. Deputado 
Ricardo Ferraço, passa por um momento onde a 
arrecadação dobrou e o desenvolvimento industrial e 
econômico de fato é grande, chegando a ser o Estado 
de maior arrecadação per capita do País. Mas mesmo 
com todo esse desenvolvimento e toda essa riqueza, 
sem falar da aprovação do Governo, é claro, grande 
parte do nosso povo é ainda excluído dos benefícios 
sociais.  

Pessoas morrem nas portas e corredores dos 
hospitais públicos, a educação é deficitária e o nosso 
povo continua ser vítima da violência. Os 
empresários, em especial os fundapianos continuam 
enriquecendo cada vez mais, inclusive com o 
dinheiro da educação e da saúde. Então 
companheiros, é muito fácil dizer que o Estado está 
em bom momento econômico.  

Por ter plano de saúde e ter condições de 
pagar escolas particulares para meus filhos, me omiti 
quanto ao sofrimento da grande maioria do povo do 
nosso Estado, que depende dos serviços públicos. 

Não é questão de ser contra ou a favor, é ser coerente 
com o que ocorre e cumprir aquilo com que nos 
comprometemos quando empossado. Nada mais. 
 O que vimos na votação do requerimento de 
urgência nº 01/2008 para o Projeto de Lei nº 
464/2007, que institui direito de retorno gratuito na 
utilização de pedágios foi a confirmação daquilo que 
foi dito durante o recesso, Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos. E, lamentavelmente, V.Ex.ª votou contra esse 
requerimento de urgência. V.Ex.ª é do Município de 
Vila Velha. 

O Sr. Deputado Doutor Hercules, que quer 
ser prefeito pelo Município de Vila Velha, mas vota 
contra o povo daquele Município. 
 Sr. Deputado Robson Vaillant, referimo-nos 
apenas aos Deputados pelos Municípios de Vila 
Velha e Vitória, que votaram a favor desse pedágio, 
dessa indústria de extorsão. Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos, V.Ex.ª votou a favor da Rodosol. 
 O Líder do Governo, Sr. Deputado Elcio 
Alvares, fez um movimento neste plenário, 
desmoralizando o vice-Governador Sr. Ricardo 
Ferraço, que é um dos políticos com um futuro mais 
promissor deste Estado. E demonstrou hoje nesta 
Casa que está fazendo teatro com o povo do 
Município de Vila Velha e do resto do Estado do 
Espírito Santo, quando declara na imprensa que é 
contra a Rodosol. Isso é uma mentira deslavada. 
Porque a base do Governo nesta Casa, hoje, votou a 
favor do requerimento de urgência nº 01/2008 para o 
Projeto de Lei nº 464/2007, onde o usuário pagaria 
apenas um sentido da ponte.  

Aos telespectadores pedimos que observem 
isso: o Governo sinaliza para um sentido e manda que 
os deputados votem em outro. Apenas dois 
Deputados votaram a favor do regime de urgência 
para o projeto que visa a melhoria da questão do 
pedágio: os Srs. Deputados Euclério Sampaio e Da 
Vitória. Isso se chama teatro. 

A entrevista dada pelo Sr. Vice-Governador 
Ricardo Ferraço não deveria ser no Palácio da Fonte 
Grande e nem no Palácio Anchieta, mas sim no 
“palácio Carlos Gomes”. O povo foi enganado por 
um homem de bem, que não tem esse histórico em 
sua ficha. E ficou comprovado, querendo ou não. 

Quando demos entrevista e dissemos que 
estava ocorrendo isso, tínhamos certeza. Não falamos 
leviandade nem através desta tribuna e nem fora dela, 
porque sabemos o que estamos dizendo. 

Infelizmente, dormiram e pediram para a 
base votar contra o projeto de nossa autoria e a favor 
da Rodosol. É uma brincadeira. O vice-Governador 
Sr. Ricardo Ferraço não precisa disso. É um ano 
político, mas o povo do Município de Vila Velha já 
sofreu demais. 

O Município de Vila Velha teve dois grandes 
momentos: até o ano de 2000 e após 2000. Sr. 
Deputado Doutor Hercules, V.Ex.ª sabe disso e viveu 
esses dois momentos. É uma nova Vila Velha, com 
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saúde, educação e infra-estrutura. O povo não precisa 
ser enganado. (Muito bem!) 

 
O SR. ROBSON VAILLANT – Sr. 

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

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Robson Vaillant. 

 
O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs. Deputadas 
e Srs. Deputados, gostaríamos de justificar e 
comentar o discurso do Sr. Euclério Sampaio. S.Ex.ª 
voltou do recesso, talvez, com a cabeça um pouco 
bagunçada, quando afirma que votamos contra o 
projeto de sua autoria. Isso é mentira. O projeto 
continua tramitando nesta Casa, o Governo e todos os 
Senhores Deputados presentes têm interesse que esse 
projeto seja votado, analisado, é claro, com calma. 

O que votamos foi contra o pedido de 
urgência para o projeto, que seria votado de qualquer 
maneira. Essa é uma Casa plural, em que trinta 
deputados têm o direito de opinar sobre o que pensam 
e sobre os projetos apresentados por cada um.  

Temos legitimidade para falar porque fomos 
o deputado que solicitou a instalação da CPI. Foi a 
primeira ação deste deputado nesta Casa quando 
assumimos em fevereiro de 2003. Protocolamos nesta 
Casa dois projetos. Um restituindo o texto original da 
Constituição Estadual para que o banco estadual não 
fosse privatizado. E outro solicitando a instalação 
CPI da Rodosol para analisar as concessões feitas nos 
governos passados.  

A CPI da Rodosol tramitou nesta Casa. O Sr. 
Deputado Euclério Sampaio foi membro junto 
conosco dessa CPI. Lutamos de forma guerreira 
contra todo e qualquer tipo de falcatrua que pudesse 
ter naquela concessão. V.Ex.ª sabe que foi a CPI de 
mais volume nesta Casa.  

Nós - este deputado que pediu a CPI da 
Rodosol - não poderíamos votar contra o projeto de 
autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio. 
Justificamos o nosso voto aos senhores 
telespectadores, aos funcionários desta Casa e aos 
Srs. Deputados.  

Fomos injustiçados pela fala do Sr. Deputado 
Euclério Sampaio quando S.Ex.ª diz que votamos 
contra o projeto dele. Votamos contra o requerimento 
de urgência que faria esse projeto ser votado de 
qualquer maneira. Esse projeto é polêmico, tem que 
ser analisado por cada um de nós minuciosamente e 
não pode ser feito de forma rápida e objetiva. 

 A votação foi justa e democrática. Cada um 
pensa e vota da sua maneira. Justificamos inclusive 
ao Sr. Ricardo Ferraço. O nosso vice-governador é o 
único que tem cobrado a Rodosol, através dos 
jornais, as responsabilidades assumidas com o 
governo. Ficamos satisfeitos ao ler nos jornais o Sr. 
Ricardo Ferraço cobrar da Rodosol para fazer o braço 

da 3ª Ponte. Essa foi a nossa luta, Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 

Somos morador de Vila Velha assim como os 
Srs. Deputados Elcio Alvares, Doutor Hércules, 
Reginaldo Almeida e Jardel dos Idosos. Lutamos 
pelo nosso município.  

Vemos o Sr. Deputado Jardel dos Idosos 
assumindo a esta tribuna defender veementemente o 
Município de Vila Velha. Por que votaríamos contra 
aquilo que é de interesse do povo? É direito de cada 
deputado analisar de forma minuciosa e correta os 
projetos apresentados nesta Casa. 

O Sr. Deputado Euclério Sampaio terá seu 
projeto votado e analisado por cada deputado, mas 
não aceitamos o requerimento de urgência. Por isso 
nos manifestamos contra.  

Justificamos nosso voto a todos os Srs. 
Deputados, que de forma injusta fomos atacado com 
o discurso do Sr. Deputado Euclério Sampaio. 
(Muito bem!) 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Sr. Presidente, peço a palavra 
para declarar voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini. 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) – 
Saudamos o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e as 
Sras. Deputadas, os telespectadores da TV 
Assembléia e os funcionários desta Casa de Leis. 

Ontem iniciou-se mais um ano legislativo, 
mas como não somos líder de partido, não pudemos 
assomar a esta Tribuna.  

Estamos sensibilizados com o 
pronunciamento de alguns deputados; pelos 
companheiros que querem o bem de nosso Estado; 
pelo desenvolvimento deste Estado que a cada dia 
cresce; pela polêmica da 3ª Ponte discutida por todos. 
Chamamo-nos a essa responsabilidade.  
Precisamos pensar também em como melhorar a 
circulação da 2ª Ponte. Quem mora em Cariacica 
sofre para chegar ao Centro de Vitória.Precisamos 
pensar em alternativas para melhorar nossas idas e 
vindas ao centro de Vitória. 
 Sensibilizamo-nos com as palavras sofridas, 
tristes, proferidas ontem pelo Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida, sobre o acidente ocorrido na BR 262, ao 
pedir sua duplicação. Nós, moradores de Cariacica, 
não nos cansamos de pedir a duplicação da Rodovia 
do Contorno. Ontem perdemos um companheiro, um 
amigo, um jovem de apenas 46 anos, José Cláudio 
Vieira, que residia no Município de Serra. Mais uma 
vítima da Rodovia do Contorno. Quem leu os jornais 
de hoje percebeu a fatalidade de um acidente brutal 
que ceifou a vida de mais um companheiro, que 
deixou três filhos, uma com vinte e um anos, uma 
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com vinte e três anos que se casará em maio e um 
filho de quatorze anos. 
 Não agüentamos mais essas fatalidades em 
nosso Estado. O Governo Federal tem que se 
sensibilizar com a situação da Rodovia do Contorno e 
das BR’s 262 e 101. Nossa cidade cresce 
assustadoramente, temos um desenvolvimento 
intenso, estamos ampliando os postos médicos e 
hospitais. Inclusive temos a notícia de que a 
Prefeitura de Cariacica conseguiu rever a situação do 
Hospital São João Batista, que atualmente faz 
somente partos normais. Precisamos de uma hospital 
com aquela estrutura para fazer um atendimento 
materno-infantil digno da população de Cariacica, de 
Santa Leopoldina, de Marechal Floriano e de Viana, 
que precisa passar no trevo de Alto Laje sem a 
necessidade de ir a um hospital particular. 
Precisamos de uma hospital público que possa 
atender a contento a população de Cariacica bem 
como a de todo Estado do Espírito Santo. 
 Nós, juntamente com o Secretario Anselmo 
Tose, temos insistido com o Governo do Estado, para 
que junto com o Hospital Evangélico, com a 
Prefeitura de Cariacica ou quem quer que seja, 
assuma o Hospital São João Batista, um hospital 
materno-infantil, para que atenda com dignidade o 
povo espiritossantense. Temos certeza de que esse 
dia chegará em breve, e o Governo do Estado 
solucionará os problemas daquela maternidade que 
atualmente apenas faz partos normais emergenciais. 
 Deixamos claro nossa tristeza ao lermos 
todos os dias nos jornais notícias de falecimento de 
amigos, parentes e conhecidos em nossas rodovias 
que estão sobrecarregadas. Nosso país é o que mais 
cresce no setor automobilístico, no Estado do Espírito 
Santo todos os dias abrem novas concessionárias, 
todos os dias veículos novos estão nas ruas 
aumentando o fluxo de veículos. Estão sendo 
ampliadas duas pontes, a Prefeitura de Vitória 
realmente está pensando no futuro, mas temos que 
pensar também em melhorar a circulação de 
automóveis na BR 262, a circulação no Município de 
Cariacica, pois está ficando impraticável chegarmos a 
Vitória entre 7h e 8h. 

Quando vemos a intenção do Governo com 
relação a essa ponte que foi idealizada na gestão do 
então Governador Elcio Álvares, hoje nosso 
companheiro de Legislativo. Quando menino víamos 
sua construção, hoje vemos que está sobrecarregada 
com um trânsito intenso. Vemos o Governo do 
Estado fazer estudos sobre a construção de um metrô, 
a construção de novas vias pensando em diminuir o 
fluxo no centro de Vitória. 
 Queremos o bem da população do Espírito 
Santo, uma população que aumenta a cada dia. 
Temos a esperança de vermos também a melhora na 
saúde do povo do Espírito Santo, mas principalmente 
no povo de Cariacica.(Muito bem!) 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Hércules. 
  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, não pensávamos em assomar a 
tribuna, mas como nosso nome foi muito citado pelo 
Sr. Deputado Euclério Sampaio, resolvemos falar e 
dizer que estamos nos preparando para “virar 
vidraça”, pois assim como S.Ex.ª, também somos 
pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha.  

As pesquisas mostram que a nossa vantagem 
é ampla diante dos outros pré-candidatos. Estamos 
preparados e sabemos que quando o resultado da 
próxima pesquisa sair, seremos mais vidraça do que 
hoje. 
 Sr. Deputado Euclério Sampaio, votamos 
contra a urgência e não contra o projeto de V. Ex.ª, 
que é muito bom. Votaremos a favor do projeto, mas 
existe uma auditoria no mesmo sentido. Confiamos 
nessa auditoria realizada pelo Governo do Estado, 
assim como confiamos no Governo do Estado, 
confiamos no vice-governador Ricardo Ferraço, 
confiamos na palavra e na posição de S.Ex.ª. Não 
acreditamos que S.Ex.ª, que tão bem representa o 
Estado na ausência do Governador Paulo Hartung, 
iria para a televisão se prestar a uma peça teatral, 
como foi dito nesta Casa. 
 As nossas paixões políticas, como deputados, 
são normais. Muitas vezes os nossos desequilíbrios 
emocionais são normais. Mas, não podemos nos 
colocar acima do poder, da verdade, acima do 
coleguismo que tem que imperar nesta Casa, acima 
da irmandade. Somos irmãos e somos todos iguais. 
Nesta Casa não tem ninguém melhor do que 
ninguém, não tem ninguém mais feio nem mais 
bonito do que ninguém. Estamos jogando para a 
platéia, queremos voto mesmo; o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio quer e eu também. “Da fruta que 
S.Ex.ª gosta, eu como até o caroço”. 
 O respeito pelos colegas, pelas instituições e 
pelas autoridades tem que imperar nesta Casa. 
Acalmemos um pouco as nossas paixões e 
defendamos realmente a verdade. 
 O projeto do Sr. Deputado Euclério Sampaio 
é bom, mas o nosso é melhor, porque S.Ex.ª quer que 
o retorno da ponte não seja pago e nós temos o 
projeto pronto para franquear o pedágio da Terceira 
Ponte. 
 Sr. Deputado Euclério Sampaio, V.Ex.ª está 
defendendo pouco o povo de Vila Velha, nós 
defendemos muito mais pois queremos o pedágio de 
graça. Lembre-se do povo, não lembre só de V.Ex.ª. 
Queremos o pedágio de graça e o povo de Vila Velha 
também quer. Esse é o nosso projeto e está pronto. 
Estamos estudando a constitucionalidade da matéria. 
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Desta forma defenderemos o povo de Vila Velha, 
mas não somente pela metade. Temos que fazer uma 
lei inteira, lei não poder ser pela metade. Lei tem que 
ser inteira para beneficiar o povo. Somente 
esclarecendo, votamos contra a urgência e não contra 
o projeto. 
 Sr. Deputado Euclério Sampaio, V.Ex.ª 
retirará o seu projeto e votará no meu, que franqueia 
o pedágio da Terceira Ponte. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Coelho. 
 
 O SR. MARCELO COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas 
e Srs. Deputados, assomamos esta tribuna para 
falarmos do agronegócio capixaba, e sobre os 
investimentos que estão chegando no nosso Estado, o 
que nem precisaríamos estar fazendo porque os Srs. 
Deputados Doutor Hércules e Robson Vaillant em 
seus pronunciamentos já mostraram a verdade para a 
sociedade. 

O Sr. Deputado Euclério Sampaio em seu 
pronunciamento citou o nosso nome. Não votamos 
contra o projeto de S.Ex.ª e muito menos a favor da 
Rodosol. Votamos contra o requerimento de regime 
de urgência. Inclusive o Sr. Deputado Robson 
Vaillant foi muito feliz na sua fala porque temos de 
discutir não somente essa matéria, mas todas as que 
chegam a esta Casa. 

Faremos uma defesa, embora sem 
necessidade, do nosso Governador em exercício. 
Mais do que um discurso, mais do que uma fala o que 
vale são as ações de um homem. É isso que o Sr. 
Ricardo Ferraço tem demonstrado para o Estado do 
Espírito Santo e para o povo capixaba. 

Hoje pela manhã participamos da posse de 
cinqüenta gestores na Secretaria de Gestão Pública, 
que tem como Secretário o Sr. Ricardo de Oliveira. 
Uma ação brilhante. E mais brilhante ainda foi a fala 
do Governador em exercício. Os cinqüenta 
profissionais tomaram posse em seus cargos por 
mérito, por competência e não por indicação política, 
como era a prática normal. 

Às 16h, a Seag e o Governador em exercício, 
Sr. Ricardo Ferraço, assinarão com o Bandes uma 
linha de crédito para apoiar o nosso pecuarista, que 
vive um momento difícil. 

Amanhã o Governador em exercício, Sr. 
Ricardo Ferraço, dará ordem de serviço para a 
duplicação do Hospital São Lucas. O povo do 
Espírito Santo, do Sul da Bahia e até de Minas 
Gerais, que vem procurar ajuda em nosso Estado, 
merece. 

Estaremos sexta-feira em Santa Teresa para a 
inauguração de uma obra que teve o seu início com o 
projeto Caminhos do Campo. Um projeto 
extraordinário, da época em que o Sr. Ricardo 
Ferraço era Secretário de Agricultura. 

Responderemos ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio com muita tranqüilidade e respeito. Não é 
verdade o que disse para a sociedade capixaba, ou 
seja, que votamos a favor da Rodosol e contra o 
povo. Com muita firmeza o Governador em 
exercício, Sr. Ricardo Ferraço, está conduzindo esse 
processo. Acreditamos nisso. 

Ontem falamos nesta tribuna que temos 
orgulho de ser deputado neste momento que vive o 
Estado do Espírito Santo, de sermos da base aliada de 
um Governo que prima principalmente por ações de 
credibilidade e pelo respeito ao dinheiro público. 

O Sr. Deputado Doutor Hércules, nosso 
querido amigo, foi muito feliz em suas palavras. Não 
vamos trazer para este Plenário o momento político 
que o Município de Vila Velha está vivendo. Vamos 
discutir nesta Casa os interesses do Estado do 
Espírito Santo. 

Sr. Deputado Euclério Sampaio, vamos falar 
somente a verdade neste Plenário e, principalmente, 
não jogar fora, através de uma fala, as ações de um 
homem que realmente tem sido reconhecido pelo 
Estado do Espírito Santo, que é o nosso amigo 
Ricardo Ferraço. (Muito bem!) 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Sr. 

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

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, aprendemos mais a cada dia que 
freqüentamos esta Casa. 

Muitas vezes você pensa que está indo por 
uma estrada e está vindo por outra. Não estamos 
entendendo coisa alguma do que está acontecendo 
hoje neste Plenário. Nunca vimos um deputado mais 
governista do que o Sr. Deputado Euclério Sampaio. 
Ninguém está entendendo coisa alguma. 
O Governo está brigando com a Rodosol, está 
exigindo obras no valor de cinqüenta milhões de 
reais, está exigindo compromissos com a população 
de Vitória, de Vila Velha e com todos que trafegam 
pela Terceira Ponte. E o Governador em exercício 
anuncia a construção de uma outra ponte, saindo na 
Glória em Vila Velha, resolvendo praticamente a 
metade dos problemas que temos.  

Passamos todos os dias na Terceira Ponte e 
acompanhamos o fluxo de carros, que atualmente é 
da ordem de sessenta mil. Antes eram dezenove mil 
carros por dia. 
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A Terceira Ponte - damos o nosso 
testemunho - só saiu porque o Governador na época 
era o Sr. Elcio Alvares, sem tirar o mérito de quem 
quer que seja.  

Na ocasião em que éramos deputado federal 
andamos de canoa com o Dr. Túlio, engenheiro do 
então DER, em busca de uma melhor solução para 
uma ponte. Com recursos fomos a Portugal e aos 
Estados Unidos com o intuito de construí-la. 
Cansamos de sobrevoar o local com o então Ministro 
Mário Andreazza. Foi em vão. Não conseguimos 
porque o nosso projeto era no Morro do Jaburuna, no 
terreno da Sr.ª Mariazinha Vellozo Lucas. Depois 
veio o projeto do Sr. Elcio Alvares, que saiu do papel 
e está servindo à população.  
 O Governo do Estado anunciou, através do 
Secretário de Obras e Governador em exercício, Sr. 
Ricardo Ferraço, a possibilidade, a viabilidade da 
construção de uma nova ponte, projeto que o jornal 
“A Tribuna” estampou em três páginas, anúncio que 
encheu de alegria todo o povo da Grande Vitória. Só 
quem não gostou foi a Rodosol porque irá diminuir o 
tráfego de veículos na Terceira Ponte em cinqüenta 
por cento.  

O Sr. Deputado Euclério Sampaio, uma das 
melhores figuras deste Parlamento, não está sendo 
compreendido hoje. S.Ex.ª é o maior “puxa-saco” do 
Governo de toda a história, porque apresentou a esta 
Casa um projeto exatamente para ajudar o Governo.  

Com todo o respeito que temos pelo Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, vai ser “puxa-saco” 
assim em Vila Velha. Mas S.Exª é autêntico e tem 
sido honesto.  
 Ontem, nesta tribuna o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio dirigiu-se ao Sr. Ricardo Ferraço com o 
maior respeito e maior admiração. E a recíproca é 
verdadeira.  

Na primeira reunião da Comissão de Justiça, 
somos obrigados a dizer como Presidente da mesma, 
o primeiro projeto da pauta foi esse de autoria do Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, que tinha como relator o 
Sr. Deputado Rafael Favatto, que por algum motivo, 
naturalmente de ordem pessoal, não pôde 
comparecer. Não solicitamos o arquivamento da 
matéria e sim solicitamos ao Sr. Deputado Elion 
Vargas que o relatasse. S.Ex.ª quando viu que o 
Procurador da Casa havia declarado que o projeto era 
inconstitucional, como é um homem inteligente, que 
acaba de ser nomeado Promotor de Justiça, pediu 
prazo de uma semana para relatá-lo. Não aconteceu 
nada. Estamos nesta Casa para defender os interesses 
do Estado do Espírito Santo. e queremos deixar bem 
claro que os Srs. não estão entendendo o Sr. 
Deputado Euclério Sampaio; não estão entendendo 
que S. Exª. é governista; que tem esse valor. O 
projeto de S.Exª. vem ao encontro das aspirações do 
Governo que anuncia um novo contrato com novas 
exigências; que anuncia a construção de uma nova 
ponte em favor do Espírito Santo, da Grande Vitória. 

 Então, Sr. Deputado Euclério Sampaio, 
queremos render nossas homenagens e desfazer todo 
esse mal entendido que aconteceu. (Muito bem!) 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. 
Deputadas, de volta a esta Casa, ontem, não tivemos 
oportunidade de cumprimentá-los pois a liderança é 
do Sr. Deputado Sargento Valter e só os líderes 
usaram da palavra na Sessão Solene de abertura dos 
nossos trabalhos.  

Não podemos deixar de elogiar o jornal Folha 
de São Paulo que, na última sexta-feira, dia 8, 
publicou na página Tendências/Debates um artigo do 
Sr. Governador Paulo Hartung. Vejam os Srs. que um 
artigo do Governador do Espírito Santo foi publicado 
em um dos maiores veículos de comunicação desta 
Nação, que é o jornal Folha de São Paulo. O artigo 
intitulado: “Espírito Santo, terra de oportunidades.” 
Alguns dados estamos sabendo, já que o Sr. 
Governador fez questão de passá-los para o Brasil 
inteiro usando, como dissemos, um veículo de 
comunicação de penetração nacional. Num texto 
claro, objetivo e de conteúdo analítico, mostrou 
números e relacionou ações que confirmam os 
resultados positivos obtidos pelo Governo do Estado 
nos campos econômicos, social, político e 
administrativo. 
 No setor econômico, o artigo do Governador 
destaca, entre outras coisas, a produção de gás. Hoje, 
sendo de quatro milhões de metros cúbicos/ dia. Até 
o final do ano será mais que quadruplicada essa 
quantia, chegando até dezoito milhões de metros 
cúbicos/dia. O Sr. Governador afirma textualmente 
que “pelas descobertas de petróleo e suprimento de 
gás, o Espírito Santo está dando sua decisiva 
contribuição para o enfrentamento da questão 
energética do pais.” 
 Outro tema de destaque é o exemplo- e isso 
está demonstrado nesta Assembléia Legislativa- da 
união política e institucional que o Espírito Santo deu 
e continua dando ao País. 
 No artigo, o Sr. Governador fala do orgulho 
capixaba pelo combate ao crime organizado e à 
corrupção que durante anos assolou o nosso Estado; 
fala da reorganização administrativa e do crescimento 
econômico como fator de desenvolvimento social. 
 O texto é rico de informações e dados. O Sr. 
Governador dá a receita do sucesso. Eliminou 
privilégios, combateu a sonegação, implementou um 
choque ético e de gestão, mostrando e provando que 
com seriedade, competência e compromisso é 
possível mudar, é possível melhorar e crescer. Mais 
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que isso, é possível conquistar o apoio da sociedade, 
de cada cidadão dessa terra capixaba e de todas as 
instituições públicas, como aqui demonstrado ontem 
na abertura do nosso ano legislativo. 
 Esse novo tempo é resultado das ações sérias 
e desenvolvidas desde o primeiro mandato do Sr. 
Governador. Um homem comprometido com o 
Estado e com a sua gente, com uma visão de futuro, 
que acreditou que o Espírito Santo é um Estado que 
podia dar certo, que pouca gente acreditava. E deu 
certo. 
 Ficamos orgulhosos pelo artigo publicado 
num veículo de circulação nacional, porque todo esse 
trabalho serve de exemplo para outras administrações 
e para outros governantes. E mais orgulhosos ainda 
ficamos, junto com alguns colegas, porque estamos 
aqui desde o primeiro momento da gestão do Sr. 
Governador, desde a Legislatura passada, desde 
aquele momento onde definimos um novo rumo para 
esta Assembléia Legislativa. 
 Hoje, participamos de um segundo mandato, 
de um segundo momento e o objetivo é continuar 
contribuindo e participando desse processo de 
valorização e de crescimento do Estado. 
 O Sr. Governador encerra o artigo destacando 
dados sobre a diminuição da pobreza, dados que 
foram, ontem, mostrados aqui pelo vice-governador, 
Sr. Ricardo Ferraço, Governador em exercício, 
mostrando, por exemplo, que o Espírito Santo hoje 
tem o quinto PIB nacional, e somos um Estado 
pequeno, com uma população relativamente pequena. 

Temos certeza de que ainda temos muito 
trabalho pela frente, mas para seguir esse caminho 
precisamos continuar contando com a participação 
desta Casa, dos Poderes constituídos e da sociedade 
nos debates relevantes para o Estado, como esse 
puxado pelo Sr. Deputado Euclério Sampaio que tem 
em sua defesa vários Srs. Deputados da base 
governista. 
 A contribuição de todos nesse processo é 
bem vinda, aceitamos de bom grado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.° 537/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei n° 468/2007, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira visa conceder dispensa de 
parte da jornada de trabalho à servidora pública do 
Estado que seja mãe, esposa ou companheira, tutora, 
curadora ou responsável por pessoa portadora de 
deficiência. 

 A matéria foi devolvida ao autor com base no 
artigo 136, inciso VIII do Regimento Interno, e por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso IV 
da Constituição Estadual. O autor entrou com pedido 
de recurso na Comissão de Justiça, o que foi deferido 
em 31/10/07 para seguir sua tramitação regimental.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n° 468/2007, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira visa conceder dispensa de 
parte da jornada de trabalho à servidora pública do 
Estado que seja mãe, esposa ou companheira, tutora, 
curadora ou responsável por pessoa portadora de 
deficiência. 

Segundo consta na justificativa da matéria, 
constante das folhas 04 dos autos, o deputado 
legislador pretende com a iniciativa assegurar à 
pessoa portadora de deficiência condições de 
tratamento clínico e terapêutico propiciando o 
respeito ao direto de habilitação, reabilitação e 
educação social.  

Apesar de meritório, o projeto em análise 
peca por vício de iniciativa pois as entidades estatais 
são competentes para organizar e manter seu 
funcionalismo, criando e extinguindo cargos, 
instituindo carreiras e estabelecendo vencimentos, 
delimitando os deveres e direitos dos servidores. 
Assim as normas estatutárias são contidas em 
legislações próprias criadas através de lei 
complementar, e os preceitos reguladores competem 
ao Poder Executivo Estadual a sua fiel execução.  

Neste sentido vejamos o que preceitua o 
artigo 68, parágrafo único, inciso VIII da 
Constituição Estadual: 
 

“Art. 68. As leis complementares 
serão aprovadas por maioria absoluta 
dos membros da Assembléia 
Legislativa e receberão remuneração 
seqüencial distinta da atribuída às leis 
ordinárias.  
 
Parágrafo único - São leis 
complementares, entre outras de 
caráter estrutural, as seguintes: 
 
VIII- estatuto dos funcionários 
públicos civis do Estado.” 

   
 Verificamos ainda que o projeto em apreço 
está sob o manto constitucional da Lei Federal nº 
9.717 de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre 
regras gerais para organização e o funcionamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal, que em seu artigo 1º, IX, parágrafo 
único e artigo 5º prescrevem: 
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“Art. 1º. Os regimes próprios de 
previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, 
dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal deverão ser 
organizados, baseados em normas 
gerais de contabilidade e atuária, de 
modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, observados os 
seguintes critérios: 
 
IX- sujeição às inspeções e auditorias 
de natureza atuarial, contábil, 
financeira, orçamentária e 
patrimonial dos órgãos de controle 
interno e externo. 
 
Parágrafo único. No caso dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, constitui requisito 
adicional, para organização e 
funcionamento de regime próprio de 
previdência social dos servidores 
públicos e dos militares, ter receita 
diretamente arrecadada ampliada, na 
forma estabelecida por parâmetros 
legais, superior à proveniente de 
transferências constitucionais da 
União e dos Estados.” 
 
“Art. 5º. Os regimes próprios de 
previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, 
dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal não poderão 
conceder benefícios distintos dos 
previstos no Regime Geral de 
Previdência Social, de que trata a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
salvo disposição em contrário da 
Constituição Federal.” 

 
Neste diapasão, a Constituição Estadual em 

seu artigo 154, parágrafo 1º, estatui que a despesa 
com pessoal ativo e inativo do Estado e dos 
Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar, assim como a 
concessão de qualquer vantagem ou alteração de 
estrutura de carreiras, a qualquer título pelos órgãos 
da administração direta e indireta, mantidas pelo 
Poder Público só poderão ser feitas, se houver prévia 
dotação orçamentária.  

Feitos esses esclarecimentos, somos do 
entendimento de que a matéria por se tratar de 
vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos 
estaduais, contém vício de iniciativa insanável, não 
sendo, portanto aconselhável sua tramitação neste 

Poder, razão pela qual somos pela adoção do seguinte 
parecer: 
 

PARECER N° 537 /2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Manutenção do Despacho Denegatório da 
Mesa ao Projeto de Lei de nº 468/2007, de autoria do 
Deputado Luciano. 
 
 Sala das Comissões, 04 de dezembro de 
2007. 

 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente – Relator 

ELION VARGAS 
MARCELO SANTOS 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ELCIO ALVARES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Parecer n.º 537/2007, que 
acaba de ser lido. (Pausa) 

Informo aos Srs. Deputados que se o Parecer 
n.° 537/2007 for aprovado, a matéria será arquivada; 
se rejeitado o projeto seguirá sua tramitação normal. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se. 
 
 O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaríamos de dizer ao Sr. Deputado Doutor 
Hércules que se seu projeto for melhor que o nosso, 
em favor do povo de Vila Velha, estaremos dando o 
nosso voto, mas não acreditamos que V. Ex.ª dará 
entrada nesse projeto e que o governo vá autorizar a 
tramitação normal do mesmo. Poderá até dar entrada 
em uma combinação com o Executivo para depois 
julgá-lo inconstitucional, mas V. Ex.ª pode ter certeza 
de que não fazemos nada combinado aqui desta 
tribuna; mas estaremos votando com V. Ex.ª, em 
favor do povo de Vila Velha. 
 Queremos chamar à discussão a questão da 
quarta ponte, somos favoráveis à sua construção, mas 
não somos a favor da concessão, pois sabemos que 
será outra indústria da extorsão. 
 Conclamamos os Srs. Deputados de Vitória e 
de Vila Velha para debater essa questão. Isso não é 
somente questão política; acima do nosso interesse 
pessoal, está o interesse político, tanto que nesta Casa 
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optei por defender o interesse do povo, não o pessoal, 
como muitos fazem em determinados lugares. 
 Queremos agora nos referir ao Sr. Deputado 
Marcelo Coelho: Trata-se da segunda oportunidade 
que V. Ex.ª, no afã de agradar ao Vice-governador, 
nos ataca injustamente. Em momento algum, nos 
referimos especificamente à V. Ex.ª no quesito 
votação. Fizemos uma referência ao Deputado 
Marcelo Coelho, da mesma maneira que poderíamos 
nos referir ao Deputado Doutor Wolmar Campostrini, 
ao Deputado Marcelo Santos. 
 V. Ex.ª disse que falamos inverdades, mas 
quem mentiu desta tribuna foi V. Ex.ª; veja que 
estamos sendo brando, da próxima seremos um 
pouco mais rigoroso porque não temos medo de 
enfrentar os trinta deputados, inclusive a nós 
mesmos.  
 V. Ex.ª mentiu desta tribuna quando disse 
que a derrubada do regime de urgência foi para que 
os projetos fossem melhor analisados. Entretanto, V. 
Ex.ª não analisa nenhum projeto de origem do 
governo, vota-os da maneira que chegam a esta Casa, 
porque V. Ex.ª deve favor ao Sr. Governador, e baixa 
a cabeça, sim! Se tem um Deputado que faz o que o 
Governo manda, esse é V. Ex.ª. Então, não venha nos 
chamar a atenção que falamos inverdades porque isso 
não aconteceu. Dissemos que S.Exªs votaram contra 
o povo porque derrubaram o regime de urgência, não 
falamos que julgaram o projeto improcedente. 
 Quanto ao Sr. Deputado Robson Vaillant que 
falou que mentimos, ainda bem que S.Exª não é mais 
Pastor. Não fomos expulso de nenhuma instituição, 
porém veja os motivos que o levaram a ser expulso.  

Quanto ao Sr. Deputado Theodorico Ferraço, 
S.Exa.foi bem gentil o que nos levou a analisar. 
Somos tão situação quanto V.Exª quando era 
oposição. O Sr. Deputado Theodorico Ferraço tem 
tanto título de nobreza tais como: ex-Secretário; ex-
Deputado Federal; ex-Prefeito; Deputado Estadual e 
atual 1º Cavalheiro de Cachoeiro de Itapemirim. 
 O que queríamos dizer é que o vice-
Governador prega uma coisa, mas na verdade faz 
outra quando pede para a base aliada julgar contra. 
Independente de sermos candidato ou não, estamos 
nesta Casa para defender o povo do Município de 
Vila Velha. Esse é o nosso papel. O povo já nos 
conhece, sabe quem somos e continuaremos nesta 
linha. (Muito bem!) 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Sr., 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Coelho. 
 
 O SR. MARCELO COELHO -(Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Srªs Deputadas, retornamos a esta tribuna para 
explicar à sociedade capixaba a fala do Sr. Deputado 

Euclério Sampaio. Fomos muito educado e gentil 
com S.Exª e reafirmamos que foi uma inverdade o 
que S.Exa. contou e todos os parlamentares que nos 
antecederam da mesma forma o fizeram. 

 Somos da base aliada. Votamos favorável a 
todos os projetos porque até o momento nenhum 
projeto que o governo mandou para esta Casa foi 
vergonhoso para o Estado do Espírito Santo. 
 Ser Deputado, hoje, só nos honra, mas se 
sairmos amanhã, faremos de cabeça erguida para 
olharmos no olho de qualquer um. Pedimos uma 
coisa a Deus, que exerçamos um mandato com 
orgulho. Pedimos na campanha que Deus só nos 
desse a oportunidade de ser Deputado se fosse para 
fazermos um mandato honrado. Ficamos como 
primeiro suplente por trinta e quatro votos. Não 
negociamos nada com o governador,com prefeito e 
nem com ninguém. Estamos nesta Casa pela vontade 
de Deus e depois pelo povo capixaba. Tivemos quase 
quinze mil votos nas urnas. 
 Prestamos muita atenção nas palavras do Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, não queremos 
transformar essa importante tribuna num debate 
pessoal. Entramos na vida pública para constituir 
amigos. Fomos Vereador, vice-Prefeito e com muita 
honra fomos gerente da Secretaria de Agricultura. 
Somos amigo pessoal do Sr. Ricardo Ferraço e o 
defendemos,não é pelo carinho, são pelas ações do 
homem, repetimos: mais vale as ações de um homem 
do que um discurso. A sociedade capixaba quer ouvir 
discussão neste plenário em favor, como S.Exª há 
poucos dias falou, das dificuldades que estão 
enfrentando os hospitais. Amanhã sairá uma ordem 
de serviço para duplicar os serviços do Hospital São 
Lucas; outro dia estava falando que precisa superar as 
dificuldades da Segurança Pública, é isso que 
precisamos discutir. 
 Não é certo falar da vida pessoal do 
Sr.Deputado Robson Vaillant. Fizemos a defesa 
porque se referiu ao nosso nome. Fizemos a defesa 
do vice-Governador Ricardo Ferraço que temos 
muito orgulho de sermos amigos de S.Exa. e de ser 
da base do governo. Dissemos ontem que o homem 
tem que ter posição como o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio tem a sua, o que respeitamos, mas não 
vamos transformar esta tribuna num debate de gerar 
inimizade. 

Ontem, no nosso pronunciamento, elogiamos 
a forma como o Sr. Presidente Guerino Zanon conduz 
esta Casa de Leis, que teve sua credibilidade 
aumentada. Quando éramos um cidadão capixaba 
comum, ficava entristecido ao ler nas páginas dos 
jornais discussões sobre a vida pessoal e inverdades. 

Sr. Deputado Euclério Sampaio, não 
julguemos desta forma, façamos um debate claro e 
verdadeiro, mas não façamos desta tribuna um 
palanque e não envergonhemos esta instituição que 
merece de nós, trinta parlamentares, todo o respeito. 
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Que com nossas atitudes aumentemos o respeito da 
sociedade para com o Poder Legislativo Capixaba. 
(Muito bem!) 

 
O SR. VANDINHO LEITE – Sr. 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.Ex.ª 
aos Projetos de Lei n.ºs 01 e 02/2008, de minha 
autoria, para Audiência em Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro o pedido de recurso. 
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 538/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PUBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei n. º 482/07, Dispõe 
sobre a criação do programa lixo zero, 
Arquitetura Sustentável, Energia Renovável e dá 
outras providencias de autoria da Deputada Luzia 
Toledo 

 
A matéria foi apresentada em sessão 

ordinária do dia 05 de novembro de 2007, tendo 
ficado em MESA para análise, havendo manifestação 
pela devolução ao autor do Projeto, com base no art. 
136, VIII do RI, e por infringência do art. 63 e inciso 
III e VI da Constituição Estadual. 

Tendo havido, tempestivamente, recurso 
regimental do autor contra o despacho denegatório do 
Presidente da Mesa Diretora, - com fincas no 
parágrafo único do art. 136 do Regimento Interno, - 
para que a matéria fosse à Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, para exame de 
sua admissibilidade, com o deferimento do recurso 
coube a mim relatar o que se segue: 

É o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei Nº 482/07 de autoria da 
Deputada Estadual Luzia Toledo Versa sobre a 
criação de um programa denominado “lixo zero, 
Arquitetura Sustentável, Energia Renovável”.  

Nota-se que a proposição em epígrafe, 
malgrado os elevados propósitos do seu autor, 
confronta com o sistema constitucional de iniciativas 
reservadas estabelecidas pela Constituição Federal e, 
reproduzidas em nossa Lei Maior Estadual conforme 
indicado no art. 63. 

Não há, pois colmo contornar o obstáculo 
antedito que, assume as feições de uma típica 

inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa 
repetir, fulminam integralmente a proposição. 
 Diante do exposto e nos termos das 
considerações aduzidas, opinamos por negar 
provimento ao recurso mantendo-se, in totum o 
despacho denegatório proferido pela mesa diretora 
rejeitando assim, a tramitação da proposição em 
exame por vicio de inconstitucionalidade, o que nos 
leva a sugerir aos membros desta Comissão a adoção 
do seguinte: 
 

PARECER N.º 538/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Manutenção Do Despacho Denegatório , 
lançado no Projeto de Lei nº 482/07 de autoria da 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 Sala das Comissões, 04 de dezembro de 
2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
ELION VARGAS 

MARCELO SANTOS 
ELCIO ALVARES 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Parecer n.º 538/2007, da 
Comissão de Justiça, que acaba de ser lido. 

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

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

Aprovado. 
Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER N.º 
546/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 463/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Da Vitória, que dispõe sobre a 
multa por dano ambiental foi protocolado no dia 
29.10.2007 e lido na Sessão Ordinária do dia 
30.10.2007, oportunidade ao qual recebeu despacho 
do Senhor Presidente desta Augusta Casa de Leis no 
sentido de devolve-la ao autor, por infringência ao 
inciso III do parágrafo único do artigo 63 da 
Constituição Estadual do Espírito Santo, mediante 
disposto no inciso VIII do artigo 136 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 
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O autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo após, o Projeto 
de Lei recebeu encaminhamento para esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de parecer para efeito de 
análise do despacho do Senhor Presidente, conforme 
previsto no parágrafo único do artigo 136 do 
Regimento Interno. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A presente matéria, como bem asseverou o 
Senhor Presidente desta Assembléia Legislativa, fere 
os preceitos legais previstos no inciso III do 
parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual 
do Espírito Santo, in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

 
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; 
(...)” (Grifo nosso.) 

 
Apesar da proposição possuir um importante 

objetivo, esta invade a competência legislativa de 
iniciativa do Governador do Estado. Sendo assim, a 
adoção da forma de INDICAÇÃO, prevista no artigo 
167-A do Regimento Interno desta Assembléia 
Legislativa, seria a melhor forma para o tratamento 
de matéria desta natureza. 

Diante do exposto, e por entender 
procedentes as razões do despacho denegatório do 
Presidente desta Augusta Casa de Leis, essa Relatoria 
propõe aos Ilustres Pares desta Douta Comissão, a 
aprovação do parecer adiante exposto. 
 

PARECER N.º 546/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO do Senhor 
Presidente, que devolveu o Projeto de Lei nº 
463/2007, de autoria do Senhor Deputado Da Vitória, 
que dispõe sobre a multa por dano ambiental. 

 Sala das Comissões, 04 de dezembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ELION VARGAS 
Relator 

MARCELO SANTOS 
CLAUDIO VEREZA 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ÉLCIO ALVARES 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Parecer n.º 546/2007, da 
Comissão de Justiça, que acaba de ser lido. 

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

 
O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, na 

qualidade de Líder do PDT, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
manifestamos o interesse de pedir apoio ao Plenário 
para este projeto para que ele possa tramitar, porque é 
uma matéria de interesse coletivo. Acreditamos que 
ele obtenha a sanção do Governo do Estado pelo 
interesse maior que é a coletividade do Espírito 
Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Parecer n.º 546/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado contra dois votos. 
Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 565/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 473/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, proíbe no 
Estado do Espírito Santo qualquer publicidade de 
cigarro e de produtos derivados do tabaco. Foi 
protocolizada no dia 30 de outubro de 2007. 

Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 31 de outubro de 2007, oportunidade 
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em que foi devolvida para o seu autor – com base no 
artigo 136, VIII, do Regimento Interno – por 
infringência ao artigo 22, incisos XXIX, da 
Constituição Federal. Após foi encaminhado para a 
Comissão de Justiça, na forma do artigo 136, da 
Resolução n.° 1.600/1991, tendo em vista o recurso 
contra o despacho denegatório do Presidente. 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, Projeto de Lei n.º 
473/2007, de autoria do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, proíbe no Estado do Espírito Santo 
qualquer publicidade de cigarro e de produtos 
derivados do tabaco. 

A matéria tratada por esta proposição 
normativa, visa a proibição de campanhas 
publicitárias de produtos derivados do tabaco, 
objetivando diminuir a influência nociva da imprensa 
ao incentivar seu consumo, visto que morrem 
anualmente milhares de pessoas por doenças 
provenientes do tabagismo.  

Indubitavelmente, uma preocupação digna de 
louvor por parte desta Augusta Casa de Leis, cujo 
escopo é zelar pela população capixaba, a proposição 
normativa busca diminuir a péssima influência da 
mídia sobre a mente dos nossos jovens, induzindo-os 
ao vício do tabagismo. 

Porém, a Constituição Federal em seu artigo 
22, inciso XXIX, dispõe que é de competência 
privativa da União legislar sobre propaganda 
comercial. In verbis: 
 

Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 
(...) 
XXIX – propaganda comercial. 

 
Neste contexto, vale ressaltar que, apesar de 

altamente meritória, a matéria da proposição 
normativa já se encontra regulamentada pela União 
através da Lei Federal n.° 9.294, de 15 de julho de 
1996, como poderemos verificar abaixo, no seu artigo 
3°, ipsis verbis: 
 

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 
de qualquer outro produto fumígero, 
derivado ou não do tabaco, em 
recinto coletivo, privado ou público, 
salvo em área destinada 
exclusivamente a esse fim, 
devidamente isolada e com 
arejamento conveniente. 

 
Art. 3o A propaganda comercial dos 
produtos referidos no artigo anterior 
só poderá ser efetuada através de 
pôsteres, painéis e cartazes, na parte 

interna dos locais de venda. (Redação 
dada pela Lei nº 10.167, de 
27.12.2000) 
§ 1° A propaganda comercia l dos 
produtos referidos neste artigo deverá 
ajustar-se aos seguintes princípios: 
I - não sugerir o consumo exagerado 
ou irresponsável, nem a indução ao 
bem-estar ou saúde, ou fazer 
associação a celebrações cívicas ou 
religiosas; 
II - não induzir as pessoas ao 
consumo, atribuindo aos produtos 
propriedades calmantes ou 
estimulantes, que reduzam a fadiga 
ou a tensão, ou qualquer efeito 
similar; 
III - não associar idéias ou imagens 
de maior êxito na sexualidade das 
pessoas, insinuando o aumento de 
virilidade ou feminilidade de pessoas 
fumantes; 
IV – não associar o uso do produto à 
prática de atividades esportivas, 
olímpicas ou não, nem sugerir ou 
induzir seu consumo em locais ou 
situações perigosas, abusivas ou 
ilegais; (Redação dada pela Lei nº 
10.167, de 27.12.2000) 
V - não empregar imperativos que 
induzam diretamente ao consumo; 
VI – não incluir a participação de 
crianças ou adolescentes.(Redação 
dada pela Lei nº 10.167, de 
27.12.2000) 

 
Outrossim, ancorado na diagnose jurídica 

constitucional, o critério formal não se revela 
atendido. Vale dizer que, incontestavelmente a 
pretensa normatividade da Proposição Legislativa 
traz ponto de antinomia com os preceitos 
constitucionais. 

Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 473/2007, 
de autoria do Senhor Deputado Euclério Sampaio, é 
formalmente inconstitucional. 
 
EX POSITIS, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 565/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO do despacho do senhor 
Presidente, que devolveu o Projeto de Lei n.º 
473/2007 ao seu autor, o senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELCIO ALVARES 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Parecer n.º 565/2007, da 
Comissão de Justiça, que acaba de ser lido. 

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

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

Aprovado. 
Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER N° 

564/ 2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

Em cumprimento ao disposto no art. 40, do 
Regimento Interno, cabe a esta Comissão efetuar a 
análise da manutenção ou não do despacho do 
Presidente da Mesa Diretora acerca do Projeto de Lei 
de n° 551/2007, de autoria do Deputado Dá Vitória, 
dispõe sobre o tempo de atendimento ao público 
nas agências bancárias, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo”. 

É o breve relatório. 
 

PARECER 
 

ANÁLISE JURÍDICA 
 

O Projeto em comento tem por objetivo 
determinar o tempo de atendimento ao público nas 
agências bancárias de nosso Estado dando mais 
agilidade ao atendimento e maior conforto aos 
cidadãos. 

O despacho denegatório, aposto à fl. 01 dos 
autos, se limitou a afirmar que o projeto é 
manifestamente inconstitucional, por versar sobre 
organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo, bem como tratar 
de assunto cuja atribuição é de Secretarias de Estado 
ou órgãos daquele Poder. 

Entretanto, a proposição em tela possui lastro 
constitucional, consoante decisão do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ, transcrita abaixo: 
 

“Inexiste ilegalidade do Estado ou 
do Município na exigência de 
tempo máximo de espera em fila 
bancária, visto que não há 
interferência com as leis federais que 
regulam as instituições financeiras. 
Não há invasão de competência, 
por ser esta concorrente, tendo em 
vista que não se está alterando 
matéria relativa ao sistema 
financeiro, mas, sim, dispondo sobre 
normas para a proteção do 
consumidor bancário com relação ao 
tempo de espera em filas. O Estado 
tem competência para suplementar 
a legislação concorrente da União, 
Estados Federados e Distrito Federal, 
desde que não interfira no 
funcionamento harmônico do sistema 
financeiro nacional”. (APELAÇÃO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA 
– 85263 Processo: 
200270000209362 UF: PR Órgão 
Julgador: Terceira Turma. Data da 
decisão: 23/09/2003) 

 
Com efeito, vê-se que o projeto em 

apreciação não viola a divisão de competência 
preconizada pela Constituição Federal, que entendeu 
ser possível aos Estados Federados complementarem 
a legislação consumeirista (Código de Defesa do 
Consumidor), nos termos do inciso V, do art. 24 da 
Carta Magna: 

 
Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar 
concorrentemente  sobre: 
(..) 
V – Produção e CONSUMO. 

 
Nesse sentido, em consonância com o 

ordenamento jurídico pátrio, consigno o meu parecer 
pela rejeição do despacho denegatória da Mesa 
Diretora, a fim de permitir que o Projeto e Lei n° 
551/2007 siga a sua tramitação regular nesta Casa, 
nos termos regimentais. 
 

PARECER N° 564/ 2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela REJEIÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO aposto ao Projeto de Lei n° 
551/2007, de autoria do Deputado Da Vitória. 
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ELION VARGAS 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Parecer n° 564/2007. 
Se o parecer for aprovado, a matéria seguirá 

tramitação normal. Se o parecer for rejeitado, o 
projeto será arquivado.  

Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. 
 Aprovado. 
 Publique-se e após o cumprimento do Artigo 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania, de Defesa do Consumidor e de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 07/2007 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 

A Deputada Estadual Aparecida Denadai, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, com fulcro nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, vem requer a V.Exa. que 
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Governador do 
Estado do Espírito Santo – em exercício - Sr. Ricardo 
Ferraço a seguinte indicação: 

 
“O Governo do Estado do Espírito 
Santo autoriza a Implantação de 
um Programa de Apoio às Vítimas 
de Enchentes no Estado do 
Espírito Santo”. 

 
Palácio Domingos Martins, 08 de fevereiro 

de 2008. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O objetivo desta Indicação é solicitar ao 

Governo do Estado do Espírito Santo que dê apoio e 
atenção especial às vítimas das enchentes que vêm 
constantemente assolando o nosso Estado.  

A nossa preocupação se dá em favor dos 
munícipes, que acabaram ficando desabrigadas em 
razão da intensa tempestade que caiu durante a noite 
de quarta e madrugada da última quinta-feira 
(07.02.2008) e conseqüentemente tiveram além das 
suas residências todos os pertences perdidos.  

Deve ser observado, como exemplo, a 
situação do município de Cariacica que é bastante 
crítica, pois em determinadas regiões o nível da água 
acaba sendo muito elevado e inunda várias casas, 
fazendo com que muitas famílias venham a perder 
móveis, roupas e comidas. 

É importante destacar que os locais atingidos 
pelas enchentes abrangem uma área onde também são 
encontrados comércios e empresas sendo estes, 
muitas vezes, a mola do desenvolvimento de toda a 
região. 

Por sabermos do imenso carinho e respeito 
que o Exmo. Sr. Governador do Estado possui pela 
população capixaba, respeitosamente, ora lhe 
encaminhamos a presente Indicação, por 
acreditarmos que a atual situação da população irá 
sensibilizá-lo, o que traz a certeza do atendimento do 
nosso pedido.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n° 07/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 01/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 

O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
artigos 134, inciso VIII e 167-A aprovada pela 
Resolução nº 1.600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito 
Santo, a seguinte INDICAÇÃO: 
 

- Encaminhamento de proposição 
dispondo sobre a inclusão do 
Instituto Preservarte  – organização 
não –governamental, sem fins 
lucrativos, OSCIP federal com sede 
em João Neiva/ES, declarada de 
utilidade pública estadual através da 
Lei n.º 8.647/07 – na lista das 
entidades habilitadas a receberem, 
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recursos estaduais junto à Secretaria 
Estadual de Cultura.. 

 
Sala das Sessões, 18de dezembro de 2007. 

 
MARCELO COELHO 

Deputado Estadual 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n° 01/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 02/2008 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 134, VIII e 
167-A do Regimento Interno, constante da Resolução 
1.600 de 11 de dezembro de 1991, depois de ouvida a 
Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 

 
Inclusão no Programa “Caminhos 
do Campo”, da pavimentação na 
localidade da Rodovia ES 080 entre 
os patrimônios Ponte do Pancas, 
Abobrinha, Fazenda Pruculi, 
Trevo, Montebelo, Mosken, 
Fazenda Floresta, terminando na 
Rodovia ES 341 no Distrito de 
Ângelo Frencchiani, município de 
Colatina – ES. 

 
Tal indicação tem por finalidade Inclusão no 

Programa “Caminhos do Campo”, da pavimentação 
na localidade da Rodovia ES 080 entre os 
patrimônios Ponte do Pancas, Abobrinha, Fazenda 
Pruculi, Trevo, Montebelo, Mosken, Fazenda 
Floresta, terminando na Rodovia ES 341 no Distrito 
de Ângelo Frencchiani, município de Colatina – ES. 

Insta salientar que estamos encaminhando a 
V. Srª Requerimento feito peloVereador Wady José 
Jariura, e aprovado pela Câmara Municipal de 
Colatina em 12 de dezembro de 2007 onde 
consubstancia o pedido por ser aquela localidade 
formada por pequenos e médios produtores rurais, 
principalmente produtores de café que ao longo dos 
anos vem sofrendo em épocas de escoamento de suas 
safras, além de contar aquele trecho com uma grande 
freqüência de coletivos dispondo de diversas linhas 
que atende toda a população existente na região e 

ainda conta com uma infraestrutura razoável no qual 
este elo seria de fundamental importância para 
beneficiar as comunidades circunvizinhas, 
aumentando assim, sua capacidade de 
desenvolvimento e resgatando a auto estima daquele 
povo tão sofrido. 

Certo da sensibilidade e da atuação série e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 

 
Sessões, 27 de dezembro de 2007. 

 
DA VITÓRIA 

PAULO FOLETTO 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n° 02/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.° 03/2008. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
 

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

Criar programas que incentivem a aquisição e 
o uso de bicicleta como meio de transporte na região 
da Grande Vitória em substituição aos veículos 
particulares; 

Criação de incentivo fiscal com o objetivo de 
reduzir tributos incidentes sobre a fabricação de 
bicicletas e/ou suas respectivas peças; 

Estabelecer interlocução com todos os 
Prefeitos da Grande Vitória para que se adote 
medidas de incentivo ao uso da Bicicleta como meio 
de transporte. 

Esta indicação visa fomentar a utilização da 
bicicleta como meio principal de transporte dos 
moradores da Grande Vitória. Esse meio de 
transporte proporcionará melhoria nas vias urbanas, 
no aspecto físicas das pessoas e na qualidade do meio 
ambiente. 



Vitória-ES, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008 Diário do Poder Legislativo - 6325 

Tendo em conta que a medida ora proposta é 
de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos 
termos do parágrafo único do art. 63, da Constituição 
Estadual e deve ser implementada em conjunto com 
os municípios participantes da Região Metropolitana, 
apresento  
 

Palácio Domingos Martins, 31 de janeiro de 
2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n° 03/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.° 04/2008. 
 
AO EXM.° SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 134, VIII e art. 167-A, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Exa. que seja 
encaminhada ao Senhor Secretário de Saúde do 
Estado do Espírito Santo, Senhor Anselmo Tose, a 
seguinte INDICAÇÃO : 
• Seja cumprida a Lei Federal no 11.347, de 27 
de setembro de 2006, dispõe sobre a distribuição 
gratuita de medicamentos e materiais necessários à 
sua aplicação e ao monitoramento da glicemia capilar 
aos portadores de diabetes inscritos em programas de 
educação para diabéticos; 
• Sejam os materiais previstos na citada lei 
distribuídos em todos os municípios do Estado do 
Espírito Santo. 

Em virtude de algumas demandas surgidas 
em nosso gabinete pude perceber o desapontamento 
de diversos diabéticos em não conseguirem obter 
medicamentos e instrumentos de medição da 
glicemia, para controle do diabetes. 

Um caso especialmente, relatado por uma 
mãe, moradora do município de Nova Venécia -ES, 
da conta de que o seu filho de onze anos vive sobre a 
proteção divina, já que o seu filho tem diabetes 
melittus tipo 1, mas não recebe a medicação básica 
desde o mês de outubro 2007. A moradora, 
entretanto, relata que esse não é um caso isolado. 

Vale informar que a Lei Federal nº 
11.347/06, estabeleceu normas e critérios básicos 
para atendimento aos portadores de diabetes, os quais 
deverão receber, gratuitamente, do Sistema Único de 
Saúde - SUS, medicamentos necessários para o 
tratamento adequado à sua condição e materiais 
necessários à aplicação e monitoramento da glicemia. 

Ao buscar o significado do termo “diabetes 
mellitus” encontramos a seguinte definição: 
“Batizada pelos médicos de diabetes mellitus, a 
doença ocorre quando há um aumento do açúcar no 
sangue. Dependendo dos motivos desse disparo, pode 
ser de dois tipos: No tipo 1 as células do pâncreas que 
fabricam insulina, o hormônio que ajuda a glicose a 
entrar nas células, simplesmente foram destruídas ¹.” 

Como objetivo de assegurar o acesso aos 
medicamentos e serviços públicos às pessoas 
dependentes do Sistema Único de Saúde - SUS é que 
propomos essa indicação. 
 

Palácio Domingos Martins , 31 de janeiro de 
2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
LEI No 11.347, de 27 de setembro de 2006. 
Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos 
e materiais necessários à sua aplicação e à 
monitoração da glicemia capilar aos portadores de 
diabetes inscritos em programas de educação para 
diabéticos. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
Art. 1o Os portadores de diabetes receberão, 
gratuitamente, do Sistema Único de Saúde - SUS, os 
medicamentos necessários para o tratamento de sua 
condição e os materiais necessários à sua aplicação e 
à monitoração da glicemia capilar.  
§ 1o O Poder Executivo, por meio do Ministério da 
Saúde, selecionará os medicamentos e materiais de 
que trata o caput, com vistas a orientar sua aquisição 
pelos gestores do SUS.  
§ 2o A seleção a que se refere o § 1o deverá ser 
revista e republicada anualmente ou sempre que se 
fizer necessário, para se adequar ao conhecimento 
científico atualizado e à disponibilidade de novos 
medicamentos, tecnologias e produtos no mercado.  
§ 3o É condição para o recebimento dos 
medicamentos e materiais citados no caput estar 
inscrito em programa de educação especial para 
diabéticos.  
Art. 2o (VETADO)  
Art. 3o É assegurado ao diabético o direito de 
requerer, em caso de atraso na dispensação dos 
medicamentos e materiais citados no art. 1o, 
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informações acerca do fato à autoridade sanitária 
municipal.  
Parágrafo único. (VETADO)  
Art. 4o (VETADO)  
Art. 5o Esta Lei entra em vigor no prazo de 360 
(trezentos e sessenta) dias, a contar da data de sua 
publicação. 
 
Brasília, 27 de setembro de 2006; 185o da 
Independência e 118o da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

Guido Mantega 
Jarbas Barbosa da Silva Júnior 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n° 04/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.° 05/2008. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais requer a V.Exa., com fulcro 
nos artigos 134, inciso VIII e 167-A do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1600/91, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

- Dispõe sobre a criação do 
Programa Estadual de Saúde Bucal 
na Primeira Infância no Estado do 
Espírito Santo. 

 
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2008 

 
LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-Presidente da Assembléia Legislativa 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n° 05/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.° 06/2008. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais requer a V.Exa., com fulcro 
nos artigos 134, inciso VIII e 167-A do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1600/91, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 
- Projeto de Lei que cria o Programa Estadual 
de Conservação e Uso Racional da Água e Economia 
de Energia Elétrica em Edificações. 
 

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n° 06/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 3537/2007, do Deputado 
licenciado Givaldo Vieira, de voto de congratulações 
com o professor de química Wilson Lelis, pela 
realização do Projeto “Reciclando e Alcançando a 
Sustentabilidade”, desenvolvido na escola estadual 
“Catarina Chequer”, em Vila Velha. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
3537/2008, 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 Nº 3538/2007, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
ABD Capixaba – Associação Brasileira de 
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Documentaristas- Seção ES, pelo lançamento do 
catálogo “81 anos do cinema do Espírito Santo”, 
durante a mostra “ A Vida é Curta”.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
3538/2008, 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 Nº 3539/2007, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Movimento Vida Nova – Movive – Banco Terra 
(Vitória) e o Banco Bem (São Benedito) - pela 
premiação “Prêmio Caixa Melhores Práticas em 
Gestão Local 2007”.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
3539/2008, 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 Nº 3540/2007, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Procuradora da República Elisandra de Oliveira 
Olímpio, por ter sido eleita Procuradora-Chefe do 
Ministério Público Federal no Espírito Santo.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
3540/2008, 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 Nº 35412007, do Deputado 
Sargento Valter, de voto de congratulações com o 
Partido dos Trabalhadores Regional Espírito Santo e 
em especial ao presidente eleito Carlos Casteglione, 
que no processo fica evidente o comprometimento 
com a cidadania e a democracia.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
3541/2008, 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 Nº 3542/2007, do Deputado 
Sargento Valter, de voto de congratulações com a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
em especial ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Urbano da Serra, pela instalação de 
aproximadamente 400 novos abrigos de ônibus no 
município da Serra.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3542/2007, 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 Nº 3543/2007, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a TV 
Gazeta, a repórter do Notícia Agora, Ana Paula Costa 
e o repórter Felipe Quintino, pelo primeiro lugar na 
categoria Telejornalismo, primeiro lugar na categoria 
Jornalismo Impresso e segundo lugar na categoria 
Jornalismo Impresso 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3543/2007, 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 Nº 3544/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
jogador das Seleções Brasileira e Capixaba de Beach 
Soccer Venicius Ribeiro, Buru, pela conquista do 
Prêmio da Fifa como melhor jogador de beach soccer 
do mundo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3544/2007, 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 Nº 3545/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anchieta e 
Piúma, pelo primeiro Congresso Intermunicipal de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anchieta e 
Piúma.  
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3545/2007, 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 Nº 3546/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Polícia Militar do Estado pelo Projeto Piloto “Anjos 
do Bairro”.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3546/2007, 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 Nº 3547/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Escola de Ensino Fundamental e Médio Catarina 
Chequer, pela realização do projeto de transformar 
óleo de cozinha em materiais de limpeza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3547/2007, 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 Nº 01/2008, do Deputado Paulo 
Foleto, de voto de congratulações com a Retificadora 
do Norte Ltda – Retinorte, por completar 10 anos 
com destacada atuação no ramo de retifica de 
motores, empresa localizada no município de 
Colatina.  

  
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 01/2008, 
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 Nº 02/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com a 
CADEESO, pela realização da Convenção das 
Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo.  

 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 02/2008, 
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 Nº 03/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com a 
Associação Batista em Cariacica, pela eleição da 
nova diretoria.  

  
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 03/2008, 
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 Nº 04/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
Padre Marcelo Luiz Basoni, pela comemoração de 
20anos de ordenação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 04/2008, 
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 Nº 05/2008, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com o 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito 
Santo, pela posse dos Srs. Desembargadores Manoel 
Alves Rabelo e Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 
respectivamente, nos cargos de Presidente e Vice-
presidente/Corregedor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 05/2008, 
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 Nº 06/2008, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com o 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela 
posse dos Srs. Desembargadores Frederico 
Guilherme Pimentel, Álvaro Manoel Rosindo 
Bourguignon e Rômulo Taddei, respectivamente, nos 
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cargos de Presidente e Vice-presidente e Corregedor 
Geral de Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 06/2008, 
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 Nº 07/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o Reitor da 
Universidade Federal do Espírito Santo, Sr. Rubens 
Rasseli, pela posse no cargo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 07/2008, 
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 Nº 08/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo, pela conquista 
do Prêmio Nacional de Inovação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 08/2008, 
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 Nº 09/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com a Win Central 
de Eventos, pelos 10 anos de fundação da empresa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 09/2008, 
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 Nº 10/2008, da Deputada Luzia  
Toledo, de voto de congratulações com a Federação 
das indústrias do Espírito Santo (FINDES), pela 
implantação de uma unidade do SENAI no Município 
de Aracruz.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 10/2008, 
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 Nº 11/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o empresário 
Sebastião Pedro de Freitas, pelo sucesso do 
restaurante La Salsa  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 11/2008, 
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 Nº 12/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com a Família 
Doerl, de Santa Teresa, pela produção e preparação 
de vinho com qualidade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 12/2008, 
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 Nº 13/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o Sr. Edilson 
Barbosa, pela posse como Auditor Geral do Estado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 13/2008, 
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 Nº 14/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o Sr. Atílio 
Mattiello, Pela produção de vinho no município de 
Santa Teresa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 14/2008, 
que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
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Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO Nº 15/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o Sr. Carlos 
Clarindo Tomazelli, pela produção de vinho no 
município de Santa Teresa.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Em votação o Requerimento n° 15/2008, 
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 Nº 16/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com a Prefeitura 
Municipal de Alfredo Chaves, pelo aniversário de 
117 anos de emancipação Política. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Em votação o Requerimento n° 16/2008, 
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 Nº 17/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com a Citágua, de 
Cachoeiro de Itapemirim, pela conquista do Prêmio 
Nacional de Qualidade em Saneamento Básico.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Em votação o Requerimento n° 17/2008, 
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 Nº 18/2008, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Sindicato dos Trabalhadores em alimentação e afins – 
Sindialimentação/ES, pela comemoração de posse da 
diretoria eleita. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Em votação o Requerimento n° 18/2008, 
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 Nº 19/2008, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, pela 
posse do Reitor, Sr. Rubens Sérgio Rasseli em 
segundo mandato.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 19/2008, 
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 Nº 20/2008, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Vitoria – APAE, pela posse na gestão 2008/2010, e 
pela inauguração das obras de reforma do centro 
terapêutico ocupacional e nutricional.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Em votação o Requerimento n° 20/2008, 
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 Nº 21/2008, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o Sr. 
David Cruz, patriarca da Família da Gráfica Espírito 
Santo, pela comemoração dos seus 75 (setenta e 
cinco) anos de idade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON)- Em votação o Requerimento n° 21/2008, 
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: 
REQUERIMENTOS N.ºS 22 A 44/2008, dos 
Deputados Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com os Oficiais do Batalhão da 
Polícia Militar, por serem reformados, e pelos bons 
serviços prestados à comunidade capixaba 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Em votação os Requerimentos n°s 
22/2008 a 44/2008, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 



Vitória-ES, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008 Diário do Poder Legislativo - 6331 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 45/2008, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
jornal A Gazeta e a editora do caderno Kelly 
Matosinhos, com o editor de Arte, Sr. Paulo 
Nascimento, Arte, Sr. Dirceu Gilberto Sarcinelli 
(Sub-diretor), textos AG, editor de qualidade, Sr. 
Carlos Henrique Boninsenha e com o diretor 
comercial, Sr. Marcio Chagas – por dois anos da 
edição regional do Jornal.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Em votação o Requerimento n° 45/2008, 
que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
  
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, usaremos este momento para fazer um 
registro em nome da sociedade médica e da 
sociedade colatinense, de forma geral. 

No dia 31 de janeiro, perdemos um piauiense 
que migrou para Colatina no início da década de 
sessenta, o Dr. Enoque Soares de Alencar, um grande 
cirurgião que beneficiou a população da região 
noroeste do Estado do Espírito Santo. Além de ter 
dedicado grande parte de seu tempo à população mais 
carente operando os doentes do INPS, como era 
chamado o atual SUS – Sistema Único de Saúde, o 
Dr. Enoque foi um exemplo de vida para qualquer 
pessoa, tanto na constituição de sua família, com 
cinco filhos, dos quais dois profissionais médicos, 
quanto como professor em Colatina. 
 Todos os acadêmicos - somos testemunha 
deste fato - que chegavam até ele e queriam ver como 
se fazia uma cirurgia, o Dr. Enoque fazia questão de 
ensinar. Ensinava os princípios cirúrgicos, as técnicas 
cirúrgicas, pegava na mão dando confiança aos 
acadêmicos, quando ainda não havia residência ou 
curso de pós-graduação que hoje fazem parte da 
formação do cirurgião. Naquela época esses cursos 
não existiam. 
 Muitos cirurgiões, ainda durante o curso, 
tinham que aprender com alguém que operava. O Dr. 
Enoque operava bem e, mais do que isso, tinha o 
desprendimento de ensinar a sua arte, a sua técnica a 
qualquer acadêmico que pedisse a ele para aprender. 
Fazia questão de saber, de ensinar a sua arte e, como 

dissemos, prestava seus serviços, principalmente à 
população mais carente. 
 À família do Dr. Enoque de Alencar - dona 
Ieda, esposa; Serginho, seu filho, que é meu amigo - 
os nossos sentimentos. Registramos desta tribuna, 
porque ele merece isso. 
 O Dr. Enoque faleceu no dia 31 de janeiro e 
sem dúvida nenhuma, lá em cima, continuará nos 
orientando espiritualmente, porque a sua passagem na 
Terra foi coroada de humanidade e de respeito ao ser 
humano. Nossas saudades, pois aprendemos bastante 
com esse médico quando começamos a trabalhar. 
 Registramos também, com alegria, que a 
Secretaria de Saúde anunciou no mesmo dia 31 - em 
que perdemos o Dr. Enoque - que passaria a ter um 
novo comportamento com relação aos hospitais 
filantrópicos do Estado do Espírito Santo. Os 
hospitais filantrópicos do Estado do Espírito Santo 
durante os últimos vinte anos vieram perdendo a 
capacidade de resolver os problemas da nossa 
população e V.Ex.ª sabe do que estamos falando, 
porque em Cachoeiro de Itapemirim os dois hospitais 
públicos que prestam serviço à comunidade são 
filantrópicos, o Evangélico e a Santa Casa.  

A Secretaria de Estado da Saúde, que pagava 
sempre a produção dos hospitais contratualizados no 
dia 20 do mês subseqüente, adiantou o pagamento 
para o dia 5 do mês em curso. Os nossos hospitais da 
rede filantrópica, os hospitais contratualizados no 
Estado do Espírito Santo, estão ganhando quarenta a 
quarenta e cinco dias do seu repasse financeiro. Essa 
é uma demonstração de confiança que a Secretária de 
Estado da Saúde tem nos hospitais que ainda vão 
prestar os serviços; está adiantando o dinheiro para 
que possam negociar melhor preço de remédios, para 
que possam ter as suas responsabilidades com seus 
funcionários colocadas em dia mais cedo. Enfim, é 
um exemplo de quem acredita, mas que sabe que os 
hospitais contratualizados estão cumprindo a sua 
meta.  

A contratualização é um instrumento formal 
de regulação da atenção hospitalar firmado entre a 
Secretaria de Estado da Saúde e dezessete hospitais 
públicos filantrópicos do Estado do Espírito Santo. 

Conseguimos que o Hospital São José de 
Colatina, que recebeu um aporte financeiro para 
atender e abrir dez leitos de UTI adulto e aumentar a 
atenção da UTI infantil e neonatal de seis para dez, 
além de abrir dez unidades de atenção especial a 
pacientes que já podem sair da UTI mas não podem ir 
direto para a enfermaria ou para casa, tanto no adulto 
como no infantil... Conseguimos sensibilizar a 
Secretária de Estado da Saúde, na pessoa do Sr. 
Secretário Anselmo Tose. Contamos com a ajuda do 
vice-governador Ricardo Ferraço e do Governador 
Paulo Hartung para que isso se configurasse. Mais do 
que isso, o teto da Secretaria de Estado da Saúde 
repassado para esses hospitais filantrópicos em 2006 
somou setenta e cinco milhões, novecentos e 
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cinqüenta e seis mil reais; quase setenta e seis 
milhões de reais. 

Em 2008 esse teto passou para cento e doze 
milhões de reais. Um aumento de quase cinqüenta 
por cento no total. Quarenta e dois milhões de reais 
estão sendo colocados na rede filantrópica para 
desafogar os hospitais públicos que sozinhos não têm 
condições técnicas e humanas de atender a nossa 
população. Esse trabalho tem sido feito com muita 
seriedade pela equipe do Sr. Secretário Anselmo 
Tose. 

Sem dúvida nenhuma, muito em breve 
atingiremos horizontes nunca imaginados. 

Também foi publicado hoje que a Secretaria 
de Estado da Saúde fez a publicação sobre a questão 
da duplicação do Hospital São Lucas, um novo 
hospital. Só leitos de UTI colocados à disposição da 
população da região metropolitana serão cinqüenta, 
um andar inteiro. Estamos atingindo aquelas metas 
desejadas em 2002, quando um dos objetivos 
principais traçados pelo então Secretario Tadeu 
Marino era zerar os déficits de leito em UTI 
necessários para que pudéssemos socorrer a nossa 
população. E o Sr. Deputado Carlos Casteglione, que 
era presidente da Comissão de Saúde em 2003, 
acompanhou isso. Cobrou e ajudou para que 
conseguíssemos definir o padrão de comportamento 
que a Secretaria teria, já que antes não tinha 
comportamento nenhum. 

Não temos dúvidas nenhuma de que até o 
final deste ano... Não completaremos o ciclo nunca, 
porque uma cidade nunca se completa na sua 
construção e nem o poder público conseguirá atingir 
os cem por cento ideais. Mas temos um novo 
momento na área da saúde no Espírito Santo e isso é 
reconhecido pela população, por quem faz a gestão 
dos hospitais filantrópicos e pelas autoridades 
políticas. 
 Parabenizamos não só o Sr. Secretário 
Anselmo Tose, mas a cúpula diretora do governo. O 
vice-governador Ricardo Ferraço gerenciou isso por 
um período e sem dúvida alguma sua contribuição foi 
muito importante. Estamos muito satisfeitos - os 
médicos, os profissionais da saúde - com o que tem 
acontecido na região noroeste e em todo o Espírito 
Santo conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde, 
que teve um avanço muito grande no atendimento a 
nossa população no ano de 2007, que se completará 
no ano de 2008. (Muito bem!) 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Sr. 
Presidente, pedimos licença a V.Ex.ª e aos Deputados 
presentes para nos retirar para estarmos com o 
Governo do Estado na Secretaria de Estado da 
Agricultura, onde será assinado junto ao Bandes uma 
linha de crédito para atender aos nossos pecuaristas. 
Como membro efetivo da Comissão de Agricultura, 
nossa presença será importante, como também a do 
Sr. Deputado Atayde Armani. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Os Senhores nos representarão nessa 
cerimônia importante. (Pausa) 
 
 Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 29/2007, do 
Deputado Euclério Sampaio, que institui no 
Calendário oficial do Estado a transferência 
simbólica da Sede do Governo do Estado 
para o Porto de São Mateus, no Município de 
São Mateus, em comemoração ao Dia 
Nacional da Consciência Negra. Publicado 
no DPL do dia 28/02/2007. Mensagem de 
veto nº 225/2007, publicada no DPL de 
21/11/2007. Parecer nº 502/2007, da 
Comissão de Justiça, pela manutenção do 
veto total, publicado no DPL de 14/12/2007. 
Veto vencido  em 20/12/2007. 

2. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 390/2007, do 
Deputado Luiz Carlos Moreira, que institui o 
sistema de comunicação e cadastro de 
pessoas desaparecidas. Publicado no DPL do 
dia 28/09/2007. Mensagem de veto nº 
228/2007, publicada no DPL de 27/11/2007. 
Veto vencido  em 22/12/2007. (COMISSÃO 
DE JUSTIÇA). 

3. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto parcial, 
aposto ao Projeto de Lei nº 286/2007, de 
autoria do Deputado Doutor Wolmar, que 
institui a Semana de Debates sobre o 
Aquecimento Global no calendário oficial do 
ano letivo das escolas públicas da rede 
estadual de ensino. Publicado no DPL do dia 
09/08/2007. Mensagem de veto nº 236/2007, 
publicada no DPL de 27/11/2007. Parecer nº 
560/2007, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto parcial, publicado no 
DPL de 27/12/2007. Veto vencido  em 
03/02/2008.  

4. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 278/2007, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, que 
denomina Aldo Alves Prudêncio a Rodovia 
que ligará o Município de Cariacica (BR-
262) à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. 
Publicado no DPL do dia 26/07/2007. 
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Mensagem de veto nº 240/2007, publicada no 
DPL de 28/11/2007. Veto vencido  em 
06/02/2008. (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

5. Discussão, em 2º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 06/2006, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza, que 
altera o artigo 127 da Constituição Estadual, 
que dispõe sobre segurança pública, 
organizando de forma autônoma os institutos 
de criminalística e médico-legal. Publicado 
no DPL do dia 30/05/2006. Pareceres nºs 
403/2006, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 06/2007, da Comissão 
de Segurança; 45/2007, da Comissão 
Finanças, ambos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 29/11/2007; 96/2007, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação, 
publicado no DPL do dia 05/12/2007 e 
Parecer nº. 559/2007, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação. A matéria foi 
aprovada, em 1.º turno, com 23 (vinte e três) 
votos favoráveis e nenhum voto contrário, na 
Sessão Ordinária do dia 17/12/2007. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal. 

6. Discussão única, em 1º turno, da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 06/2007, do 
Deputado Elion Vargas, que altera a redação 
dos artigos 139 e 211 da Constituição 
Estadual dispondo sobre alíquota 
diferenciada na incidência do ICMS para 
atender a interiorização dos investimentos. 
Publicado no DPL do dia 04/05/2007. 
Pareceres nºs. 182/2007, da Comissão de 
Justiça, pela admissibilidade; 111/2007, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação; 31/2007, 
da Comissão de Finanças, pela rejeição e 
420/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, publicados no DPL do 
dia 06/12/2007. Quorum para aprovação: 
3/5(18 votos) – votação nominal. 

7. Discussão única, do Projeto de Lei nº 
285/2005, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de inclusão no acervo de todas as bibliotecas 
públicas do Estado, de exemplares da Bíblia 
Sagrada, em Braile. Publicado no DPL do dia 
21/09/2005. Pareceres nºs 277/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade; 89/2007, da 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, 
09/2007, da Comissão de Educação e 
048/2007, da Comissão Finanças, todos pela 

aprovação, publicados no DPL do dia 
06/12/2007. 

8. Discussão única, do Projeto de Lei nº 
214/2006, de autoria do Deputado Marcelo 
Santos, que proíbe o uso de equipamentos 
sonoros em atos de protesto nas portas dos 
hospitais. Publicado no DPL do dia 
27/06/2006. Pareceres nºs 239/2006, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade; 25/2007, da 
Comissão de Saúde; 22/2007, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e de Proteção ao 
Meio Ambiente e 049/2007, da Comissão 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 06/12/2007. 

 
9. Discussão única, do Projeto de Lei nº 

310/2006, de autoria do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a instalação de 
banheiros químicos nas feiras livres do 
Estado. Publicado no DPL do dia 
14/11/2006. Pareceres nºs 69/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 98/2007, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos 
Humanos; 19/2007, da Comissão de Defesa 
do Consumidor; 36/2007, da Comissão de 
Saúde e 50/2007, da Comissão Finanças, 
todos pela aprovação, publicados no DPL do 
dia 06/12/2007. 

10. Discussão única, do Projeto de Lei nº 
56/2007, de autoria do Deputado Marcelo 
Santos, que institui a campanha educativa de 
prevenção à anorexia nervosa. Publicado no 
DPL do dia 09/03/2007. (Em anexo, por se 
tratar de matéria correlata, o Projeto de Lei 
n.º 417/2007, da Deputada Aparecida 
Denadai. Publicado no DPL do dia 
18/11/2007). Pareceres nºs 185/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade; 103/2007, da 
Comissão de Defesa de Cidadania e Direitos 
Humanos; 49/2007, da Comissão de Saúde e 
38/2007, da Comissão Finanças, todos pela 
aprovação, publicados no DPL do dia 
06/12/2007. 

11. Discussão única, do Projeto de Lei nº 
215/2007, de autoria do Deputado Reginaldo 
Almeida, que dispõe sobre a utilização de 
madeira apreendida no Estado para a 
construção de habitações populares e dá 
outras providências. Publicado no DPL do 
dia 05/07/2007. Pareceres nºs 260/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade; 25/2007, da 
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Comissão de Defesa do Consumidor e 
Proteção ao Meio Ambiente; 53/2007, da 
Comissão de Saúde e 39/2007, da Comissão 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 11/12/2007. 

12. Discussão única, do Projeto de Lei 
Complementar nº 17/2007, de autoria do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, que altera a 
redação do artigo 142 da Lei Complementar 
nº 46/1994, que instituiu o Regime Jurídico 
para os servidores públicos do Estado, 
dispondo sobre a licença à servidora pública 
que adotar ou obtiver guarda judicial de 
criança. Publicado no DPL do dia 
04/05/2007. Pareceres nºs 200/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 28/2007, da 
Comissão de Saúde, pela aprovação e 
47/2007, da Comissão Finanças, pela 
aprovação, com acatamento da emenda 
modificativa, publicados no DPL do dia 
06/12/2007. 

13. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 
227/2007, de autoria da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de fixação de mensagens educativas sobre os 
males e os riscos do uso de drogas, no 
interior de veículos especialmente destinados 
à condução coletiva de escolares. Publicado 
no DPL do dia 11/07/2007. Parecer nº 
448/2007, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 11/12/2007. 

14. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 
240/2007, de autoria do Deputado Marcelo 
Coelho, que institui diretrizes para a medição 
individualizada do consumo de água nas 
edificações prediais verticais ou 
condominiais, residenciais, comerciais e de 
uso misto. Publicado no DPL do dia 
17/07/2007. Parecer nº 417/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 06/12/2007. 

15. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 
254/2007, de autoria do Deputado Robson 
Vaillant, que dispõe sobre a realização do 
exame Emissões Evocadas Otoacústicas. 
Publicado no DPL do dia 19/07/2007. 
Parecer nº 400/2007, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 11/12/2007. 

16. Discussão Especial, em 1ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 
16/2007, do Deputado Elion Vargas e outros, 

que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 138 
da Constituição Estadual, que dispõe sobre as 
Limitações do Poder de Tributar. Publicado 
no DPL do dia 23/11/2007. 

17. Discussão Especial, em 1ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 
17/2007, do Deputado Elion Vargas e outros, 
que altera o inciso IX no artigo 32 da 
Constituição Estadual, que dispõe sobre 
contratação temporária para cargos de 
professores e profissionais da saúde, vedando 
processo seletivo simplificado cuja 
pontuação se dê exclusivamente por meio de 
títulos. Publicado no DPL do dia 10/12/2007. 

18. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 281/2007, do Deputado Robson 
Vaillant, que obriga os supermercados a 
divulgarem com destaque a data de 
vencimento de validade dos produtos 
incluídos em todas as promoções especiais 
lançadas por estes estabelecimentos. 
Publicado no DPL do dia 09/08/2007. 

19. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 300/2007, do Deputado Da Vitória, 
que estabelece normas para a adoção de 
material didático-escolar pelos 
estabelecimentos de educação básica da rede 
particular e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 10/08/2007. 

20. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 308/2007, do Deputado Paulo 
Foletto, que obriga a implantação do 
processo de coleta seletiva de lixo em 
“shopping centers” e outros estabelecimentos 
que especifica. Publicado no DPL do dia 
15/08/2007. 

21. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 312/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
fornecedor de produtos ou serviços estar em 
situação regular junto aos órgãos públicos 
para poder inscrever cliente inadimplente nos 
sistemas de proteção ao crédito. Publicado no 
DPL do dia 23/08/2007. 

22. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 313/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que torna obrigatório o fornecimento, 
por escrito, das razões do indeferimento de 
crédito ou aceitação de título de crédito ao 
consumidor por parte dos estabelecimentos 
comerciais ou financeiros. Publicado no DPL 
do dia 23/08/2007. 

23. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 348/2007, do Deputado Giulianno 
dos Anjos, que estabelece normas de apoio à 
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agricultura familiar. Publicado no DPL do 
dia 10/09/2007. 

24. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 352/2007, do Deputado Da Vitória, 
que disciplina o comércio de artigos de 
conveniência em farmácias e drogarias, de 
modo a proporcionar segurança e higiene ao 
consumidor. Publicado no DPL do dia 
10/09/2007. 

25. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 484/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a política Estadual de 
valorização do Estagiário. Publicado no DPL 
do dia 19/11/2007. 

26. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 533/2007, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que cria o Programa Jovem 
Cidadão Meu Primeiro Trabalho no âmbito 
das escolas profissionalizantes. Publicado no 
DPL do dia 23/11/2007. 

27. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 534/2007, do Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de estabelecimentos 
comerciais imprimirem informativo referente 
à coleta seletiva de lixo em sacolas plásticas 
utilizadas para embalagem. Publicado no 
DPL do dia 23/11/2007. 

28. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 541/2007, do Deputado Atayde 
Armani, que estabelece a substituição dos 
“nebulizadores” por “espaçadores” nos 
hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e 
Unidades de Saúde da Rede Pública do 
Estado. Publicado no DPL do dia 
29/11/2007. 

29. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 552/2007, do Deputado Da Vitória, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
limpeza e desinfecção de caixa d’água. 
Publicado no DPL do dia 06/12/2007. 

30. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 553/2007, do Deputado Da Vitória, 
que obriga a inclusão do telefone e endereço 
do Procon-ES nos documentos fiscais 
emitidos pelos estabelecimentos comerciais. 
Publicado no DPL do dia  06/12/2007. 

31. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 555/2007, do Deputado Da Vitória, 
que cria a certidão negativa de violação aos 
Direitos do Consumidor. Publicado no DPL 
do dia 06/12/2007. 

32. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 556/2007, do Deputado Da Vitória, 
alterando as sanções por descumprimento da 

Lei nº 7.703/2004, que dispõe sobre a 
proibição dos supermercados, armazéns e 
congêneres de expor em locais de destaque e 
prateleiras de fácil acesso, o produto “álcool 
etílico hidratado”, na forma líquida. 
Publicado no DPL do dia 06/12/2007. 

33. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 557/2007, do Deputado Da Vitória, 
alterando as sanções por descumprimento da 
Lei nº 6.659/2001, que torna obrigatório a 
todas as farmácias, drogarias ou 
estabelecimentos congêneres, a fixação, em 
locais visíveis ao consumidor, da lista com o 
nome genérico dos medicamentos publicados 
pelo Ministério da Saúde. Publicado no DPL 
do dia 06/12/2007. 

34. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 559/2007, do Deputado Da Vitória, 
alterando as sanções por descumprimento da 
Lei nº 6.010/1999, que torna obrigatório a 
inclusão de data nas comunicações dos 
SPC’s do Estado. Publicado no DPL do dia 
06/12/2007. 

35. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 560/2007, do Deputado Da Vitória, 
alterando as sanções por descumprimento da 
Lei nº. 5.987/1999, que torna obrigatória a 
todas as farmácias e drogarias ou 
estabelecimentos congêneres, a fixação, em 
locais visíveis ao consumidor, da lista com o 
nome e o lote dos medicamentos declarados 
falsos pelo Ministério da Saúde. Publicado 
no DPL do dia 06/12/2007. 

36. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 561/2007, do Deputado Da Vitória, 
que altera o artigo 1º da Lei nº 4.425, de 
26.07.1990, que institui multas para os 
responsáveis por pichações em muros, 
monumentos, chafarizes e demais 
logradouros. Publicado no DPL do dia 
06/12/2007. 

37. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 562/2007, do Deputado Da Vitória, 
alterando as sanções por descumprimento da 
Lei nº 4.416, de 12.07.1990, que obriga a 
limpeza e esterilização dos utensílios usados 
pelos cabeleireiros, barbeiros, instrutores de 
beleza e outros estabelecimentos congêneres. 
Publicado no DPL do dia 06/12/2007. 

38. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 572/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que disciplina o uso de capacetes 
pelo condutor de motocicleta e passageiros 
nos estabelecimentos de acesso público no 
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Estado e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 10/12/2007. 

39. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 590/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que estabelece normas para 
utilização dos Parques Estaduais. Publicado 
no DPL do dia 12/12/2007. 

40. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 648/2007, da Deputada Janete de 
Sá, alterando a redação do artigo 1º, da Lei 
8.774, de 18 de dezembro de 2007, que 
institui o Dia Estadual da Ordem DeMolay. 
Publicado no DPL do dia 28/12/2007. 

41. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 655/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que restringe os limites de tolerância 
de monóxido de carbono em estacionamentos 
fechados e estabelece medições periódicas, 
nos casos que especifica. Publicado no DPL 
do dia 02/01/2008. 

42. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 657/2007, do Deputado Robson 
Vaillant, que obriga os jornais diário 
impressos no Estado a divulgarem os nomes 
e imagens de pessoas desaparecidas, afim de 
que seja facilitada a procura pelas mesmas. 
Publicado no DPL do dia 02/01/2008. 

43. Discus são Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 660/2007, do Deputado Vandinho 
Leite, que Dispõe sobre a Política Pública de 
Prevenção às Doenças Ocupacionais do 
Educador. Publicado no DPL do dia 
02/01/2008. 

44. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Resolução nº 41/2007, da Mesa Diretora, 
que aprova, para efeitos do Art.60, III da 
Constituição Federal, a Proposta de Emenda 
Constitucional que acrescenta um § 3º no art. 
61 da Constituição Federal, ampliando as 
competências e prerrogativas dos legislativos 
estaduais. Publicado no DPL do dia 
14/09/2007. 

45. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Resolução nº 45/2007, da Srª. Deputada 
Aparecida Denadai, que cria o Procon-
Assembléia e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 21/09/2007. 

46. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Resolução nº 59/2007, da Deputada Janete 
de Sá, que institui a Comenda do Mérito ao 
Dentista Capixaba ‘Doutor Gilton Coutinho 
Barros’. Publicado no DPL do dia 
20/11/2007. 

47. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Resolução nº 67/2007, do Deputado 

Giulianno dos Anjos, que institui a medalha 
“Sabores do Espírito Santo” na Assembléia 
Legislativa. Publicado no DPL do dia 
14/12/2007. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 29/2007. 

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

Em votação. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Álvares. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, a liderança do governo, manifestando o 
mais alto apreço ao Sr. Deputado Euclério Sampaio, 
solicita aos colegas a manutenção do veto. Esse veto 
tem razões substantivas e de ordem constitucional 
contidas no expediente que o Sr. Governador Paulo 
Hartung enviou à Assembléia Legislativa. É um 
projeto onde manifestamos nossa simpatia por São 
Mateus, mas há uma discussão com relação à 
redação, que fala do Porto de São Mateus quando na 
verdade seria a cidade de São Mateus. 

 Com o mais alto apreço ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, a liderança do governo pede a 
manutenção do veto aposto pelo Sr. Governador. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação, na qualidade de autor do projeto. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sr.as Deputadas, também votaremos pela 
manutenção do veto, porque já refizemos o projeto 
mudando a sua redação. (Muito bem!) 

  
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 

– Em votação o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 
29/2007. 

 A presente matéria exige votação nominal. 
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 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados. 

 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 

 
 

A SRª. 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem SIM os 
Srs. Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Carlos Casteglione, 
Claudio Vereza, Da Vitória, 
Doutor Hercules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Elion 
Vargas, Euclério Sampaio, 
Giulianno dos Anjos, Janete de Sá, 
Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Luiz Carlos Moreira, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Sargento Valter, Sérgio 
Borges, Theodorico Ferraço e 
Vanildo Sarnáglia. 

 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) - Sr. Presidente, responderam SIM 22 
(vinte e dois) Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em conseqüência, fica mantido o veto. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao 
Projeto de Lei nº 390/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Claudio Vereza, Elion Vargas, Doutor 
Wolmar Campostrine, Marcelo Santos e Doutor 
Rafael Favatto. 
 Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Justiça, somos 
pela manutenção do veto total aposto ao Projeto de 
Lei nº 390/2007, composto pelo ilustre Sr. Deputado 
Luiz Carlos Moreira. (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. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 

 O SR. ELION VARGAS – Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Sr. Presidente, o 
parecer foi aprovado por unanimidade pela Comissão 
de Justiça. 
 Devolvo à matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 390/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 A presente matéria exige votação nominal. 
 Convido a Srª. 1ª Secretária a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 
matéria votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
 

A SRª. 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem SIM os 
Srs. Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Carlos Casteglione, 
Claudio Vereza, Da Vitória, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Álvares, Elion 
Vargas, Euclério Sampaio, Giulianno 
dos Anjos, Janete de Sá, Jardel dos 
Idosos, Marcelo Santos, Paulo 
Foletto, Reginaldo Almeida, 
Sargento Valter, Sérgio Borges, 
Wanildo Sarnáglia e Theodorico 
Ferraço, respondeu NÃO o Sr. Luiz 
Carlos Moreira. 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) – Sr. Presidente, responderam SIM vinte 
e um Srs. Deputados; respondeu NÃO um Sr. 
Deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em conseqüência, fica mantido o veto 
total aposto ao Projeto de Lei nº 390/2007. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei nº 286/2007. 
 Em discussão. (Pausa) 
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 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 A presente matéria exige votação nominal. 
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 
matéria votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem SIM os 
Srs. Deputados Cacau Lorenzoni, 
Aparecida Denadai, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favato, Elcio Alvares, Elion 
Vargas, Euclério Sampaio, Giulianno 
dos Anjos, Janete de Sá, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Santos, Paulo 
Foletto, Reginaldo Almeida, 
Sargento Valter, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço e Wanildo 
Sarnáglia; respondeu NÃO o Sr. 
Doutor Wolmar Campostrini, 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 

DENADAI) – Sr. Presidente, responderam SIM vinte 
Srs. Deputados; respondeu NÃO um Sr. Deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em conseqüência, fica mantido o veto 
parcial aposto ao Projeto de Lei nº 286/2007. 
 Comunique-se ao Governador. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Sr. Presidente, peço a palavra 
para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. Deputados, 
finalmente aprovamos um projeto de lei nesta Casa 
de Leis.  

Um projeto de lei de extrema importância 
para coletividade, quando implantaremos nas escolas 
da rede pública do Estado do Espírito Santo a 
Semana de Debates sobre o Aquecimento Global, 
onde vários órgãos do governo informarão aos nossos 
jovens a real necessidade de se discutir o assunto na 
sala de aula, com a população, porque somos nós os 
responsáveis pela mudança do clima no mundo, 
mudanças irreversíveis, mudanças que já causam 
catástrofes em nosso Estado, em nosso País, em 
nosso Planeta.  

Ficamos feliz com a manutenção do veto 
parcial aposto ao Projeto de Lei nº 286/2007 e 
parabenizamos o governador do Estado. Sugerimos 
apenas que seja instituído, o mais breve possível, o 
prazo regimental de até noventa dias para 
regulamentar essa lei. Sensibilizado, o governador do 
Estado aprovou o projeto de lei instituindo a Semana 
de Debates sobre o Aquecimento Global nas escolas, 
porém não no curto prazo como solicitamos. 
Gostaríamos que fosse implantado com certa 
urgência, por entendermos que é assunto de 
fundamental importância. Esperamos, agora, que a 
Secretaria de Estado da Educação e os diretores de 
escola implantem essa Semana de Debates sobre o 
Aquecimento Global em nossa rede de ensino e 
convençam as escolas particulares a também 
debaterem esse assunto com os nossos jovens. Temos 
que fazer entender a coletividade, a juventude, futuro 
do País, a necessidade de se conhecer e debater esse 
assunto para termos um futuro melhor em nosso 
Planeta, em nosso país, em nosso estado e em nosso 
município.  

As chuvas estão cada vez mais torrencia is, as 
secas cada vez mais devastadoras e o Planeta 
sofrendo a cada dia com esse efeito do aquecimento 
global. Fomos ao Exterior debater com a ONU e com 
os países interessados os efeitos do aquecimento 
global. A Austrália, inclusive, foi um dos últimos 
países a se integrar à ONU; mas não foi boazinha. 
Dissemos e repetimos isso: hoje, a alimentação da 
Austrália está simplesmente três vezes mais cara do 
que há dez anos. Hoje, esse país importa alimentos e 
não está interessado em salvar o ambiente; está 
interessado na sua própria situação, pois precisa 
importar cada vez mais alimentos, um país daquela 
dimensão continental. Portanto, temos que ficar alerta 
para o dia de amanhã. Não adianta dizermos que o 
“futuro está nas mãos do nosso futuro”. Temos que 
cuidar do presente, da situação que hoje vive a 
humanidade.  

O Município de Cariacica enfrenta chuvas 
torrenciais, e também o de Viana. A Rodovia 262 foi 
interrompida; parte da BR norte, no Município de 
Aracruz, foi destruída. É isso que acontece no País. 
Além disso, os tornados na América do Norte, e 
futuramente no Brasil, como aconteceu o furacão 
Catarina, no Sul do País. Temos que amenizar esses 
fenômenos diminuindo a poluição e pensando em 
fontes alternativas de energia elétrica, propiciando 
dias melhores para nossas crianças, nossos netos e 
um futuro melhor para o nosso Planeta. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Srs. Deputados, recebemos o Ofício n° 
019/2008, do Sr. Deputado Doutor Hércules, dizendo 
o seguinte:  
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   “Senhor Presidente,  
 

Servimo-nos do presente para devolver 
a V.Ex.ª, em caráter definitivo, o 
veículo modelo Astra, placa HEJ 4160.  
Ressaltamos que o veículo em questão 
sempre foi utilizado somente para 
serviços do gabinete, vez que este 
Deputado faz uso do seu próprio carro 
para se locomover.  
Ressaltamos ainda que estamos 
devolvendo o veículo definitivamente 
e não temos interesse no novo carro 
que esta Casa de Leis alugou para os 
Deputados.  

 
 Atenciosamente,  
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual ” 

 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 278/2007.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(THEODORICO FERRAÇO)- Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Doutor Wolmar Campostrini, Elion 
Vargas, Marcelo Santos e Doutor Rafael Favatto.  

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, o veto se refere, conforme a 
ementa, ao Projeto de Lei n.º 278/2007, de autoria da 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, que denomina 
“Aldo Alves Prudêncio” a Rodovia que ligará o 
Município de Cariacica (BR-262) à Rodovia Darly 
Santos, em Vila Velha. 
 Paralelamente a esse projeto o Deputado 
Claudio Vereza, na Comissão de Justiça, entrou com 
pedido dando à mesma Rodovia o nome “Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho”. Durante a 
discussão na Comissão de Justiça, salomonicamente 
o presidente Theodorico Ferraço ouviu os demais 
deputados, principalmente os ligados ao Município 
de Cariacica, e entendeu que parte da rodovia que 
fica em Cariacica teria o nome “Aldo Alves 
Prudêncio”, e a outra parte, localizada em Vila Velha, 
seria “Juiz Alexandre Martins de Castro Filho”.  
 Nesse entretempo, para luto e tristeza de 
todos nós, falece o Sr. Aloizio Santos, fato que 

consternou a todos - e consterna ainda hoje - 
provocando realmente uma comoção, principalmente 
àqueles mais próximos a S. Ex.ª. Ninguém mais do 
que o governador Paulo Hartung traduziu esse 
sentimento de dor e perda, pois na ocasião, antes 
mesmo de ter recebido a decisão da Comissão de 
Justiça, teve a lembrança, aplaudida por todos nós, de 
dar o nome a essa Rodovia de “Aloizio Santos”, 
marcando de forma indelével, de maneira acentuada, 
a presença desse político no município e atribuindo-
lhe essa homenagem.  
 O projeto chegou ao governador e S. Ex.ª, 
considerando que dar à rodovia o nome “Aloizio 
Santos” tinha tido uma repercussão entre todos nós, 
fez um apelo à Deputada Aparecida Denadai e ao 
Deputado Claudio Vereza, pedindo que não 
insistissem na matéria, apesar de ter sido aprovada 
por nós, pois se ela tramitasse o Sr. Aloizio Santos 
não seria homenageado. Como S. Ex.ª teria de 
proceder? Como o fez, apondo veto ao projeto.  
 Esse é um veto até certo ponto com sentido, 
não obscurecendo de maneira nenhuma a figura dos 
dois primeiros homenageados, o Juiz Alexandre 
Martins de Castro Filho e o saudoso Aldo Alves 
Prudêncio, que foi também um grande prefeito de 
Cariacica, pois antes de tomar a decisão, aplaudida 
por todos nós, o governador consultou a Deputada 
Aparecida Denadai e o Deputado Claudio Vereza, 
parlamentares que num gesto de muita elegância 
concordaram.  

Feita essa ressalva e esclarecimento, 
opinamos pela aprovação e constitucionalidade do 
veto total aposto ao Projeto de Lei n.º 278/2007, 
reiterando nossa homenagem tríplice: aos dois 
anteriormente homenageados, Juiz Alexandre 
Martins de Castro Filho e Aldo Alves Prudêncio, e 
agora ao saudoso Aloizio Santos, nome que 
permanecerá pelos tempos como símbolo da política 
de Cariacica.  
 Somos pela manutenção do veto e pela 
aprovação da matéria, em virtude de sua 
constitucionalidade. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Em discussão o 
parecer.(Pausa) 
  

O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Sr. Presidente e 
demais membros da Comissão de Justiça, neste 
momento debateremos o brilhante relato feito pelo 
Sr. Deputado Elcio Alvares à Mensagem de Veto nº 
240/2007, de autoria do Governo do Estado, ao 
Projeto de Lei nº 278/2007, de autoria da Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, denominando “Aldo 
Alves Prudêncio” a rodovia que ligará o Município 
de Cariacica à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, 
anexada ao Projeto de Lei nº 406/2007, de autoria do 
Sr. Deputado Claudio Vereza, que denomina “Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho” a mesma 
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rodovia. 
 No meio da tramitação do projeto 
denominando Rodovia “Aldo Alves Prudêncio” o 
Corredor Rodoviário Leste–Oeste, que ligará o 
Município de Cariacica (BR 262) à Rodovia Darly 
Santos, em Vila Velha, ocorreu o falecimento do meu 
pai, Aloizio Santos. Inclusive o Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço, quando no desenho inicial dessa 
rodovia, financiada naquele período pelo Município 
de Cariacica, pela Companhia Docas do Espírito 
Santo e pelo Município de Vila Velha, esteve com 
meu pai, elaborando primeiramente o projeto de 
desapropriação em conjunto com o governo do 
Estado. 
 O governador do Estado, numa grata surpresa 
e reconhecimento, conforme decreto publicado no 
Diário Oficial, denominou o Corredor Rodoviário 
Leste–Oeste, que ligará o Município de Cariacica 
(BR 262) à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, de 
Aloizio Santos. 
 Aproveito este momento para agradecer mais 
uma vez ao governo do Estado a homenagem que 
jamais será esquecida, não só pelos moradores dos 
Municípios de Cariacica e de Vila Velha, mas 
também por este deputado que ora se pronuncia, por 
esta justa homenagem a meu pai, ex-prefeito por dois 
mandatos pelo Município de Cariacica; deputado 
federal por três vezes. A cidade de Cariacica nunca 
teve nenhum deputado federal a não ser Aloizio 
Santos, tantos foram os cargos que ocupou. 
 Nesta mesma homenagem que presto ao 
Governador Paulo Hartung por denominar a 
Rodovia Leste-Oeste “Aloizio Santos”, agradeço à 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai e ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza, autores dessa proposta de lei que 
denominava denominada “Aldo Alves Prudêncio” e 
“Juiz Alexandre Martins de Castro Filho” essa 
rodovia, pois S. Ex.as entenderam o momento de 
sofrimento por que passava nossa família; agradeço 
a sensibilidade dos Srs. Deputados e o brilhante 
relatório do Sr. Deputado Elcio Alvares; agradeço 
ao Sr. Deputado Theodorico Ferraço, pois na 
política capixaba discutiram temas e idéias em prol 
dos municípios capixabas; agradeço aos que de uma 
forma ou de outra se manifestaram no momento 
difícil de nossa vida, com o falecimento de Aloizio 
Santos. Aos senadores Magno Malta e Gerson 
Camata agradeço o voto de pesar oferecido no 
Senado Federal, assinado em conjunto com o 
Presidente daquela Casa. Muito lisonjeou a família 
receber dessa forma carinhosa a homenagem 
prestada a meu pai. 
 Encerramos agradecendo a todos; aos autores 
desta proposta vetada pelo governo; ao Exmo. 
Governador Paulo Hartung pela homenagem 
denominando a Rodovia Leste Oeste, a mais 
importante de Cariacica e Vila Velha. 

Agradecemos ao Senado Federal e seus 
senadores que fizeram um voto de pesar; aos Srs. 
Deputados Estaduais, enfim, a todos aqueles que de 
uma forma ou de outra se manifestaram como forma 
de despedida no velório e no sepultamento do nosso 
pai. 

 Agradecemos a Comissão de Justiça. A única 
fala que resume nosso discurso é: muito obrigado! 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Rendemos a nossa 
homenagem ao saudoso Aloísio Santos. Não é 
nenhum demérito quando se retiram os nomes de 
Aldo Alves Prudêncio e Alexandre Martins, mas o 
Deputado Aloísio Santos deixará saudade por muito 
tempo no coração de todos nós. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. ELION VARGAS - Com o relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
  

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o veto total aposto ao 
Projeto de Lei n° 278/2007. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o veto. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI - Sr. 
Presidente, na qualidade de autora do projeto, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 
  

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sras. Deputadas encaminharemos esta matéria pela 
manutenção do veto. 
 Como foi dito anteriormente pelo Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço, pelo Sr. Deputado 
Elcio Alvares e pelo nosso colega Sr. Deputado 
Marcelo Santos é mais do que justa a homenagem 
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feita pelo Governo do Estado ao saudoso Aloísio 
Santos. 
 Quando propusemos este projeto, nosso 
saudoso Aloísio Santos estava vivo. É evidente que 
se isso tivesse ocorrido naquela oportunidade, jamais 
proporíamos este projeto.  
 Quando fomos comunicado pelo Sr. Paulo 
Hartung da decisão, imediatamente concordamos 
porque entendemos que o saudoso Aloísio Santos 
merece muito mais do que essa homenagem, pois 
contribuiu muito com o Município de Cariacica. Foi 
uma liderança que deixou saudades. Até hoje as 
pessoas lembram do trabalho dele. 
 Sr. Deputado Marcelo Santos, V.Ex.ª sabe do 
respeito que temos pela memória do seu pai enquanto 
prefeito daquele município, por suas ações 
empreendidas. Apesar de palanques opostos, temos 
muito respeito pelo trabalho e pela vida que ele 
construiu naquele município. Por isso, merece muito 
mais do que essa homenagem.  

Mas hoje o Governo decidiu dessa forma e 
temos certeza de que de onde ele estiver estará feliz. 
Prestamos hoje uma singela homenagem. Ele merecia 
muito mais pelo trabalho que fez. Mas hoje é o que 
nos compete, o que está à altura de nossas mãos. 
 Hoje, Sr. Deputado Marcelo Santos, 
retiramos o nosso projeto. Fazemos isso prestando 
uma homenagem ao seu pai com amor e respeito. 
 Encaminhamos a votação pela manutenção 
do veto. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 278/2007. 
 A presente matéria exige votação nominal. 
 Convido a Sr. 1ª Secretária  a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 
matéria votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO.  

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA 
procede à chamada a que respondem 
SIM os Srs. Aparecida Denadai, 
Cacau Lorenzoni, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Elion Vargas, Euclério 
Sampaio, Giulianno dos Anjos, 
Janete de Sá, Luciano Pereira, 
Marcelo Santos, Paulo Foletto, 
Sargento Valter, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, e Wanildo 
Sarnáglia. 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – 
(APARECEIDA DENADAI) – Sr. Presidente, 
responderam SIM dezenove Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em conseqüência, fica mantido o veto 
total aposto ao Projeto de Lei nº 278/2007. 
 Comunique-se ao Governador. 

 Arquive-se o processo. 
Discussão, em 2º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 06/2006. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, tendo havido 
modificação em Plenário e visivelmente não haverá 
quorum,requeiro a V.Exª verificação de quorum para 
efeito de votação. 

Anunciamos ainda que estamos agendando 
uma audiência pública entre os envolvidos nesta 
matéria, inclusive o Governo do Estado, para melhor 
aprofundamento. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Elcio Alvares, Elion Vargas, 
Giulianno dos Anjos, Guerino Zanon, 
Janete de Sá, Jardel dos Idosos, 
Luciano Pereira, Paulo Foletto, 
Sargento Valter, Theodorico Ferraço 
e Wanildo Sarnaglia. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada. 

Discussão única, em 1° turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional n° 06/2007. 

Em votação. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Discussão única, do Projeto de Lei n° 

285/2005. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
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Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei n° 

214/2006. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei n° 

310/2006. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei n° 

56/2006. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Passo a presidência ao Sr. Deputado 
Paulo Foletto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PAULO 

FOLETTO) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
215/2007. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei 215/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração dos autógrafos. 
 
O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr. 

Presidente, pela ordem! Gostaríamos de desejar as 
boas-vindas a todos os funcionários desta Casa e aos 
Srs. Deputados Estaduais pela volta do recesso. 
Trazemos com muito carinho o abraço forte do povo 
do interior do Estado, especialmente de Barra de São 
Francisco, Município por onde andamos e 
conversamos com várias pessoas no período do 
recesso parlamentar. O povo capixaba tem carinho e 
sente alegria com a nova Assembléia Legislativa, 
sobretudo com o Governador Paulo Hartung e com o 
vice-Governador, Sr. Ricardo Ferraço, que é sócio do 

maior empreendimento político que este Estado já 
viu. 

Requeiro a V.Ex.ª verificação de quorum 
para efeito de manutenção da sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PAULO 

FOLETTO) – É regimental. 
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 

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

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elion Vargas, 
Giulianno dos Anjos, Guerino Zanon, 
Janete de Sá, Jardel dos Idosos, Paulo 
Foletto, Sérgio Borges e Theodorico 
Ferraço.  

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (GIULIANO 
DOS ANJOS) - Sr. Presidente, responderam à 
chamada dez Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
FOLETTO) - Há quórum para manutenção da 
sessão. 
 Discussão única, do Projeto de Lei 
Complementar 17/2007. 
 A presente matéria exige votação nominal. 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados. 

Os Srs. Deputados que votarem favoráveis à 
matéria votarão, SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada para de verificação de quorum para efeito 
de votação. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Doutor Hércules, Elion Vargas, 
Janete de Sá, Elcio Álvares, Guerino 
Zanon, Giuliano dos Anjos, Jardel 
dos Idosos, Paulo Foletto, Sargento 
Valter e Sérgio Borges. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (GIULIANO 
DOS ANJOS) - Sr. Presidente, responderam à 
chamada onze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Há quorum para manutenção da sessão, 
mas não há quorum para votação. 
 Fica adiada a votação por falta de quorum. 
 Discussão prévia, do Projeto de Lei nº. 
227/2007. 
 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro-a 
encerrada. 
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 Adiada a votação por falta de quorum. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V. Exª. verificação de 
quorum para efeito de manutenção da sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - É regimental! 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para verificação de 
quorum, para efeito de manutenção da sessão. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Claudio Vereza, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Elcio Álvares, Giuliano dos Anjos, 
Guerino Zanon, Janete de Sá, Jardel 
dos Idosos e Sérgio Borges. 

O SR. 1º SECRETÁRIO – (GIULIANNO 
DOS ANJOS) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada nove Srs. Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Não há quorum para manutenção da 
sessão. 

Vou fazer um apelo ao Sr. Deputado Élcio 
Álvares, Líder do Governo, no sentindo de acordar 
com o Executivo, a fim de evitar marcar eventos 
importantes no horário das sessões. Hoje tivemos 
dois eventos importantíssimos, e que os Srs. 
Deputados precisaram se ausentar do plenário para 
representar esta Assembléia Legislativa. Que esses 
eventos sejam marcados em horários não compatíveis 
com as nossas sessões. 

 
O Sr. Élcio Álvares – Sr. Presidente, ontem 

à noite, em companhia do Vice-líder, Sr. Deputado 
Sérgio Borges, tivemos uma longa audiência com o 
Governador em exercício o Sr. Ricardo Ferraço, na 
presença do Sr. Secretário Sebastião Barbosa, e 
tivemos a oportunidade de, exatamente frisar esse 
ponto; estão sendo marcadas audiências com os Srs. 
deputado e programados atos solenes em horário das 
sessões, e que não mais acontecesse isso. Ontem 
mesmo, o Governador em exercício, Sr. Ricardo 
Ferraço determinou a expedição de uma comunicação 
a todos os Srs. Secretários de Estado, recomendando 
exatamente isto. 

O apelo de V. Ex.ª, é mais do que justo, não 
podemos de maneira nenhuma sacrificar o trabalho 
desta Assembléia Legislativa que é permanente e da 
mais alta valia, inclusive com reflexo nos projetos do 
Governo. Essas audiências não podem ser marcadas 
em horários ruins. 

Amanhã, às 10h, teremos o evento de 
inauguração da duplicação do Hospital São Lucas, 
que é uma das reivindicações mais solicitada pelo 
povo da Grande Vitória. O Sr. Secretário de Estado 
da Saúde Anselmo Tose, a sua assessoria, marcou 
inadvertidamente, parece que não foi informado que 

as nossas sessões das quartas-feiras, agora, são pela 
manhã. E grande número de deputados já nos 
informou que gostariam de estar presentes, pois trata-
se de uma solenidade de vulto, principalmente 
aqueles que, nesta Casa, são médicos.  

Tendo em vista o pedido de V. Ex.ª, nos dá 
muita autoridade no posicionamento que foi tomado; 
o Sr. Deputado Sérgio Borges estava lá quando o 
Governador em exercício Sr. Ricardo Ferraço 
determinou. Mas iremos aproveitar hoje o ensejo e 
falar ao Sr. Governador em exercício que a 
Presidência da Casa publicamente, durante uma 
sessão nossa, fez um apelo o de não haver mais 
audiências e solenidades com deputados no horário 
das sessões como a de hoje no Palácio Anchie ta, que 
levou quase dez deputados para a solenidade 
referente à Agricultura. 

Está atendido o apelo de V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Agradecemos ao Sr. Deputado Elcio 
Álvares, Líder do Governo. 

 

A Sr.ª Janete de Sá – Sr. presidente, Pela 
ordem! Não poderíamos deixar de dizer que em geral 
essas reuniões, inaugurações e até mesmo, 
assinaturas de alguns convênios são feitos, muitas 
vezes, pela Secretaria de Agricultura e no horário 
impróprio. Já falamos. Parece até, que o Sr. 
secretário, ou não quer que deputados compareçam às 
solenidades ou quer esvaziar o plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Não há quorum para manutenção da 
sessão, pelo quer vou encerrá-la. Antes, porém, 
convoco os Srs. Deputados para a próxima, ordinária, 
e para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 

 ORDEM DO DIA: Votação adiada, com 
discussão única encerrada, em 1º turno, da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 06/2007. do Projeto de 
Lei Complementar nº 17/2007 e do Projeto de Lei nº 
227/2007. Discussão prévia, dos Projetos de Lei nºs 
240/2007 e 254/2007. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, das Propostas de Emenda Constitucional nºs 
16/2007 e 17/2007, dos Projetos de Lei nºs 281/2007, 
300/2007, 308/2007, 312/2007, 313/2007, 348/2007, 
352/2007, 484/2007, 533/2007, 534/2007, 541/2007, 
552/2007, 553/2007, 555/2007, 556/2007, 557/2007, 
559/2007, 560/2007, 561/2007, 562/2007, 572/2007, 
590/2007, 648/2007, 655/2007, 657/2007, 660/2007, 
dos Projetos de Resolução nºs 41/2007, 45/2007, 
59/2007, 67/2007. Discussão Especia l, em 1ª sessão, 
dos Projetos de Lei nºs 621/2007 e 644/2007. 

Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

quarenta e oito minutos. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 2500 
 

Altera a Resolução nº 2.219, de 15.12.2004, que 
criou a Escola do Legislativo. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 2.219, de 
15.12.2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º - Fica criada e incluída na estrutura 
organizacional da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo a Escola do 
Legislativo “Antonio José Miguel Feu Rosa”, 
com os seguintes objetivos: 
 
(...).” (NR) 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
fevereiro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 
ATOS DA MESA 

 
(*) ATO Nº 2405 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta no processo nº 080027, resolve: 

 
RETIFICAR o Ato nº 1.095, de 16.04.2003, 

publicado em 16.04.2003, em nome de GILDO 
GOMES, Matrícula 201772-5, para dizer que seu 
afastamento ocorreu para exercício de mandato 

eletivo, nos termos do art. 38 e seus incisos da 
Constituição Federal, e não como foi publicado. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de fevereiro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 

ATO Nº 2414 
 

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, AMILSON TAVARES DE SÁ, do 
cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado Carlos Casteglione, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 080447/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 2415 
 

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, ALESSANDRA LUZIA FREIRE 
TONINI, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Carlos 
Casteglione, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 080446/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
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APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2416 

 
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, JANDYRA ABRANCHES 
SILVA ALCÂNTARA, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Carlos Casteglione, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
080445/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

 
ATO Nº 2417 

 
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, ALEXANDRE MAGNO DE 
LACERDA, do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, do gabinete do Deputado Carlos 
Casteglione, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 080444/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 

ATO Nº 2418 
 

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, CLOVIANE LOPES DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, no gabinete do Deputado Carlos 
Casteglione, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 080447/08. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 2419 
 

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, ANTÔNIO FERNANDES MASTELLA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Carlos 
Casteglione, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 080446/08. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de fevereiro de 2008. 

 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2420 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
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 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VANESSA VILARINHO MORAES, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Carlos Casteglione, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
080445/08. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 2421 
 

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, JANDYRA ABRANCHES SILVA 
ALCÂNTARA, para exercer o cargo em 
comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Carlos Casteglione, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 080444/08. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

 
ATO Nº 2422 

 
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, OLDAIR DA SILVA FERREIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, no gabinete do 
Deputado Carlos Casteglione, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
080443/08. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 20 de fevereiro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

COMUNICADO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico Nº 0015/2008 
Processos Nº: 073258/2007 

 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público que fará realizar Licitação, 
sob a modalidade de “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 8.666/93 
e 10.520/02 e suas alterações, por meio de Sistema 
Eletrônico, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE – REFLETORES 
PROFISSIONAIS, listados no Anexo I do Edital. 
 
O Edital está disponível no site: www.al.es.gov.br 
link pregão eletrônico ou www.licitacoes-e.com.br 
Recebimento das Propostas até: 06/03/2008 às 
13:30h. 
 
Abertura das Propostas: 06/03/2008 às 13:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 06/03/2008 às 
14:00h. 
 
Maiores informações através do E-mail: 
pregao@al.es.gov.br ou  pelos Tel/Fax.: (27) 
3382-3874 ou 3382-3754 
 
Vitória/ES, 20 de Fevereiro de 2008. 
 

SIMONE ZUCCOLOTTO 
Pregoeira – ALES 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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