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ATAS DAS SESSÕES 
 
NONA SESSÃO ESPECIAL DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE 
NOVEMBRO DE 2008. 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem os 
Srs. Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Da Vitória, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Guerino Zanon, Janete de Sá, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Paulo Foletto, Paulo Roberto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant e Rodrigo 
Chamoun) 

 

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

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

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Sr.as Deputadas, Srs. Deputados, todos 
que nos acompanham nas galerias, pela TV 
Assembléia e pela TV Educativa, boa-tarde. 

Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(O Sr. Paulo Foletto lê 
Deuteronômio, 16:19) 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima sexta sessão ordinária, 
realizada em 05 de novembro de 2008. (Pausa) 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida. 

 
Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 

leitura da ata da trigésima terceira sessão solene, 
realizada em 05 de novembro de 2008. (Pausa) 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 

 
Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 

leitura do Expediente. 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
236/2008. 
 
Vitória, 31 de outubro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos através do presente, indicar que seja 
destinado o uso da Tribuna Popular para a dona de 
casa, Sr.ª BERNADETE PEREIRA DE PAULA, 
para pronunciamento sobre o ocorrido com o 
advogado GERALDO GOMES DE PAULA, onde 
foi violentamente agredido e morto no DPJ de 
Vitória, para o dia 01 de dezembro do corrente – 
segunda-feira, às 15h, conforme disposto no art. 267 
do Regimento Interno desta Casa. 
 

Respeitosamente, 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PMN 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

417/2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Justifico a minha ausência na Sessão 
Ordinária a ser realizada no dia 05/11/2008 (quarta-
feira), por representar a presidência desta Casa no V 
Encontro do Colegiado de Presidentes de 
Assembléias Legislativas do Brasil e no 2º Fórum 
sobre a Violência Doméstica contra a Mulher, que 
acontecerão em Belém/PA e Recife/PE, 
respectivamente, nos dias 05 a 08 de novembro. 

 
Atenciosamente, 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

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

151/2008. 
 
Vitória, 04 de outubro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Com base no artigo 23, § 1º, III, combinado 
com o artigo 295, § 6º do Regimento Interno, solicito 
justificar a minha ausência nas sessões ordinárias dos 
dias 1º e 22 de outubro de 2008. 
 

Atenciosamente, 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Vice-Líder D25 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO S/Nº-

2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 

 
Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na sessão ordinária do dia 06 de outubro, 
nos termos do § 6º do artigo 295 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
OFÍCIO S/Nº-2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 

Senhor Presidente, 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 06 de outubro, 
nos termos do § 6º do artigo 295 do Regimento 
Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 

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

2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a V Ex.ª que seja justificada a minha 
ausência na sessão ordinária do dia 1º de outubro, nos 
termos do § 6º do artigo 295 do Regimento Interno. 
 
 Atenciosamente, 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
OFÍCIO S/Nº-2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a V Ex.ª que seja justificada a minha 
ausência na sessão ordinária do dia 1º de outubro, nos 
termos do § 6º do artigo 295 do Regimento Interno. 
 
 Atenciosamente, 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 
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Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
OFÍCIO S/Nº-2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a V Ex.ª que seja justificada a minha 
ausência na sessão ordinária do dia 1º de outubro, nos 
termos do § 6º do artigo 295 do Regimento Interno. 
 
 Atenciosamente, 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO S/Nº-

2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a V Ex.ª que seja justificada minha 
ausência nas sessões ordinárias dos dias 06 e 22 de 
outubro, nos termos do § 6º do artigo 295 do 
Regimento Interno. 
 
 Atenciosamente, 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 

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

2008. 

Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a V Ex.ª que seja justificada a minha 
ausência nas sessões ordinárias dos dias 1º, 06 e 13 
de outubro, nos termos do § 6º do artigo 295 do 
Regimento Interno. 
 
 Atenciosamente, 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 

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

2008. 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a V Ex.ª que seja justificada minha 
ausência nas sessões ordinárias dos dias 1º e 07 de 
outubro, nos termos do § 6º do artigo 295 do 
Regimento Interno. 
 
 Atenciosamente, 
 

ROBSON VAILLANT 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 

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

Nº 267/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 04 de novembro de 2008. 
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Senhor Presidente: 
 

Amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual, comunico a V. Exa. que vetei 
totalmente por inconstitucionalidade o Projeto de 
Lei n° 289/2005, de autoria da Deputada Janete de 
Sá, que “Dispõe sobre o funcionamento do comércio 
varejista aos domingos e feriados e dá outras 
providências”, considerando que tal proposição 
padece de vício de inconstitucionalidade formal, 
conforme parecer emitido pela Procuradoria Geral do 
Estado que aprovo: 
 

“Da inconstitucionalidade do 
Autógrafo de Lei n.º 227/2008. 
Usurpação de competência 
legislativa dos Municípios (artigo 
30, inciso I, da Constituição 
Federal): 

 
O Autógrafo de Lei em análise, ao instituir a 

proibição de funcionamento do comércio varejista 
aos domingos e feriados incorreu em vício de 
inconstitucionalidade formal. Isso porque a 
competência legislativa para dispor sobre normas que 
visam regulamentar o funcionamento 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 local1, 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 escólio doutrinário que 
vai 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, 

                                                 
1 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.  

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) 

 
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, 
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. 
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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 regulamentar o horário de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais. 
Vejamos seleção de jurisprudência nesse sentido: 

 
EMENTA: 
 
1. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
Impugnação de resolução do Poder 
Executivo estadual. Disciplina do 
horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, 
consumo e assuntos análogos. Ato 
normativo autônomo. Conteúdo de 
lei ordinária em sentido material. 
Admissibilidade do pedido de 
controle abstrato. Precedentes. Pode 
ser objeto de ação direta de 
inconstitucionalidade, o ato 
normativo subalterno cujo conteúdo 
seja de lei ordinária em sentido 
material e, como tal, goze de 
autonomia nomológica. 
 
2. INCONSTITUCIONALIDADE. 
Ação direta. Resolução n.º 12.000-
001, do Secretário de Segurança do 
Estado do Piauí. Disciplina do 
horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, 
consumo e assuntos análogos. 
Inadmissibilidade. Aparência de 
ofensa aos arts. 30, I, e 24, V e VI, 
da CF. Usurpação de competências 
legislativas do Município e da União. 
Liminar concedida com efeito ex 
nunc. Aparenta inconstitucionalidade 
a resolução de autoridade estadual 
que, sob pretexto do exercício do 
poder de polícia, discipline horário 
de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, matéria 
de consumo e assuntos análogos. 

 
VOTO MINISTRO RELATOR: 

 
[...] a competência para “legislar 
sobre assuntos de interesse local”, 
como os concernentes ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, é privativa dos 
Municípios, ex vi do art. 30, I, da 
Constituição da República, segundo, 

aliás, se cansa de o proclamar esta 
Corte (RE-Agr n.º 285.449, Rel. 
Min. Nelson Jobim, DJ de 
08.06.2001; AI-Agr n.º 481.886, Rel. 
Min. Carlos Velloso, DJ de 
01.04.2005, e súmula 645). 
(ADI 3731-MC/PI. Ministro Relator 
Cezar Peluso. Julgado em 
29/08/2007. Publicado em 
11/10/2007). 
 
Ação direta de inconstitucionalidade. 
2. Portaria n° 17/2005, do Estado do 
Maranhão, que altera e fixa os 
horários de funcionamento dos 
estabelecimentos que comercializam 
bebidas alcoólicas no Estado. 3. 
Generalidade, abstração e autonomia 
que tornam apto o ato normativo 
para figurar como objeto do controle 
de constitucionalidade. 4. 
Competência do Município para 
legislar sobre horário de 
funcionamento de 
estabelecimentos comerciais (art. 
30, I, CF/88). Matéria de interesse 
local. Precedentes. Entendimento 
consolidado na Súmula 645/STF. 5. 
Ação julgada procedente.(ADI 
3691/MA. Min. Rel. Gilmar Mendes. 
Julgado em 29/08/2007. Publicado 
em 09/05/2008) 
 

Esse entendimento já foi, inclusive, 
sumulado pelo Supremo Tribunal Federal: 

 
Súmula 645: 
 
É COMPETENTE O MUNICÍPIO 
PARA FIXAR O HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL. 

 
Desse modo, sobreleva o interesse local na 

regulação do horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais. Vale dizer: medidas 
normativas que visam a regulamentar o horário de 
funcionamento do comércio 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: 
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[...] 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 do Autógrafo de Lei em apreço, já que estatui 
normas jurídicas respeitantes ao interesse 
predominante local, invadindo, por conseguinte, a 
competência legislativa exclusiva dos Municípios 
para tratar de tal tema, em afronta ao disposto no 
inciso I do art. 30 da CF/88.  Argumentação 
adminícula: Inconstitucionalidade por usurpação 
da competência privativa da União. Violação ao 
artigo 22, inciso I, da Constituição Federal: 
 

Além da usurpação da competência 
legislativa dos Municípios prevista no artigo 30, 
inciso I, da Carta Federal, pode-se também atribuir ao 
Autógrafo de lei em comento vício de 
inconstitucionalidade formal por usurpação da 
competência privativa da União para legislar sobre 
direito do trabalho. 

Isso porque a proibição de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais aos domingos e 
feriados traz conseqüências, ainda que indiretas, nas 
relações de trabalho existentes no comércio varejista. 

Ocorre que, de acordo com o artigo 22, 
inciso I, da Constituição Federal, compete 
privativamente a União legislar sobre direito do 
trabalho. 

Ou seja, sob qualquer ângulo que se tente 
analisar a matéria constante no Autógrafo de Lei n.º 
227/2008, chegar-se-á a conclusão imperiosa de que 
ele ostenta vício insanável de inconstitucionalidade 
formal. 

Ademais, cabe registrar que a União, no 
exercício de sua competência, já regulamentou a 
possibilidade de funcionamento do comércio varejista 
aos domingos. É o que prevê a Lei n.º 10.101, de 19 
de dezembro de 2000, alterada pela Lei n.º 11.603, de 
05 de dezembro de 2007, in verbis: 

 
Art.6o Fica autorizado o trabalho aos 
domingos nas atividades do 

comércio em geral, observada a 
legislação municipal, nos termos do 
art. 30, inciso I, da Constituição. 
Parágrafo único. O repouso 
semanal remunerado deverá 
coincidir, pelo menos uma vez no 
período máximo de três semanas, 
com o domingo, respeitadas as 
demais normas de proteção ao 
trabalho e outras a serem estipuladas 
em negociação coletiva.  

 
Observa-se que até mesmo a norma editada 

pela União, no exercício de sua competência para 
legislar sobre direito do trabalho, ressalva que a 
possibilidade de funcionamento do comércio aos 
domingos é possível desde que respeitada a 
legislação municipal, o que só reforça o argumento 
desenvolvido no tópico antecedente. 

A possibilidade de funcionamento do 
comércio aos domingos foi prevista, inicialmente, na 
Medida Provisória n.º 1.539-36, impugnada no 
Supremo Tribunal Federal através da ADI n.º 1.687. 

Na referida ADI, a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comércio objetivava a 
declaração de inconstitucionalidade do artigo 6º da 
Medida Provisória n.º 1539-36, que autorizava, 
exatamente, o funcionamento do comércio varejista 
aos domingos. 

O mérito da ação não foi apreciado, já que 
ela foi extinta por perda de objeto. Mas o pedido da 
medida cautelar foi indeferido, o que deixa entrever 
que, para o Supremo Tribunal Federal, não há 
qualquer óbice a que o comércio funcione aos 
domingos, desde, é claro, que respeitada a legislação 
municipal. Vejamos: 

 
Ementa: 
Repouso semanal remunerado 
preferencialmente aos domingos: 
medida provisória que autoriza o 
funcionamento no domingo do 
comércio varejista desde que nele 
recaia o repouso semanal do 
trabalhador pelo menos uma vez a 
cada período de quatro semanas: 
suspensão cautelar indeferida por 
seis votos, vencido o relator, ao 
contrário do que decidido sobre 
norma semelhante de versão anterior 
da Medida Provisória 1.539 (ADI 
1.675), na qual nenhum domingo se 
garantia. 
(ADI n.º 1.687. Min. Rel. Sepúlveda 
Pertence. Julgado em 26/11/1997. 
Publicado em 31/10/2001) 

 
Destarte, mesmo que se entenda que a 

matéria objeto do presente Autógrafo de Lei diz 
respeito ao ramo do direito do trabalho, ainda assim a 
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ele deverá ser imputado vício de 
inconstitucionalidade formal, por usurpação de 
competência privativa da União”. 

 
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 268/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 07 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa 
Legislativa o anexo Projeto de Lei Complementar 
propondo a extinção de cargos e vagas no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 

O Governo do Estado tem se direcionado à 
implantação de uma sistemática administrativa que 
prima pela modernização da gestão pública. Com 
vistas a atingir tal mister, se mostra primordial a 
modificação do Quadro de Cargos do Estado, posto 
que a atual estrutura de cargos foi construída a partir 
de conceitos técnicos há muito tempo superados. 

Nesse passo, o presente Projeto que ora 
encaminho surge para excluir do Quadro de Cargos 
aqueles que, em virtude da criação de novas carreiras 
que exigem a mesma qualificação profissional e da 
modernização da estrutura de recursos humanos do 
Governo do Estado ficaram sem sentido. 

É importante ressaltar que a extinção dos 
cargos, objeto do presente projeto de lei, não 
implicará em prejuízo à Administração nem 
significará o abandono de tais funções, que, quando 
necessárias, continuarão a ser exercidas por 
profissionais qualificados, integrantes de novas 
carreiras.  

Alguns cargos da área da saúde, que 
integram o quadro da Administração Direta, também 
são passíveis de extinção, como aqueles cargos 
originários do extinto IESP que não têm por 
atribuição o exercício das atividades finalísticas da 
saúde e hoje compõem o quadro de servidores da 
SESA. 

Por sua vez, vislumbro a necessidade da 
extinção dos cargos ligados a área de engenharia que 

integram a Administração Direta, uma vez que no 
contexto de reestruturação do quadro de cargos 
existente não há mais interesse na realização de 
concurso para os cargos do padrão 1 a 15. O Governo 
pretende, caso surja a necessidade de profissionais de 
tais áreas, criar uma nova carreira, mais delineada a 
essas novas diretrizes. 

Assim sendo, com fundamento nas 
considerações acima expostas e diante das tendências 
de modernização da gestão de pessoal na 
Administração Pública Estadual, proponho a extinção 
imediata de 26 cargos e 3.974 vagas, tendo em vista 
que se encontram desocupadas. Na vacância, outros 
80 cargos serão extintos, totalizando mais 3.707 
vagas extintas, conforme especificados nos Anexos I, 
II e III, parte integrante do Projeto de Lei 
Complementar.  

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

 
Atenciosamente,  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
38/2008 

 
Extingue cargos e vagas no âmbito 
da Administração Pública 
Estadual. 

 
Art. 1º. Ficam extintos os cargos de 

provimento efetivo da Administração Direta, 
descritos no Anexo I desta lei complementar, com o 
respectivo quantitativo de vagas.  

 
Art. 2º. Ficam extintos os quantitativos de 

vagas dos cargos de provimento efetivo da 
Administração Direta, descritos no Anexo II desta lei 
complementar. 

 
Art. 3º. Ficam extintos os cargos descritos no 

Anexo III desta lei complementar, com o respectivo 
quantitativo de vagas, quando de suas vacâncias.  

 
Art. 4º. Fica a Secretaria de Estado 

responsável pela Administração de pessoal, em 
observância ao art. 3º desta lei complementar, 
autorizada a declarar a vacância e a extinção dos 
cargos por meio de portaria. 

 
Art. 5º. Esta Lei complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I a que se refere o Art. 1º. 
 

CARGOS EXTINTOS VAGAS 
EXTINTAS 

QUADRO PERMANENTE - PADRÃO 1 A 15 
AGENTE AMBIENTAL 01.2.14 49 
ARQUIVISTA 01.1.15 10 
ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15 ESP 2 
CINEGRAFISTA 09.2.13 1 
ENFERMEIRO TC.10.1 0 
ENGENHEIRO CIVIL 04.1.15 ESP 2 
ESTATISTICO 03.1.15 28 
FONOAUDIOLOGO QP-15 1 
GUARDA FLORESTAL 04.4.7 14 
INSPETOR PENITENCIARIO 00.2.14 14 
MECÂNICO 10.2.13 2 
MEDICO PERITO 05.1.15 ESP 13 
MOTORISTA PENITENCIARIO 00.3.11 14 
PSICOLOGO 06.1.15 ESP 2 
QUIMICO 05.1.15 1 
RADIOTECNICO 09.2.14 2 
RADIOTELEGRAFISTA 09.2.14 1 
TECNICO ADMINISTRATIVO 01.2.14 70 
TECNICO APOIO OPERACIONAL E INDUSTRIAL 01.1.15 20 
TECNICO DE LATICINIO 05.2.14 1 
TECNICO EM RECURSOS AUDIOVISUAIS 09.2.14 2 
TOPOGRAFO 04.2.14 3 

QUADRO PERMANENTE - EXTINTO IESP 
CIRURGIAO BUCOMAXILOFACIAL 14 

QUADRO PERMANENTE - DEMAIS CARGOS 
ASSISTENTE DE PESSOAL III 1 
MECANICO DE MANUTENCAO DE HELICOPTERO S/R 1 
MOTORISTA G-2 1 

 
ANEXO II a que se refere o Art. 2º. 
 

CARGOS VAGAS EXTINTAS 

QUADRO PERMANENTE - PADRÃO 1 A 15 
AGENTE ADMINISTRATIVO (cód. 33) 29 
AGENTE SOCIAL 06.2.13 53 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01.2.14 67 
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 1 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5 14 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 05.2.12 3 
AUXILIAR DE LABORATORIO 05.3.10 13 
AUXILIAR DE PROCESSAMENTO 01.2.12 4 
AUXILIAR DE RADIOLOGIA 05.2.14 1 
AUXILIAR DE SANEAMENTO 05.3.10 48 
BIBLIOTECARIO 01.1.15 34 
CIRURGIAO DENTISTA 05.1.15 181 
CONFERENTE DE CARGAS 10.3.11 2 
ENGENHEIRO 04.1.15 1 
ENGENHEIRO AGRONOMO 04.1.15 7 
FARMACEUTICO 05.1.15 14 
LABORATORISTA 05.2.14 7 
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MECANOGRAFO 03.2.13 3 
MEDICO 05.1.15 170 
MONITOR DE OFICIO 06.2.13 10 
MOTORISTA 10.2.11 61 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.3.10 1604 
TECNICO AGRICOLA 04.2.14 1 
TECNICO EM CONTABILIDADE 03.2.14 45 
VETERINARIO 05.1.15 7 
VISITADORA SANITARIA 05.2.14 87 

QUADRO PERMANENTE - EXTINTO IESP 
AGENTE ADMINISTRATIVO (cód. 1421) 6 
ANALISTA DE SISTEMAS 6 
ARTISTA PLASTICO 2 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 277 
ASSISTENTE SOCIAL 19 
AUX CONSULTORIO DENTARIO 42 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (cód. 1430) 162 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 55 
AUXILIAR DE LABORATORIO 31 
AUXILIAR DE REABILITACAO 12 
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS 233 
BIBLIOTECARIO (cód. 1440) 8 
CALDEREIRO 3 
DESENHISTA 4 
DIGITADOR 5 
ELETRICISTA 17 
ESTATISTICO 6 
MUSICOTERAPEUTA 4 
NUTRICIONISTA 8 
ODONTO CIRURGIAO BUCOMAXILOFACIAL 9 
ODONTOLOGO 50 
OPERADOR DE SISTEMAS 4 
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 10 
PROGRAMADOR 23 
SANITARISTA 8 
TECNICO EM ADMINISTRACAO 62 
TECNICO EM CONTABILIDADE 32 
TECNICO EM EDIFICACOES 9 
TECNICO EM ELETROTECNICA 8 
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA 4 
TECNICO EM LABORATORIO 29 
TECNICO EM NUTRICAO 11 
TECNICO EM RADIOLOGIA 44 
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 3 
TECNICO EM TOMOGRAFIA 19 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8 
VISITADOR SANITARIO 5 

 
ANEXO III a que se refere o Art. 3º 
 

CARGOS A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA VAGAS A SEREM EXTINTAS 
NA VACÂNCIA 

QUADRO PERMANENTE - PADRÃO 1 A 15 
AGENTE ADMINISTRATIVO (cód. 33) 10 
AGENTE SOCIAL 06.2.13 14 
ARTIFICE CALDEIREIRO 1 
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ARTIFICE SERVIÇAL P.07 19 
ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL "B" 1 
ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL "C" 1 
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 9 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5 8 
AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12 10 
AUXILIAR DE LABORATORIO 05.3.10 36 
AUXILIAR DE RADIOLOGIA 05.2.14 5 
AUXILIAR DE SANEAMENTO 05.3.10 65 
BOMBEIRO DE POSTO QP-12 7 
CONDUTOR DE BARCO P.11 1 
CONTINUO P.05 1 
COPEIRO QP-07 1 
COZINHEIRO P.08 7 
DATILOGRAFO QP-10 1 
ENCARREGADO DE MANUTENÇAO QP-08 2 
ENCARREGADO SETOR QP-15 1 
FISCAL DE SANEAMENTO 05.2.12 2 
GARCON QP-07 1 
GUARDA PATRIMONIAL QP-05 2 
INSTRUTOR EDUCACAO FISICA QP-15 1 
MARCINEIRO 10.4.5 1 
MECANOGRAFO 03.2.13 2 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.3.10 125 
OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA QP-11 1 
SERVENTE 10.5.1 442 
SERVENTE QP-08 1 
TECNICO DE ENFERMAGEM QP-14 4 
TECNICO DE LABORATORIO QP-14 1 
VIGIA QP-03 3 
VISITADORA SANITARIA 05.2.14 43 

QUADRO PERMANENTE - EXTINTO IESP 
AGENTE ADMINISTRATIVO (cód. 1421) 5 
ARTIFICE 4 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 267 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 17 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 11 
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1555 
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS 558 
BOMBEIRO HIDRAULICO 15 
CALDEREIRO 2 
COSTUREIRO 11 
COZINHEIRO 39 
ELETRICISTA 30 
GESSEIRO 6 
MARINHEIRO REGIONAL 1 
MOTORISTA 101 
PINTOR 8 
PROGRAMADOR 2 
TECNICO EM ADMINISTRACAO 36 
TECNICO EM CONTABILIDADE 32 
TECNICO EM ELETROTECNICA 4 
TECNICO EM EQUIPAMENTOS OPTICOS 1 
TECNICO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS 31 
TELEFONISTA 44 

QUADRO PERMANENTE - DEMAIS CARGOS 
AGENTE DE ADMINISTRACAO P.12 3 
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3 
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 
ASSISTENTE DE FINANÇAS III 2 
ASSISTENTE TECNICO 1 
AUXILIAR DE SERVIÇO I 1 
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I (cód. 184) 15 
AUXILIAR TECNICO H-4 2 
BILHETEIRO 3 
CAPATAZ II-C 1 
CENOTECNICO III-C 1 
DIRETOR ARTISTICO V 1 
ELETRICISTA DE ESPETÁCULO III 1 
INSPETOR DE ORQUESTRA ESP 1 
MUSICO A V 28 
OPERADOR DE PROJECAO 2 
PILOTO DE HELICOPTERO 1 
SONOPLASTA II 4 
TECNICO ADMINISTRATIVO IV 16 
TECNICO DE COMPRAS IV 3 
TECNICO DE MANUNTEÇÃO III-C 1 
TECNICO DESPORTIVO H 1 
TELEFONISTA II 6 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 346/2008. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a  
MÁRCIO JOSÉ DE CASTRO 
PINTO. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DE CRETA: 
 

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Márcio José de Castro Pinto. 
 
 Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2008. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Conclamo aos Nobres Pares desta Casa 

Legislativa a aprovação do presente Projeto de Lei, 
considerando que o Senhor Márcio José de Castro 
Pinto, Diretor Geral do Jornal Tribuna do Cricaré, 
nasceu em 21 de julho de 1960, no município 
Governador Valadares – MG, escolheu o nosso 
Estado para residir, fixando domicílio no Município 
de São Mateus, na Rua Tom Jobim, 63, Condomínio 
Residencial Park, CEP. 29934.400. É casado há 23 
anos com Selma Vaz Castro. Formado em 
Administração de Empresas pela Faculdade de 
Administração de Governador Valadares. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

PROJETO DE LEI Nº 347/2008. 

 
Concede o Título de Cidadão Espírito-

Santense a 
GEORGE DUARTE FREITAS FILHO. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
DECRETA: 
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 Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a George Duarte Freitas Filho. 
 
 Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2008. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O homenageado Sr. George Duarte Freitas 

Filho, é Advogado, nasceu no dia 30/11/1951, na 
cidade de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas. 
Residente na Rua Boa Vista, 201, Centro, 29900.290 
– Linhares-ES. É casado há 25 anos com Ângela 
Salvador de Freitas. 
 

• Formado em Administração de Empresa pela 
Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina – 
FACEC; 

• Formado em Ciências Contábeis pela 
Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina – 
FACEC, 
• Formado em Direito pela Faculdade de 
Direito de Colatina - FADIC. 

• Pós Graduado “Latu Senso” Especialização 
em Direito Cívil e Processual Civil, pela Fundação 
Gildasio Amado – CEPEG. 

• Pós Graduado – Especialização em Direito 
do Trabalho, Processual do Trabalho e Direito 
Constitucional, pelo Consutime-Faculdade Cândido 
Mendes de Vitória. 
 Foi funcionário do Banco do Estado do 
Espírito Santo S/A de Colatina, onde ocupou a 
função de caixa. Também prestou serviços na 
Madeira e Móveis Brasileiros S/A – 
MOBRASA, em Linhares, na função de Gerente 
Administrativo no período de março a dezembro 
de 1977. Prestou serviços na empresa Vila 
Comercial Industrial Ltda, em Itabuna-BA, na 
função de Assessor de Departamento, no período 
de dezembro de 1977 a agosto de 1978. Prestou 
serviços na empresa Campanha Nacional de 
Escola da Comunidade, em Linhares, na função 
de Professor, de 1978 a 1980. Prestou serviços 
no Sindicato Rural de Linhares, na função de 
Assessor Jurídico, de 1978 a 1993. Atualmente é 
presta assessoria jurídica através da Empresa 
GEORGE FREITAS & FREITAS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS.  

Advogado concursado do Município de 
Linhares - de 1992 a presente data, foi Procurador 
Trabalhista do Município de Linhares – 2007/2008, e 
Procurador da Câmara Municipal de Linhares de 
1992 a março 2005 e de abril de 2007 até abril 2008. 

Diante do exposto, conclamo aos nobres 
pares desta Casa Legislativa à aprovação do presente 
Projeto de Lei, considerando que o Senhor George 
Duarte Freitas Filho, escolheu o nosso Estado do 
Espírito Santo para residir, fixando domicílio no 
Município de Linhares. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 

DE LEI Nº 348/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Neil 
Joaquim de Almeida. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Neil Joaquim de Almeida.  
 

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

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2008. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Padre Neil Joaquim de Almeida, brasileiro, 

nascido na cidade de Pocrane/MG, em 19 de maio de 
1973, transferiu sua residência para o município de 
Baixo Guandu/ES no ano de 1980. 

No ano de 1993, ingressou no seminário 
Diocesano, no instituto de seguir a vida e vocação 
Religiosa (Sacerdote Católico Apostólico Romano). 
Cursou a Faculdade de Filosofia e Teologia, no 
IFTAV (Instituto de Filosofia e Teologia da 
Arquidiocese de Vitória). Graduou-se no curso de 
Teologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora/MG, especialização em relação de Ajuda em 
2007.  

Ordenado Sacerdote, em 24 de novembro de 
2001, na Catedral da Cidade de Colatina. Exerceu seu 
Ministério por 03 anos, na Cidade de Sooretama, 
Estado do Espírito Santo, e atualmente na Cidade de 
Baixo Guandu. 
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Padre Neil, é um Cidadão Guanduense, 
capixaba de coração. Acolhido há 28 anos nesse 
Estado, vem fazendo um trabalho grandioso 
abençoado por Deus. 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 349/2008. 
 

“DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA ESTADUAL A 
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
AMBIENTAL DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO 
MATEUS - ADABHIRSAM” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1o. Fica declarada de utilidade pública 
estadual a Associação de Defesa Ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus – 
Adabhirsam, localizado neste Estado. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 03 de novembro 
de 2008. 
 

PAULO ROBERTO FERREIRA 
Deputado Estadual – PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Associação de Defesa Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Mateus - Adabhirsam, 
situada a Rua Dr. Arlindo Sodré, 981, sala 08, Ed. 
Armando Cabral, Centro, Município de São Mateus, 
fundada em 09 de janeiro de 2002, entidade sem fins 
lucrativos, e tem como objetivo principal apoiar e 
desenvolver projetos técnicos e sociais para a 
educação ambiental e fortalecimento das instâncias 
de gestão e de recursos hídricos da bacia hidrográfica 
do Rio São Mateus. 

• Disseminar informações e realizar eventos e 
atividades visando à promoção social, cultural, a 
cidadania ambiental, a formação intelectual; 

• Promover e desenvolver projetos e ações que 
visem à preservação, melhoria e divulgação 
patrimônio artístico, cultural e ambiental. 

• Coordenar e realizar estudos, cursos, 
encontros e treinamentos que contribuam e 
desenvolvam o espírito de solidariedade e cidadania. 

• Promover a educação ambiental em todos os 
setores da sociedade. 

• Firmar parcerias, Contratos e Convênios com 
órgãos públicos e privados, visando a consecução dos 
objetivos da organização aqui previstos. 

Considerando então, a relevância do trabalho 
desenvolvido pela Associação de Defesa Ambiental 
da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus – 
Adabhirsam, e por preencher todos os requisitos 
para que essa entidade seja declarada de Utilidade 
Pública Estadual, conforme documentos em anexo, 
é que apresentamos este Projeto de Lei e contamos 
com apoio dos demais Deputados para sua 
aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 350/2008. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Carlos Alberto 
da Silva. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense a Carlos Alberto da 
Silva. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 03 de novembro 
de 2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sr. Carlos Alberto da Silva, nasceu no Estado do 
Rio de Janeiro no ano de 1961. 
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Está no Estado do Espírito Santo há 25 anos, 
iniciou seus estudos como torneiro mecânico pelo 
SENAI-RJ em 1978, profissão que exerceu por doze 
anos. 

Carlos Alberto estudou fotografia na Escola 
Imagem Bucher e Bucher e atualmente cursa o 6º 
período de jornalismo na Faculdade Estácio de Sá do 
Espírito Santo e ainda trabalha na Rede Gazeta como 
repórter-fotográfico, profissão que exerce por nove 
anos. 

Dado o exposto, confirma-se a efetiva 
Colaboração com o crescimento da cultura capixaba 
no qual se mostra justificada a presente homenagem 
ao ilustre SR. CARLOS ALBERTO DA SILVA. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

  
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 

DE LEI Nº 351/2008. 

 
Dispõe sobre período mínimo de 
gratuidade em estacionamentos 
para veículos automotores 
utilizados por pessoas portadoras 
de necessidades especiais 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º - Os estacionamentos, públicos e 
privados, e os fornecedores de serviços de manobra e 
guarda de veículos em geral, localizados no âmbito 
do Estado, ficam obrigados a conceder, aos veículos 
automotores utilizados por pessoas portadoras de 
necessidades especiais, período mínimo de 
gratuidade do pagamento de tarifa, equivalente ao 
dobro daquele concedido, pelo estabelecimento, aos 
demais veículos. 
 

Parágrafo único - Os estabelecimentos que 
não dispuserem de período mínimo de gratuidade do 
pagamento de tarifa deverão conceder 30 (trinta) 
minutos aos veículos automotores de que trata o 
“caput” deste artigo. 

 
Artigo 2º - A infração às disposições desta 

lei acarretará ao responsável infrator a imposição de 
pena de multa no valor de 2.000 (duas mil) VRTE 
(Valor-Referência do Tesouro Estadual), que será 
dobrada em caso de reincidência. 

Artigo 3º - Ulterior disposição regulamentar 
desta lei definirá o detalhamento técnico de sua 
execução. 

 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da 

execução desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de sua 
publicação. 

 
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2008. 

 
CACAU LORENZONI 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com o artigo 24, V, da 

Constituição Federal, compete aos Estados legislar 
sobre temas que objetivam regulamentar a produção e 
o consumo em geral. Com efeito, todos sabem da 
necessidade que há de se criar mecanismos que 
tenham por finalidade a adaptação dos portadores de 
necessidades especiais ao meio urbano, para que 
sejam tratados com mais dignidade. 

Daí a premente necessidade de aprovação do 
presente projeto de lei, visto que este materializa um 
passo para a igualdade entre todos, na medida em que 
autoriza a concessão, por parte dos estacionamentos 
públicos, privados e dos fornecedores de serviços de 
manobra e guarda de veículos em geral, localizados 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, de um 
período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa 
maior aos veículos automotores utilizados por 
pessoas portadoras de necessidades especiais, lapso 
temporal o dobro daquele concedido pelos 
estabelecimentos aos demais veículos. 

Dessa forma, os estacionamentos que 
garantem, por exemplo, um período de carência de 15 
minutos para o motorista decidir se ali permanecerá 
ou não, como nos “shoppings centers”, deverão 
assegurar 30 minutos para os automóveis usados por 
pessoas portadoras de necessidades especiais, devido 
à peculiar dificuldade de locomoção inerente à 
condição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
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  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
PROJETO DE LEI Nº 352/2008. 

 
“DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA ESTADUAL O 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA DE SÃO 
MATEUS-COMSSAM” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1o. Fica declarado de utilidade pública 

estadual o CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA DE SÃO MATEUS-COMSSAM. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 05 de novembro 
de 2008. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual - PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DE SÃO MATEUS-COMSSAM, 
foi fundado em 04 de setembro de 1995, órgão sem 
fins lucrativos de prestação de serviços, e tem como 
objetivo principal coordenar a participação da 
comunidade mateense junto aos órgãos de segurança 
do município, desenvolvendo atividades, que visem 
elevar o nível da segurança pública, bem como 
contribuir para manutenção dos recursos oficiais 
existentes, em benefício da segurança da comunidade 
mateense. 
 Considerando então, a relevância do trabalho 
desenvolvido pelo “Conselho Municipal de 
Segurança de São Mateus - Comssam” e por 
preencher todos os requisitos para que essa entidade 
seja declarada de Utilidade Publica Estadual, 
conforme documentos em anexo, é que apresentamos 
este Projeto de Lei e contamos com apoio dos demais 
Deputados para sua aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 353/2008. 

Declara Utilidade Pública Estadual 
a Associação Gestora do Plano 
Estratégico de Cariacica - Ageplan 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA : 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública 
a Associação Gestora do Plano Estratégico de 
Cariacica – Ageplan. 
 

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

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 354/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Flávia Barbosa 
Mendonça. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 

Espírito-Santense a Flávia Barbosa Mendonça. 
 

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

Sala de Sessões, 04 de novembro de 2008. 
 

ROBSON VAILLANT 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Flávia Barbosa Mendonça, natural de Salvador, BA, 
está sendo indicado por este parlamentar para ser 
agraciada com o título de cidadã Espírito-Santense, 
por seu trabalho desenvolvido neste Estado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 



10885 - Diário do Poder Legislativo  Vitória-ES, sexta-feira, 21 de novembro de 2008 

de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 355/2008. 
 

Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pequenos 
Produtores Familiares Rurais do 
Córrego Divino, no Município de 
Alto Rio Novo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a 

Associação de Pequenos Produtores Familiares 
Rurais do Córrego Divino, no Município de Alto Rio 
Novo. 
 

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

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Com a Declaração de Utilidade Pública, da 

Associação de Pequenos Produtores Familiares 
Rurais do Córrego Divino, no Município de Alto Rio 
Novo visa à regularização junto aos órgãos Estaduais. 
Associação de Pequenos Produtores Familiares 
Rurais do Córrego Divino, no Município de Alto Rio 
Novo é96 muito importante para a população do 
município, pois como a população rural necessita de 
toda a ajuda necessária para uma digna condição de 
vida. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 356/2008. 
 

Torna proibida a cobrança, por 
parte das academias de ginástica 
localizadas no Estado do Espírito 

Santo, de valor extra do aluno, 
quando contratar “personal 
trainer” para ministrar treino 
particular. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º. É proibida a cobrança, por parte das 

academias de ginástica localizadas no Estado do 
Espírito Santo, de valor extra do aluno, quando 
contratar “personal trainer” para ministrar treino 
particular. 

 
Art. 2º. As academias de ginástica que 

optarem por ofertar o referido serviço através de seus 
próprios funcionários, deverão anotar no 
contracheque do profissional que prestou o serviço, a 
remuneração recebida por sua execução. 

 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
É comum a cobrança por parte das academias 

de comissão para que o aluno se exercite em suas 
dependências assistido por “personal trainer” 
contratado para tal fim. 

Consideramos tal medida abusiva, já que o 
aluno paga a mensalidade para usufruir dos 
equipamentos e, normalmente os “personais” também 
o fazem, entretanto, além deste valor, é cobrado um 
extra. 

Outra medida aqui proposta é que caso as 
academias de ginástica disponibilizem para o aluno 
referido serviço, que conste no contracheque do 
profissional que executou o serviço, para que tenha 
todos os direitos trabalhistas assegurados, também 
em cima desta remuneração recebida. 

Diante do exposto, contamos com o apoio 
dos nobres pares na aprovação de tal medida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Defesa do Consumidor, 
de Saúde e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 357/2008. 

 
Proíbe o beneficiamento a seco de 
granitos e mármores no Estado do 
Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica proibido o beneficiamento a 
seco de granitos e mármores no Estado do Espírito 
Santo. 

 
Parágrafo único. Para o beneficiamento de 

que trata o caput deste artigo, será necessária a 
utilização de equipamentos que contenham sistema 
de umidificação que evite a produção de poeira. 
 

Art. 2º. Os equipamentos que não foram 
projetados com a existência do referido sistema de 
umidificação, poderão sofrer adaptações para se 
adequar à presente lei, desde que trabalhem de forma 
eficaz. 
 

Art. 3º. Os resíduos decorrentes do 
beneficiamento a úmido de granitos e mármores não 
poderão ser despejados diretamente na rede de esgoto 
sanitário. 

 
Parágrafo único. Os resíduos deverão passar 

pelo processo de decantação, através da drenagem da 
água utilizada no processo. 
 

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei. 
 

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

 
Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente projeto visa evitar problemas de 
saúde nos trabalhadores do ramo de rochas, bem 
como evitar a poluição do meio ambiente. 
 Atualmente a preocupação com o meio 
ambiente é crescente, principalmente por causa do 
aquecimento global e, diante deste quadro, é que 
buscamos com esta medida, ajudar com esta 
preocupação mundial. 
 Diante do exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da presente 
medida. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Meio Ambiente e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 358/2008. 
 

Proíbe a inclusão, por parte dos 
estabelecimentos de ensino 
localizados no Estado do Espírito 
Santo, do nome do aluno ou de seu 
representante legal, em cadastro 
de devedores por inadimplência da 
mensalidade escolar. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica proibida a inclusão, por parte 

dos estabelecimentos de ensino no Estado do Espírito 
Santo, do nome do aluno ou de seu representante 
legal, em cadastro de devedores por inadimplência da 
mensalidade escolar. 
 

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei. 

 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Foi recentemente noticiado na mídia a 

criação do chamado Cadastro de informações dos 
Estudantes Brasileiros – Cineb, vulgarmente 
conhecido por “SPC das Escolas”. 

Entendemos que tal medida é 
inconstitucional, eis que expõe o aluno e/ou seu 
representante legal a situações vexatórias, eis que 
divulgam informações que não dizem respeitos a 
terceiros, podendo gerar, inclusive, situações de 
preconceito, prejudicando demasiadamente a 
formação do aluno. 

Diante do exposto, contamos com o apoio 
dos nobres pares na aprovação de tal medida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
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de Defesa da Cidadania, de Defesa do Consumidor, 
de Educação e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
  
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 359/2008. 

 
Torna obrigatório aos 
estabelecimentos que 
comercializem medicamentos no 
Estado do Espírito Santo, a possuir 
um exemplar disponível, contendo 
a listagem dos medicamentos 
genéricos comercializados, em 
braile. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. É obrigatório aos estabelecimentos 
que comercializem medicamentos no Estado do 
Espírito Santo, a possuir um exemplar disponível, 
contendo a listagem dos medicamentos genéricos 
comercializados, em braile. 
 

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

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa garantir aos 

cidadãos portadores de deficiência visual acesso à 
listagem dos medicamentos genéricos 
comercializados no Estado do Espírito Santo em 
linguagem braile. 

Sabe-se que o preço dos medicamentos 
genéricos normalmente são muito inferiores ao 
convencionais, razão pela qual, nem sempre é 
informado aos cidadãos quais são esses 
medicamentos. 

No caso do deficientes visuais, tal problema 
ainda possui um agravante, razão pela qual se faz 
necessário a disponibilização de tal listagem em 
linguagem braile, para que desta forma, seu direito de 
acesso a tais medicamentos seja observado e 
cumprido. 

Diante do exposto, contamos com o apoio 
dos nobres pares na aprovação de tal medida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa da Cidadania, de Defesa do Consumidor, 
de Saúde e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 360/2008. 
 

Dispõe sobre a premiação, através 
de medalha, de técnicos nas 
competições promovidas pelo 
Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. Nas competições esportivas 
promovidas pelo Estado do Espírito Santo, fica 
estendida a premiação, através de medalhas, aos 
técnicos de atleta ou equipe medalhista. 
 

Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa contemplar o 

trabalho realizado pelo técnico do atleta ou equipe 
medalhista em competição promovida pelo Estado. 

Sabe-se que a figura do treinador é de suma 
importância para a vitória do atleta ou da equipe, 
razão pela qual, nada mais natural que este 
profissional também venha a receber premiação pelo 
resultado alcançado. 

Diante do exposto, contamos com a 
colaboração dos nobres colegas para aprovarem a 
presente medida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Desporto e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 361/2008. 
 

Torna obrigatória a existência de 
pronto atendimento à saúde em 
eventos públicos, realizados pelo 
Estado do Espírito Santo, ou 
naqueles em que tenha 
particiapação financeira. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Artigo 1º. Torna obrigatória a existência de 

pronto atendimento à saúde em eventos públicos, 
realizados pelo Estado do Espírito Santo, ou naqueles 
em que tenha participação financeira, quando 
presentes mais de 15 (quinze) mil pessoas. 
 
 Parágrafo único. Far-se-á necessário a 
presença de uma UTI Móvel no local do evento. 
 

Artigo 2º. O pronto atendimento, instalado 
em local apropriado e de fácil acesso, contará com 
equipe médica e conterá, dentre outros, os seguintes 
equipamentos: 

 
a) monitor cardíaco; 
b) desfibrilador; 
c) respirador artificial; 
d) inalador; 
e) cadeira de rodas; 

 
Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará 

a presente lei. 
 

Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa garantir aos 

cidadãos presentes em qualquer evento público 
realizado no âmbito do Estado do Espírito Santo o 
atendimento rápido e eficaz em caso de uma eventual 
emergência médica. 

A presente medida certamente permitirá que 
vidas sejam salvas em caso de emergência, eis que o 
cidadão receberá os primeiros socorros e cuidados 
necessário para assegurar sua melhora. 

Diante do exposto, contamos com o apoio 
dos nobres pares na aprovação de tal medida.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Defesa do Consumidor, 
de Saúde e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 362/2008. 

 
Torna obrigatória a existência de 
pronto atendimento à saúde nos 
terminais rodoviários localizados 
no Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. É obrigatória a existência de 
pronto atendimento à saúde nos terminais rodoviários 
localizados no Estado do Espírito Santo. 
 
 Artigo 2º. O pronto atendimento, instalado 
em local apropriado e de fácil acesso, contará com 
equipe médica e conterá, dentre outros, os seguintes 
equipamentos: 

 
a) monitor cardíaco; 
b) desfibrilador; 
c) respirador artificial; 
d) inalador; 
e) cadeira de rodas; 
 

Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará 
a presente lei. 
 

Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2008. 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual – PTB 
 

JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa garantir aos 

cidadãos que utilizam os meios públicos de 
transporte, atendimento rápido e eficaz em caso de 
uma eventual emergência médica. 

A presente medida certamente permitirá que 
vidas sejam salvas em caso de emergência, eis que o 
cidadão receberá os primeiros socorros e cuidados 
necessário para assegurar sua melhora ainda no local 
do fato e de forma correta, rápida e eficaz. 

Diante do exposto, contamos com o apoio 
dos nobres pares na aprovação de tal medida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Defesa do 
Consumidor, de Saúde e de Finanças. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 363/2008. 
 

Proíbe a cobrança de “taxa de 
serviço” pelas empresas 
prestadoras de serviço no Estado 
do Espírito Santo, variável sobre o 
valor do ingresso, que 
disponibilizem a opção de 
aquisição através da internet. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Artigo 1º. Fica proibida a cobrança da “taxa 

de serviço” pelas empresas prestadoras de serviço no 
Estado do Espírito Santo, variável sobre o valor do 
ingresso, que disponibilizem a opção de aquisição 
através da internet. 
 

Parágrafo único. Tem-se por taxa de 
serviço, aquela cobrada sobre o valor do ingresso 
pelo fato do mesmo ter sido adquirido através da 
internet e não diretamente na empresa prestadora do 
serviço. 
 

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

  
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2008. 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual – PTB 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A cobrança da taxa de serviço sobre o valor 

do ingresso adquirido através da internet é abusiva, 
uma vez que se um cidadão adquire um ingresso para 
camarote pagará mais pelo mesmo serviço que um 
que adquiriu um ingresso para outra área que não seja 
o camarote. 

A referida cobrança da taxa de serviço existe 
e funda-se pelo simples fato do ingresso ter sido 
adquirido através da internet, sendo que na maioria 
dos casos, o ingresso é impresso na residência de 
quem o adquire, diminuindo, portanto, os custos do 
serviço prestado, logo, injustificada a cobrança. 

Tal cobrança é abusiva e fere o artigo 39 do 
Código de Defesa do Consumidor, pois beneficia 
apenas a empresa e onera por demais a parte mais 
fraca da relação de consumo. 

Diante de todo o exposto, solicito apoio dos 
Nobres Colegas para a aprovação da presente 
medida. 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Defesa do Consumidor, 
de Ciências e Tecnologia e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 364/2008. 
 

Torna obrigatória a informação do 
peso drenado nos produtos 
embalados com adição de líquido 
para conservação. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. Torna obrigatória a informação do 
peso drenado nos produtos embalados com adição de 
líquido para conservação. 

 
Parágrafo único. Por peso drenado, entende-

se como sendo o peso do produto sem qualquer tipo 
de solução adicionada para conservação do mesmo. 

 
Artigo 2º. O peso drenado deverá constar nas 

embalagens, com a mesma fonte e tamanho daquelas 
utilizadas para informar o peso líquido. 

 
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2008. 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa auxiliar o 

consumidor na hora que for adquirir produtos que 
contenham líquidos adicionados para a conservação 
do mesmo. 

Sabe-se que existem produtos, tais como 
peixes, mariscos e aves, que necessitam da adição de 
solução aquosa para que seja congelada e proteja o 
produto. Entretanto, tal líquido é pesado na hora da 
venda do produto e pago pelo mesmo preço do 
produto, o que lesiona o consumidor. 

Diante de tal fato, necessário se faz que as 
embalagens destes produtos contenham o real peso 
do mesmo, para que desta forma, o consumidor saiba 
qual a real quantidade do produto que está 
adquirindo. 

Diante de todo o exposto e, considerando o 
legítimo interesse público da proposição, esperamos 
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contar com o apoio dos ilustres Pares, na sua 
aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Defesa do Consumidor e 
de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER Nº 
372/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI Nº 277/2008. 
 
AUTOR: DEPUTADA LUZIA TOLEDO 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O CADASTRO DOS 
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 
CHAVEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei nº 277/2008, de 
autoria da Deputada Luiza Toledo, “Dispõe sobre o 
cadastro dos prestadores de serviços de chaveiro e dá 
outras providências”. 

No texto do Projeto de Lei ora sob exame, 
bem como na justificativa de sua proposta, a Autora 
enfatiza que a presente proposição busca “criar um 
cadastro de profissionais prestadores de serviços de 
chaveiro visando à segurança pública da sociedade”. 

Para atingir o objetivo colimado, a 
legisladora-autora elenca no texto de sua proposição 
uma série de providências e regulamentos para o 
exercício do ofício de chaveiro, procedimentos que 
entende pertinentes e, sobretudo, eficazes no trato da 
questão por parte do Estado. 

A matéria foi protocolada em 22 de agosto de 
2008, lida no expediente da Sessão Ordinária de 25 
de agosto de 2008 e encontra-se publicada no Diário 
do Poder Legislativo do dia 1º de setembro de 2008, 
as paginas 9842 e 9843, conforme despacho de fls. 
08. 

O presente Projeto de Lei veio a esta 
Comissão para exame e parecer na forma do disposto 
no art. 111do Regimento Interno (Resolução nº 
1.600/91) e, distribuída a matéria, coube-nos 
examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E LEGALIDADE. 

Em análise imediata, no que tange à matéria-
objeto, qual seja dispor sobre cadastro dos 
prestadores de serviços de chaveiro e estabelecer 
condições para o exercício da profissão no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, o Projeto de Lei sob analise 
não tem suporte constitucional, uma vez que 
afronta o art. 5º, inc. XIII c/c o art. 22, inc. XVI, da 
Constituição Federal da República, os quais assim 
determinam, in verbis: 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA 
REPÚBLICA 
“..................................................... 
 
Art. 
5º................................................... 
(...) 
XIII – é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; 
....................................................... 
 
Art. 22. COMPETE 
PRIVATIVAMENTE À UNIÃO 
LEGISLAR SOBRE: 
 
(...) 
 
XVI – organização do sistema 
nacional de emprego e 
CONDIÇÕES PARA O 
EXERCÍCIO DE PROFISSÕES: 
(sem ênfase no original) 

 
O legislador constituinte, haja vista dos 

dispositivos acima mencionados, estabeleceu a regra 
geral e estabeleceu de quem é a competência para 
legislar sobre a regulamentação das profissões em 
todo território brasileiro, ou seja, a União, não 
deixando margem para o legislador de esfera estadual 
dispor sobre a matéria.  

Sobre o tema, disserta com a clareza habitual 
o doutrinador José Cretella Júnior (in “Comentários 
à Constituição de 1988”, 1989, vol I, p 281), verbis: 

 
“TRATA-SE DE LEI FEDERAL 
ESPECIAL, que facultará o 
exercício do trabalho, oficio ou 
profissão A QUEM PREENCHER 
OS REQUISITOS QUE O 
LEGISLATIVO DA UNIÃO 
TIVER ESTABELECIDO EM 
LEI.” (sem ênfase e grifos no 
original) 

 
A jurisprudência pátria já se manifestou 

inúmeras vezes sobre o tema, e pedimos vênia para 
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reproduzir julgado do Superior Tribunal de Justiça 
que, com clareza meridiana, assim entendeu: 
  

“O artigo 5º, inciso XIII, da 
Constituição Federal, assegura o 
livre exercício de qualquer 
trabalho, oficio ou profissão, 
atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
Mas não há lei regulamentado o 
exercício da profissão de chaveiro. 
E, SENDO DA UNIÃO A 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
PARA LEGISLAR SOBRE AS 
CONDIÇÕES PARA O 
EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES 
(CF, artigo 22, XVI), NÃO 
PODERIA O ESTADO MEMBRO 
LEGISLAR SOBRE ELA ... (STJ, 
ADV 38-01/595, Nº 98624, RMS 
11.272-RJ, Rel.Min. Castro Filho)” 
(sem ênfase no original) 

 
À vista do exposto, resta evidente que a lei a 

que se refere o preceito constitucional contido na 
parte final do art. 5º, da Constituição Federal é lei 
federal de aplicação compulsória a todo o 
território brasileiro. 
 Haja vista o disposto acima, o Projeto de Lei 
ora sob exame padece de vicio de 
inconstitucionalidade material, vez que pretende 
disciplinar matéria inserida na orbita de competência 
legislativa privativa da União, conforme os 
Dispositivos Constitucionais retro-mencionados. 
 No que tange ao aspecto constitucional 
formal da proposição ora sob exame, melhor sorte 
não lhe assiste.Assim é, pois o seu art. 1º determina: 
 

Projeto de Lei 277/2008 
 
“Art. 1º Os profissionais 
prestadores de serviços de 
chaveiro serão cadastrados no 
órgão competente que poderá ser 
designado pelo Poder Executivo” 
(sem grifos e ênfase no original). 

 
Ora, o preceito contido no citado artigo 1º do 

Projeto de Lei sob exame tem caráter nitidamente 
autorizativo. 

Na linguagem legislativa, “autorizar” tem o 
sentido de “ordenar”, e eventual desatendimento a 
essa quase imposição poderia, inclusive, ensejar o 
reconhecimento de uma postura omissiva do 
administrador público por não praticar o ato 
autorizado, quiçá com seqüelas de outra ordem, a 
exemplo da responsabilidade do agente. 

 
Tenho, pois, o entendimento de que a 

circunstância de ter o projeto de Lei caráter 

meramente “autorizativo” e não “determinativo” não 
elide o fato de estar ele dispondo - reitera-se, ainda 
que de forma meramente “autorizativa” - sobre 
matéria que é reservada a iniciativa privativa do 
Governador do Estado, qual seja, estabelecer 
atribuições a serem cumpridas pelas Secretarias 
de Estado e demais órgãos da estrutura da 
administração direta e indireta estadual, 
tipificando insuperável vício de iniciativa ao 
conflitar frontalmente as determinações do artigo 
63, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 91, incisos I 
e V, “a”, ambos da Constituição do Estado do 
Espírito Santo, verbis: 

 
“.......................................................... 
 
Art.63  
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham 
sobre: 
(...) 
III – organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo: 
............................................................ 
 
Art. 91. Compete privativamente 
ao Governador do Estado: 

 
I – exercer, com auxílio dos 
Secretários de Estado a direção 
superior da administração estadual: 
(...) 
V - dispor, mediante decreto, 
sobre: 
a) organização e funcionamento da 
administração estadual quando não 
implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos:”( sem grifos e ênfase no 
original) 

 
 À vista de todo o exposto, entende que o 
Projeto de Lei nº 277/2008, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo não atende aos pressupostos de 
constitucionalidade formal e material (atribuição da 
Assembléia, legitimidade de iniciativa e 
elaboração de lei ordinária) e da legalidade. 
 Assim analisado, há de se concluir no sentido 
de que o Projeto de Lei nº 277/2008, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo é inconstitucional, pois 
trata, em seu aspecto material ( matéria –objeto do 
PL) de competência da União, e, em seu aspecto 
formal (nas providências e procedimentos que 
determina para execução da lei proposta), invade a 
reserva legal do Chefe do Executivo. 
 Isto posto, sou por reconhecer que o Projeto 
de Lei nº 277/2008 não deve prosseguir sua 
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tramitação com a atual redação por conter vícios 
contrários a sua natureza, razão qual opino pela 
adoção do seguinte: 

 
PARECER Nº 372/2008. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei nº 277/2008, de autoria da Deputada Luzia 
Toledo. 

 
Sala Ruy Barbosa, 04 de novembro de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

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

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER Nº 
377/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
A Proposta de Emenda Constitucional nº 

25/2007, de autoria do Deputado Elion Vargas, visa 
acrescentar o parágrafo 2º ao artigo 167 da 
Constituição Estadual. 
 A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 02/01/2008 às páginas 6092, 
foi lida na sessão do dia 13 de outubro de 2008, 
vindo a seguir a esta douta Comissão de Justiça para 
exame e parecer, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno, Resolução 1.600/91, tendo em 
vista que a aprovação desta matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2º, I e XI, da Constituição Estadual. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A finalidade do parlamentar, através da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 25/2007, é 

acrescentar o parágrafo 2º ao artigo 167 da 
Constituição Estadual, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 167 - (...) 
 
§ 2º - É facultado ao Estado vincular 
o programa de apoio à inclusão e 
promoção social até cinco décimos 
por cento de sua receita tributária 
líquida, vedada a aplicação desses 
recursos no pagamento de: 
I – despesas com o pessoal e 
encargos sociais; 
II – serviço da dívida; 
III – qualquer outra despesa corrente 
não vinculada diretamente aos 
investimentos ou ações apoiados. 

 
 Notamos que o objetivo do Parlamentar é 
adequar a Constituição da República com a 
Constituição Estadual, tendo em vista que a Lei 
Maior do nosso Estado deve estar em simetria com as 
normas constitucionais vigorantes. 
 A Jurisprudência Pátria define o princípio da 
simetria como o princípio que determina que a 
aplicação dos princípios magnos e dos paradigmas de 
estruturação do Estado, previstos na Constituição 
Federal, sejam reproduzidos simetricamente nos 
textos das Constituições Estaduais. 
 Desta forma, sendo a Constituição um 
sistema de regras e princípios que resulta do 
‘consenso social sobre os valores básicos’, e 
considerando mais, que os princípios, dada a sua 
qualidade normogenética, fundamentam as regras, 
parece bastante fácil compreender que os princípios 
estão no ponto mais alto da pirâmide normativa, são 
“normas das normas”, “fonte das fontes”. Nas 
palavras de BONAVIDES, “são qualitativamente a 
viga mestra do sistema, o esteio da legitimidade 
constitucional, o penhor da constitucionalidade das 
regras de uma constituição,” (BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional. 8ª ed., ver., atual. 
e ampl. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 358). 
 No entanto, a matéria peca pelo vício de 
iniciativa, pois versa sobre Receita Tributária, 
conforme vedação estipulada no artigo 150, da 
Constituição Estadual, a saber: 
 

“Art. 150. Leis de iniciativa do 
Poder Executivo estabelecerão: 
I - (...) 
§ 5º A lei orçamentária anual 
compreenderá: 
I - (...) 
III - o orçamento da seguridade 
social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta e indireta, bem 
como os fundos e fundações 
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instituídos e mantidos pelo Poder 
Público. (grifo nosso). 

 
Neste contexto o art. 167, parágrafo único, I, 

da Constituição Estadual estabelece: 

 
Art 167. (...) 
 
Parágrafo único. As ações 
governamentais, na área de 
assistência social, serão realizadas 
com recursos do orçamento da 
seguridade social, previstos no art. 
150, § 5º, III, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes 
diretrizes: (grifo nosso) 
I – descentralização política e 
administrativa, cabendo a 
coordenação e normas gerais à 
União, a coordenação e execução dos 
respectivos programas ao Estado e 
aos Municípios, na esfera de sua 
competência, bem como as entidades 
beneficentes e de assistência social. 
(grifo nosso) 

 
 Diante do acima mencionado, opinamos pela 
não tramitação da Proposta de Emenda 
Constitucional de nº 25/07, com base no arts. 150, III, 
e 167, Parágrafo único, I, da Constituição Estadual, 
sugerindo aos membros desta douta Comissão, a 
adoção do seguinte Parecer: 
 

PARECER Nº 377/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INADMISSIBILIDADE da Proposta de 
Emenda Constitucional de nº 25/2007, de autoria do 
Deputado Elion Vargas, que visa acrescentar o 
parágrafo 2º ao artigo 167 da Constituição Estadual. 

 
 Sala das Comissões, 04 de novembro de 
2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

Relator 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

MARCELO SANTOS 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER Nº 
360/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 238/07, de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos hospitais e dos prontos-socorros, 
de possuir macas e cadeiras de rodas dimensionadas 
para pessoas obesas e dá outras providências, foi lido 
na Sessão Ordinária do dia 03.07.2007 e publicado 
no Diário do Poder Legislativo do dia 12.7.2007, a 
páginas 2.592 e 2.593. 

Durante sua tramitação ordinária, o Projeto 
recebeu o Parecer nº 382/07 da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
pela inconstitucionalidade; o Parecer nº 006/08 da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direito 
Humanos, pela aprovação; o Parecer nº 02/08 da 
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social, pela aprovação, com adoção de emenda 
modificativa; e o Parecer nº 036/08 da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, pela aprovação. A 
Comissão de Justiça, através do Parecer nº 329/08, 
considerou inconstitucional a emenda modificativa 
apresentada pela Comissão de Saúde. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei nº 238/07 à apreciação do Plenário que 
o aprovou na forma do Parecer nº 02/08 da Comissão 
de Saúde. Por ter sido aprovado com 1 (uma) 
emenda, o Projeto veio a esta Comissão para 
elaboração de sua Redação Final, na forma do artigo 
208 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
O Regimento Interno determina que a 

proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. 

Cabe o exame a esta Comissão. 
 
O Projeto de Lei nº 238/07 foi aprovado pelo 

Plenário com a adoção da seguinte emenda: 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE 
LEI Nº 238/2007. 
 
 O “caput” do art. 2º do Projeto de Lei nº 
238/2007, de autoria do deputado Marcelo Coelho, 
passa a ter a seguinte redação: 
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“Art 2º. Os hospitais, pronto-socorros, postos de 
atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde 
privadas, que descumprirem esta lei estarão sujeitas 
às seguintes penalidades, que serão aplicadas por 
órgãos da Secretaria Estadual de Saúde, a saber: 
(...)” 
 
 Com base no artigo 211 do Regimento 
Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal nº 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações destacadas em vermelho: 
 

PARECER Nº 360/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 
238/07, de autoria do Deputado Marcelo Coelho, na 
forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
238/07. 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
hospitais, prontos-socorros, postos 
de atendimento ambulatorial e 
outras unidades de saúde privados 
possuírem macas e cadeiras de 
rodas dimensionadas para pessoas 
obesas e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Hospitais, prontos-socorros, postos de 
atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde 
privadas deverão, obrigatoriamente, possuir em seus 
estabelecimentos, no mínimo 1 (uma) maca e 1 (uma) 
cadeira de rodas dimensionadas para o atendimento 
exclusivo às pessoas obesas, dentro do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da publicação da 
presente Lei. 

 
Art. 2º Os hospitais, prontos-socorros, postos 

de atendimento ambulatorial e outras unidades de 
saúde privados que descumprirem esta Lei estarão 
sujeitos as seguintes penalidades, que serão aplicadas 
por órgãos da Secretaria de Estado da Saúde, a saber: 

 
I – advertência, na 1ª (primeira) 
ocorrência; 
II – multa, no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), com correção monetária 

pelo índice oficial, na 2ª (segunda) 
ocorrência; 
III – multa equivalente ao dobro da 
prevista no inciso II, nas ocorrências 
subseqüentes, sem prejuízo da 
interdição imediata do 
estabelecimento até o efetivo 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

 
Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo 

definir o tipo de punição a ser aplicada ao 
responsável pelo estabelecimento público que não 
observar o que determina esta Lei. 

 
Art. 3º O valor arrecadado com a aplicação 

das multas de que trata o artigo 2º será destinado á 
aquisição de macas e cadeiras de rodas para pessoas 
obesas para doação às entidades filantrópicas 
localizadas neste Estado. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 04 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER Nº 
361/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei Complementar nº 34/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 250/2008, 
que dispõe sobre prazos de contratações temporárias 
de pessoal, foi lido na Sessão Ordinária do dia 
21.10.2008 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 22.10.2008, a página 1. 
 Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 
dia 28.10.2008 o requerimento para sua tramitação 
em urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 29.10.2008, recebendo, a 
partir de então, os pareceres orais das Comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
pela constitucionalidade, com adoção da emenda 
aditiva de autoria do Governo encaminhada pela 
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Mensagem nº 258/08; de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; de Saúde, Saneamento e 
Assistência Social; de Agricultura, de Aqüicultura e 
Pesca, de Abastecimento e de Reforma Agrária; e de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, todos pela aprovação, 
na forma do parecer da Comissão de Justiça. 
 Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei Complementar nº 34/08 à apreciação 
do Plenário que o aprovou na forma dos pareceres 
orais das Comissões Técnicas que o analisaram. Por 
ter sido aprovado com emenda, o Projeto veio a esta 
Comissão para elaboração de sua Redação Final, na 
forma do artigo 208 do Regimento Interno. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação.  

Cabe o exame a esta Comissão. 
O Projeto de Lei Complementar nº 34/08 foi 

aprovado pelo Plenário com a adoção da seguinte 
emenda: 
 

Emenda Aditiva de autoria do 
Governo encaminhada pela 
Mensagem nº 258/08: 
 
Acrescente-se ao artigo 1º do PLC nº 
34/2008 o inciso IV com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 1º (...) 
(...) 
IV – no artigo 2º da Lei 
Complementar nº 379, de 
13/02/2007, a contar de 13/02/2009, 
restrito somente a 232 (duzentos e 
trinta e duas) contratações.” 

 
 Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 361/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar nº 34/08, na forma que segue: 
 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 34/08. 
 

Dispõe sobre prazos de 
contratações temporárias de 
pessoal. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Ficam prorrogadas por 12 (doze) 

meses as contratações temporárias de pessoal 
constantes dos seguintes dispositivos legais: 

 
I – no artigo 33 da Lei 
Complementar nº 304, de 
10.12.2004, alterado pela Lei 
Complementar nº 419, de 
29.11.2007, a contar de 1º.01.2009; 
II – no artigo 2º da Lei 
Complementar nº 334, de 
10.11.2005, alterado pela Lei 
Complementar nº 419, de 
29.11.2007, a contar de 10.11.2008, 
excluindo o cargo de Assistente de 
Aluno constante do Anexo I da Lei 
Complementar nº 334, de 
10.11.2005; 
III – no artigo 2º da Lei 
Complementar nº 349, de 
27.12.2005, alterado pela Lei 
Complementar 419, de 29.11.2007, a 
contar de 27.12.2008;  
IV - no artigo 2º da Lei 
Complementar nº 379, de 
13.02.2007, a contar de 13.02.2009, 
restrito somente a 232 (duzentos e 
trinta e duas) contratações. 

 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 04 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER Nº 
370/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 
Projeto de lei de nº 248/2008. 
 
Autor: Deputado Wanildo Pascoal Sarnáglia. 
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RELATÓRIO 
 

Trata-se de Projeto de Lei de nº 248/2008, de 
autoria do Deputado Wanildo Pascoal Sarnáglia, que 
tem como objeto alterar redação da Lei nº 8.928 de 
27 de junho de 2008, para conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Gilson 
Guimarães Souza. Justificativa dando conta do 
currículo do homenageado. O Projeto foi Publicado 
no Diário do Poder Legislativo do dia 17 de julho de 
2008. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Ao examinar o Projeto, verifico que a matéria 
veio a Comissão de Constituição e Justiça para 
receber parecer na forma do que dispõe o art. 40 do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa. 
Designado para emitir parecer, pelo que passo a fazê-
lo para em seguida submetê-lo aos demais pares da 
Comissão. 
 Quanto ao aspecto da constitucionalidade 
formal e material, legalidade e da juridicidade. 
 No que diz respeito a Constitucionalidade e 
legalidade, não existe qualquer óbice a ser argüido, 
uma vez que a matéria objeto do Projeto de Lei é da 
competência legislativa, por esta dentre as da 
competência legislativa concorrente, “ex vi” do art. 
24, caput, inciso VII da Carta Política Brasileira. A 
matéria preenche os requisitos da Lei Estadual de nº 
7.832/2004. 
 Portanto, não existe qualquer obstáculo que 
possa impedir a tramitação regimental do Projeto de 
Lei em exame. Não afronta dispositivo do art. 63, da 
Constituição Estadual, bem como art. 61, § 1º da 
Constituição Federal. 
 O Projeto não contraria princípio geral do 
direito, de onde decorre a juridicidade, legalidade e 
seus mandamentos. Por tais razões encontra-se 
garantido a Constitucionalidade, Juridicidade e 
legalidade do projeto em análise. 
 Quanto a técnica legislativa e redacional, o 
projeto em análise não está a merecer qualquer 
reparo, vez que atende o que disciplina o processo de 
elaborações das leis. 
 Pelo que ficou exposto, o parecer é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, o que 
aconselha no sentido da concessão do Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor GILSON 
GUIMARÃES SOUZA. 
 

PARECER Nº 370/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei de nº 
248/2008, de autoria do Deputado Estadual Wanildo 
Pascoal Sarnáglia.  

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
Nº363/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI N° 257/2008 
 
AUTOR: DEPUTADO MARCELO SANTOS 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO 
DE CENSOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei nº 257/2008, ora 
apresentado, de autoria do Deputado Marcelo Santos, 
“Dispõe sobre a elaboração de censos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais no Estado do 
Espírito Santo.” 

Na justificativa de seu Projeto de Lei, o 
Autor assevera que “Para o bom cumprimento dos 
programas sociais existentes em nosso Estado é 
necessário em primeiro lugar conhecer os problemas 
e a população a qual se dirigem tais programas, bem 
como qual a quantidade de pessoas a serem 
atendidas.” 

A matéria foi protocolada em 28 de julho de 
2008, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
04 de agosto de 2008, onde recebeu despacho do 
Presidente pela devolução ao Autor do mesmo, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, inc. III, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo. Na 
ocasião, o Autor do PL interpôs recurso do despacho 
do Presidente, nos termos do parágrafo único do art. 
136 do Regimento Interno da ALES (Resolução n° 
1600/91), o qual foi deferido, vindo a esta douta 
Comissão de Constituição e Justiça para análise e 
parecer. 
É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E LEGALIDADE 

 
O Projeto de Lei ora sob análise, naquilo que 

pertine à sua matéria-objeto, qual seja, “definição de 
atribuição a ser cumprida por órgãos da estrutura do 
Poder Executivo Estadual, visando à elaboração de 
censo das pessoas portadoras de necessidades 
especiais”, não tem suporte constitucional, uma vez 
que, de fato, o artigo 63, parágrafo único, incisos III e 
VI, e também o art. 91, incisos I, II e V, letra a, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, assim 
versam, verbis: 
 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
“..........................................................
. 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
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 - ORGANIZACÃO 
ADMNISTRATIVA E PESSOAL 
DA ADMINISTRACÃO DO 
PODER EXECUTIVO; 
(...) 
VI- criação, estruturação e 
ATRIBUIÇÕES DAS 
SECRETARIAS DE ESTADO E 
ÓRGÃOS DO PODER 
EXECUTIVO.” 
............................................................ 
Art. 91. COMPETE 
PRITIVAMENTE AO 
GOVERNADOR DO ESTADO: 
I - exercer, com auxilio dos 
Secretários de Estado a direção 
superior da administração estadual; 
II - INICIAR O PROCESSO 
LEGISLATIVO NA FORMA E 
NOS CASOS PREVISTOS 
NESTA CONSTITUIÇÃO: 
(...) 
V - DISPOR, MEDIANTE 
DECRETO, SOBRE: 

a) ORGANIZACÃO E 
FUNCIONAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, 
quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos” (sem grifos e ênfase 
no original) 

 
À vista dos Dispositivos Constitucionais 

acima mencionados, a matéria-objeto da presente 
Proposição encontra-se, pois, dentro do rol que 
atribui competência legislativa exclusiva para o 
Chefe do Executivo estadual. 

A norma disposta no presente Projeto de Lei 
estadual, no que se refere à matéria- objeto, carrega, 
assim, insuperável vício de origem. 

Assim é, pois o Projeto de Lei sob análise - 
ressalta-se, altamente meritório sob o ponto de vista 
da matéria-objeto - versa sobre o estabelecimento 
de atribuições a serem cumpridas por órgãos da 
estrutura do Poder Executivo, tipificando 
insuperável vício de iniciativa ao conflitar 
frontalmente com as determinações do artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, c/c o artigo 91, 
incisos I, II e V, “a”, ambos da Constituição do 
Estado do Espírito Santo. 

 
No que pertine à forma utilizada pelo 

Legislador-autor, a mesma estaria em conformidade 
com o art. 145, § 3º da Resolução n° 1600/91 
(Regimento Interno da ALES), caso estivesse sua 
matéria-objeto dentre aquelas passíveis de tratamento 
pelo Legislativo Estadual, o que não é o caso. 

Ora, da análise superficial do texto legal ora 
proposto, nota-se dispositivos com CARÁTER 
NITIDAMENTE DETERMINATIVO para órgãos 
da estrutura do Poder Executivo, a exemplo do artigo 
1° e seus parágrafos, sobre o qual, toma-se a 
liberdade de reproduzir o respectivo teor para melhor 
clarificação da questão, verbis: 
 

Projeto de Lei n° 257/2008 
 

“Art. 1° Fica obrigado o Poder Executivo a 
elaborar censos periódicos sobre as pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 
 

§ 1 °- A periodicidade não poderá ser 
superior à 4 anos. 
 

§ 2° - A metodologia utilizada deverá 
seguir padrão único para a coleta de dados e 
tabulação das informações coletadas.” (sem grifos 
e ênfases no original) 

Resta evidente que - embora, repisa-se, tenha 
o Projeto de Lei sob análise alta relevância sob o 
aspecto social - as atribuições a serem cumpridas 
para a sua consecução serão levadas a cabo por 
pessoal da estrutura do Poder Executivo, ferindo 
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frontalmente os Dispositivos Constitucionais 
Estaduais reproduzidos acima. 

Contudo, dada a alta relevância da matéria-
objeto tratada no Projeto de Lei sob análise, sugere-se 
ao legislador-autor, para que não se perca a 
oportunidade de colaborar para o avanço da matéria, 
utilizar-se do Projeto de Indicação Legislativa, nos 
termos do que dispõe o art. 167, do Regimento 
Interno, (Resolução n° 1.600/91), deste Poder 
Legislativo, verbis: 

 
REGIMENTO INTERNO DA 
ALES 
 
“.......................................................... 
Art. 167 – A INDICAÇÃO É A 
PROPOSIÇÃO EM QUE SE 
SUGERE AOS PODERES 
PÚBLICOS DO ESTADO 
MEDIDAS DE INTERESSE 
PÚBLICO CUJA INICIATIVA 
LEGISLATIVA OU EXECUÇÃO 
ADMINISTRATIVA NÃO SEJA 
DE COMPETÊNCIA DO PODER 
LEGISLATIVO”. (sem grifos e 
ênfase no original) 

 
À vista de todo o exposto, o Projeto de Lei 

n° 257/2008, de autoria do Deputado Marcelo Santos 
não atende os pressupostos de constitucionalidade 
(atribuição da Assembléia Legislativa, legitimidade 
de iniciativa e elaboração de lei ordinária) e de 
juridicidade. 

Assim analisado, há de se concluir no sentido 
de que o Projeto de Lei no 257/2008 é 
inconstitucional, pois, embora em seu aspecto 
material trate de assunto de competência legislativa 
do Estado, em seu aspecto formal (nas providências e 
procedimentos que determina para a execução da lei 
proposta), invade a reserva legal do Chefe do 
Executivo estadual. 

Isto posto, sou por reconhecer que o Projeto 
de Lei n° 257/2008 não deve prosseguir sua 
tramitação com a atual forma por conter vícios 
contrários à sua natureza, devendo ser mantido o 
despacho denegatório do Presidente da Mesa 
Diretora, razão pela qual opino pela adoção do 
seguinte: 

 
PARECER N° 363/2008. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE ao Projeto 
de Lei n° 257/2008, de autoria do Deputado Marcelo 
Santos. 

Sala Ruy Barbosa, 04 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

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

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado 
Theodorico Ferraço, de voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Valdir Azevedo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de pesar pelo falecimento do Senhor 
Dório Antunes de Souza.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Roberto de Oliveira.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, de voto de pesar pelo falecimento da 
Senhora Juraci Medeiros Christo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) - Sr. Presidente, informo a V. Ex.ª que 
não há mais Expediente a ser lido e aproveito a 
oportunidade para registrar, com satisfação, a 
presença, nas galerias desta Casa, dos alunos do 
Centro de Especialização de Desenvolvimento 
Técnico Ltda - Cedtec, do Município de Serra, 
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acompanhados dos professores Fernando José da 
Silva e Gisela Maria Berger Coelho, e dos servidores 
da Escola do Legislativo. Eles nos visitam por meio 
do projeto Escolas na Assembléia. Damos as boas-
vindas a todos, em nosso nome, em nome dos Srs. 
Deputados e em nome do Presidente Guerino Zanon.  

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparecem os Srs. 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Luciano Pereira, Luiz 
Carlos Moreira, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Agradecemos aos alunos a presença e 
desejamos a todos que nos acompanham nas galerias 
e por meio das TVs Assembléia e Educativa uma boa 
tarde. 

Não havendo mais Expediente a ser lido, 
convido os Srs. Deputados Doutor Hércules, Luzia 
Toledo e Elcio Alvares, Líder do Governo, para 
acompanharem o Secretário de Estado de Segurança 
Pública Rodney da Rocha Miranda ao Plenário, 
convidando também seus assessores, assessoras, 
convidados e a imprensa presente a assistirem à 
sessão.  

Vou suspender a sessão pelo prazo necessário 
à entrada dos convidados.  

Está suspensa a sessão. (Pausa) 

 
(A sessão é suspensa às 15h21min e 
reaberta às 15h27min)  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Está reaberta a sessão. 
Informo aos Srs. Deputados que a presente 

sessão é especial, conforme requerimento de autoria 
da Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, aprovado em 
Plenário, destinada ao comparecimento do Secretário 
de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Dr. 
Rodney Rocha Miranda, em cumprimento ao 
disposto no artigo 57 da Constituição Estadual, 
combinado com os artigos 246, inciso I, e 248, 
parágrafos 1º a 5º do Regimento Interno. O 
Secretário explanará sobre as causas do aumento dos 
homicídios nos últimos meses e as ações 
empreendidas pela Secretaria de Segurança com a 
finalidade de diminuir tais crimes.  
 Convido para compor a Mesa o Secretário de 
Estado de Segurança Pública Rodney Rocha 
Miranda; o Comandante da Polícia Militar, Coronel 
Antônio Carlos Barbosa Coutinho; o Chefe da Polícia 
Civil, Delegado Hélio Moreira de Menezes; o 
Secretário de Estado de Economia e Planejamento, 
Sr. José Eduardo Faria de Azevedo; o Comandante 
do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Fronzio 
Calheira Mota, e a vice-presidenta desta Casa, 
Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades)  
 

 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Registramos que o Secretário de Estado 
de Economia e Planejamento, Sr. José Eduardo Faria 
de Azevedo, esteve nesta Casa para manter contato 
pessoal com os deputados. S. Ex.ª trouxe um convite 
oficial para todos os Deputados, solicitando-lhes 
presença na 4ª Gestão das Cidades, evento que 
acontecerá no Centro de Convenções de Vitória, 
Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, nos 
dias 19 e 20 de novembro de 2008. O próprio título, 
“4ª Gestão das Cidades, Agenda para uma nova 
administração”, anuncia a importância desse evento. 
 Em virtude desta sessão, momento em que 
teremos a grande oportunidade de ouvir a explanação 
do Secretário de Estado da Segurança Pública 
Rodney Rocha Miranda, o Secretário de Estado de 
Economia e Planejamento José Eduardo Faria de 
Azevedo se ausentou. Mas o convite por nosso 
intermédio é extensivo a todos os Srs. Deputados, 
corporificado por S. Ex.ª, por meio da distribuição 
dos convites em mão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai, para desejar boas-vindas ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas, Srs. Deputados, Senhores Delegados e 
demais autoridades presentes, agradecemos a 
presença do Secretário de Estado da Segurança 
Pública Rodney Rocha Miranda e das demais 
autoridades que compõem a Mesa. 
 Pedimos licença a todas as autoridades e aos 
deputados para cumprimentar as famílias, que se 
encontram nas galerias, vítimas da violência e da 
crueldade humana. Ontem, estivemos na passeata 
promovida por cinco famílias que tiveram seus filhos 
assassinados. Estamos nos desvestindo da condição 
de deputada, porque também sofremos na pele, na 
carne e na alma a mesma violência que essas famílias 
sofreram.  
 Secretário Rodney Miranda, nesta sessão que 
contamos com a presença de V. Ex.ª e autoridades, 
como delegados de polícia, policiais, coronéis, e 
tantas outras pessoas envolvidas na segurança 
pública, pedimos, suplicamos e imploramos uma 
resposta a essas famílias. É isso o que elas esperam 
de nós. Essa dor, experimentada por uma pessoa que 
passa por uma violência, nos acompanhará até o 
último dia das nossas vidas. 

 Reconhecemos de público o trabalho de V. 
Ex.ª, pois o temos acompanhado de perto; 
reconhecemos que V. Ex.ª desempenhou um trabalho 
ímpar, quando chegou ao Espírito Santo, para acabar 
com o crime organizado infiltrado neste Estado; 
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reconhecemos o trabalho do Governo visando à 
mudança da condição do Estado elaborando 
políticas sérias no trato com o dinheiro público, e 
reconhecemos a mudança, Secretário. Mas temos 
que admitir que o Estado passa por um momento 
de crise com essa violência cotidiana e tantos 
números indicando que a maior causa seria o 
tráfico de drogas, que vitima grande parte da nossa 
juventude, tanto assassinados pelos traficantes, 
como também usados para o tráfico. Percebemos 
que hoje há uma situação de insegurança total.  

Falando como vítima, não como deputada ou 
advogada, se Deus me desse o poder de resolver o 
problema - de pegar a caneta e decidir - pararia o 
Estado, mas resolveria o problema da insegurança 
das famílias. Pode parecer absurdo, mas só se dá 
conta da gravidade de uma situação como essa 
quando se tem alguém da família assassinado. E tive, 
Secretário. Assassinaram meu irmão com três tiros 
pelas costas. Não esqueço nunca. A Patrícia de Lima 
Araújo não esquecerá. O pai e a mãe do Wilson Sales 
não esquecerão, e tantas outras vítimas não se 
esquecerão dos seus familiares.  

Sabemos que a culpa não é do Secretário de 
Estado da Segurança Pública, do Coronel Coutinho 
ou dos delegados. Mas hoje precisamos encontrar 
uma saída, nem que tenhamos que parar tudo para 
defender a vida humana. A intenção desta reunião 
não é colocar culpa em ninguém, não é achar um 
cristo, colocá-lo na cruz e crucificá-lo. Pelo contrário; 
a intenção é ajudar e colaborar. Perguntamos ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública: o que 
fazer como deputada para ajudar? O que juntos com 
os nossos colegas deputados podemos fazer? O que a 
sociedade que hoje está representada pelas famílias 
presentes podem fazer? Falem, pois queremos ajudar 
a acabar com isso. Não suportamos mais ver nossos 
familiares assassinados e nada sendo feito.  

Estamos com nossas mãos postas e temos 
certeza de que as famílias presentes nas galerias desta 
Casa querem fazer a mesma coisa. Usem a nossa 
mão-de-obra e reunamos forças! Nesta Casa estão 
presentes policias e delegados, portanto, vamos nos 
reunir e promover uma grande concentração de 
forças. Não permitiremos tantas mortes em nosso 
Estado. É uma dor insuportável, Secretário de Estado 
da Segurança Pública. Ontem fui para casa depois da 
caminhada e acabou meu dia, pois comecei a reviver 
todo o drama. O meu já tem seis anos, mas o de 
algumas famílias tem meses, dias, foi ontem, está 
sendo hoje. Não esqueço, Secretário de Estado da 
Segurança Pública. 

Agradecemos muito ao Secretário a presença 
nesta Casa de Leis, o que demonstra compromisso 
com o Estado e com essas famílias. Acreditamos em 
S. Ex.ª e neste Governo; queremos juntos encontrar a 
solução e a saída. Algumas ações são realizadas, mas 
o resultado não está sendo obtido. O que podemos 
fazer para ajudar? O que podemos mudar? Não dá 
mais para viver num Estado campeão de homicídios. 

Não dá, Secretário de Estado da Segurança Pública. É 
muito difícil conviver com a morte! Não queremos 
nos acostumar com ela. A regra é a vida; a morte e o 
homicídio são exceções das exceções. Hoje estamos 
nos acostumando com a morte, mas nós, aquelas 
famílias que estão nas galerias desta Casa e a 
população capixaba não queremos nos acostumar 
com ela. O Secretário de Estado da Segurança 
Pública também não o quer, temos certeza disso. 

Encerraremos nossa fala para oportunizarmos 
ao Secretário de Estado da Segurança Pública 
Secretário que se pronuncie. Mas deixamos claro que 
a nossa intenção é ajudar o nosso Estado e entregar a 
nossa mão-de-obra enquanto deputados. Diga-nos, 
Secretário de Estado da Segurança Pública, o que 
devemos fazer? Diga-nos em que podemos ajudar? 
Estaremos de prontidão, de pé para colaborar com o 
Secretário de Estado da Segurança Pública. A 
população espera por essa resposta. Encontraremos 
juntos essa solução, pois acreditamos ainda num 
Estado que se chama Espírito Santo.  

Como uma pessoa temente a Deus e 
conhecedora da palavra de Deus registro: um Estado 
com esse nome não pode ser campeão de homicídios. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – O Secretário de Estado da Segurança 
Pública fará uso da palavra pelo tempo de até vinte 
minutos, prorrogáveis de acordo com a aprovação do 
Plenário. Logo após sua fala inicial, a Deputada 
Aparecida Denadai, proponente desta sessão, terá dez 
minutos para suas indagações e o Secretário de 
Estado da Segurança Pública terá dez minutos, sem 
apartes, para responder a elas. Logo após concederei 
a palavra aos deputados inscritos para fazerem as 
indagações que desejarem; cada um terá o tempo 
máximo de cinco minutos para as perguntas e o 
Secretário de Segurança terá cinco minutos para a 
tréplica. 
 Concedo a palavra ao Sr. Rodney Miranda, 
Secretário de Estado de Segurança Pública. 
 
 O SR. RODNEY MIRANDA – (Sem 
revisão do orador) – Boa- tarde a todos. 
Cumprimentamos o Presidente desta Assembléia 
Legislativa, Deputado Guerino Zanon, e todos os 
deputados presentes. De maneira muito carinhosa e 
especial cumprimentamos a Deputada Aparecida 
Denadai, a quem agradecemos a oportunidade de 
debater com os parlamentares desta Casa sobre a 
violência no Estado. Pedimos a Deus que nos 
ilumine, para termos todas as respostas que V. Ex.ª 
deseja.  

Sr. Presidente, tentaremos falar sobre o que 
estamos fazendo para resolver, ou pelo menos 
controlar, o problema da violência que infelizmente é 
nacional. Agradecemos à Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai a oportunidade de aprender um pouco mais, 
de nos aprofundar um pouco mais nessa questão e 
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adaptar as nossas estratégias às reais necessidades do 
Estado.  

Faremos uma breve explanação de como 
encontramos o Estado, o que traçamos para 
minimizar ou resolver esse problema, quais são os 
resultados, como e aonde queremos chegar. Dentro 
de cada situação, de cada ponto citado, esperamos 
responder às questões levantadas pela Deputada 
Aparecida Denadai e falar o que as pessoas que estão 
neste Plenário desejam ouvir. 

Gostamos muito de iniciar todas as nossas 
apresentações, em todas as oportunidades, citando a 
Constituição Federal do Brasil, que em seu artigo 144 
diz o seguinte: “A segurança pública, dever do 
Estado,(...)”. É Estado no singular, e não estados-
membros, como infelizmente algumas pessoas 
teimam em falar. Entenda-se como Estado: estados-
membros, municípios, governo federal, e é obrigação 
de todos. Exemplificamos também usando o artigo 
196 que trata da saúde, e o artigo 205 que trata da 
educação, ambos da Constituição Federal. A saúde e 
a educação também são deveres do Estado. Portanto, 
não há razão para certas pessoas teimarem em 
interpretar restritivamente o Estado como colocado 
na Constituição.  

Com base nisso dizemos, até para 
solidificarmos - a Deputada Aparecida Denadai já 
falou alguma coisa a respeito de crime organizado - 
que não é uma desculpa. É importante lembrarmos o 
passado e vermos o que já caminhamos para 
logicamente não deixarmos que as coisas tristes do 
passado voltem a acontecer. 
 Quando chegamos ao Estado do Espírito 
Santo, em 2003, estávamos em missão especial 
composta de órgãos federais tais como: Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério 
Público, uma parte de nosso Judiciário, do Ministério 
Público Estadual, todos trabalhando contra o crime 
organizado no Estado, e o Governo do Estado juntou-
se a essas forças. Tínhamos passado por um processo 
complicado no Brasil, de um pedido de intervenção 
federal feito pela seccional da OAB, no Espírito 
Santo, dado ao clima de entranhamento do crime 
organizado nas instituições públicas.  

Esse pedido de intervenção gerou um 
conflito entre o Ministério da Justiça e o 
Procurador Geral da República. Um queria a 
intervenção e o outro não, ou sugeriam uma missão 
especial. Isso acabou por gerar o pedido de saída 
do então Ministro Miguel Reale Júnior. Quer dizer, 
a situação do Espírito Santo estava tão grave que 
tinha extrapolado em muito as suas fronteiras. Fora 
isso, os salários estavam atrasados e outras coisas 
mais. Com quinze dias de administração tivemos 
uma greve, e por motivo justo. Afinal de contas 
havia três, quatro folhas de salários atrasados e 
condições mínimas de trabalho. O motivo era justo, 
mas a greve foi feita em hora inadequada, até 
porque o governo tinha acabado de chegar. O 
Governo do Estado só tinha quinze dias de 

instalação e, graças a Deus, foi a única greve que 
enfrentamos nesses quase seis anos de administração 
Paulo Hartung. Depois disso conseguimos, com a 
mão forte do governador e com esse processo de 
recuperação econômica e ética do Estado, avançar 
bastante. 
 Estabelecemos inicialmente algumas linhas 
de atuação. A primeira delas, o equilíbrio entre 
percepção e efetividade. O que é isso? Percepção é o 
sentimento, a sensação da população em relação ao 
nosso trabalho. Efetividade são os números, 
aumentos, reduções, índices, etc. Por que equilíbrio? 
Não adianta reduzirmos os índices tão-somente, se a 
população continua com medo de sair de casa, como 
a deputada falou. Não adianta também só uma 
política de sensação, com policiais em determinados 
pontos e visando atender a interesses de formadores 
de opinião, se a violência continua crescendo. O 
desequilíbrio para qualquer lado gera a condenação 
do nosso trabalho. Desde os primeiros dias buscamos 
trabalhar para proporcionar à população uma 
percepção, um enfrentamento, uma prevenção do 
controle da violência, e ao mesmo tempo trabalhar 
com metas para reduzirmos números e trabalhar com 
resultados. Colocamos como seriedade e 
transparência a nossa marca e estabelecemos 
parcerias importantes com vários segmentos da 
sociedade. 
 Citamos a importância do artigo 144 da 
Constituição Federal. Não conhecemos, e 
acreditamos que ninguém conheça, nenhuma 
experiência exitosa em termos de controle da 
violência no nosso país e no mundo que não 
tenham dois eixos básicos. O primeiro deles é a 
participação de todos os Poderes: público municipal, 
público estadual, público federal, Judiciário, 
Legislativo, e depois o envolvimento também da 
sociedade. A Constituição Federal foi muito feliz 
nisso. Resta-nos interpretá-la de maneira correta e, a 
partir daí, trabalhar para que ela seja cumprida e 
trazermos os resultados tão queridos por todos nós. 

Traçamos quatro eixos, tais como: prevenção 
à violência, controle da criminalidade, participação 
da sociedade e modernização da gestão. Três giram 
em torno do eixo modernização da gestão, que tem 
interface com todos eles. O controle da violência é o 
enfrentamento, é o dia-a-dia. O mal já está feito, e 
precisamos dar uma resposta. Falhamos em outros 
aspectos, deixamos a criança – neste caso quem deixa 
é a sociedade, e não a polícia - e o jovem entrar e 
trilhar pelo caminho das drogas, das armas, do crime 
e temos que enfrentá-lo, levá-lo à justiça, ao sistema 
e recuperá-lo para o convívio com a sociedade. O 
eixo da prevenção é evitar que essa pessoa trilhe o 
caminho dando-lhe opções e lutando, indivíduo por 
indivíduo. A luta contra a violência não é genérica; é 
específica. Ou seja, temos que pegar aquele 
indivíduo, dar-lhe opções de educação, cultura, 
lazer, esporte, saúde, infra-estrutura, de ter uma 
família e que esta possa se desenvolver. 
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Reforçando os laços diminuiremos a possibilidade 
de seguirem para o caminho do mal.  

Deixamos por último a participação 
fundamental da sociedade, seja por meio de 
conselhos, da sociedade civil organizada, de 
organizações não-governamentais ou igrejas. Temos 
a teoria de que a violência não tem crescido dessa 
maneira astronômica no nosso país como é mostrado. 
Existem alguns números que dizem isso. Ela 
realmente cresce no país, e preocupa, mas 
proporcionalmente à urbanização e ao aumento da 
população da nossa sociedade com picos nesse ou 
naquele período, neste ou naquele local, dependendo 
das circunstâncias daquela sociedade.  

A periculosidade e a letalidade dos nossos 
agentes cresceram muito. A deputada falou certo. 
Hoje existe uma desvalorização muito grande em 
relação à vida. Mata-se por qualquer coisa, 
principalmente por drogas. A periculosidade existe 
porque nós, sociedade brasileira, falhamos quando 
não atentamos - e tentamos fazê-lo agora - para a 
situação dos nossos sistemas prisionais. Quantos de 
nós já ouvimos o seguinte discurso: preferência por 
construir uma escola, ou um posto de saúde, ao invés 
de um presídio. Também preferimos, e achamos que 
todos preferem. Começamos a fazer os nossos 
depósitos - literalmente depósitos de presos - sem 
cumprir o mínimo da legislação, a classificação por 
periculosidade. Colocamos jovens autores de 
menores delitos com pessoas escoladas pelo crime, e 
submetemos essas pessoas a condições subumanas. A 
pessoa vai para o sistema com pouco amor próprio e 
acaba perdendo o que lhe resta. Dessa forma, a 
pessoa que cometia furto e pequenos roubos, 
começou a fazer parte de organizações criminosas: 
PCC, CV e outros “vês” existentes, para sobreviver 
naquele meio e partir para empreitadas mais 
violentas. A periculosidade aumenta por causa disso. 
Com o desenvolvimento do nosso armamento, do 
poderio bélico e o acesso cada vez maior de crianças 
e jovens a esse tipo de armamento, aumentou também 
a letalidade.  

Há alguns anos ouvimos uma entrevista de 
um médico da emergência de um pronto-socorro da 
baixada fluminense. O repórter perguntou-lhe se 
com o aumento da violência estavam trabalhando 
mais. O médico respondeu: “Não.” O repórter 
perguntou de novo: “Mas com esse aumento de 
violência vocês não estão trabalhando mais”? O 
médico disse: “Não, porque hoje é tão violento o 
ataque contra as vítimas com fuzis, metralhadoras, 
que a maioria chega ao hospital apenas para 
certificarmos a morte. Hoje já não temos mais o 
que fazer quando a pessoa chega aqui.” 
Antigamente a violência era praticada com 
revólveres 38 e 32, faca etc., e ainda havia alguma 
coisa a fazer pelo indivíduo. A letalidade e a 
periculosidade aumentaram e não existem mais 
barreiras para o crime. Avançam cada dia mais e 
são mais ousados. Isso não é uma falha de polícia, 

de justiça e do sistema prisional; é uma falha da 
sociedade que não cobrou devidamente essas 
questões com seus governantes e hoje pagamos o 
preço por isso.  

O nosso grande desafio hoje é a população 
carcerária. Temos entre o sistema Sesp e Sejus nove 
mil trezentos e oitenta presos. Desses, quarenta e um 
por cento são presos provisórios, aqueles que não 
tiveram nem o primeiro julgamento, sem contar 
aqueles que estão em grau de recurso esperando o 
pronunciamento da justiça. Não há culpa de justiça.  

Srs. Deputados, falamos sobre esse tema para 
iniciarmos o debate de uma questão mais alta. Hoje, 
quem tem exclusividade para legislar sobre matéria 
penal e processual penal no País é o Congresso 
Nacional. O nosso Código Penal e de Processo Penal 
principalmente datam de 1940/1941 respectivamente. 
A nossa Lei Processual Penal é totalmente 
inadequada para o mundo que vivemos. É uma 
legislação retrógrada, elitista e que inviabiliza a 
prestação jurisdicional, dada a quantidade de recursos 
e de medidas protelatórias, impedindo o Estado e o 
poder público de imporem a devida reprimenda 
àqueles que têm bons advogados. Desses nove mil 
trezentos e oitenta presos, quase cem por cento deles 
são pobres, sem condições de terem bons advogados. 
 Voltamos a insistir e deixamos bem claro que 
o Judiciário e o Ministério Público são tão vítimas 
desses números como todos nós. Existe necessidade 
urgente de modernização e atualização das nossas leis 
processuais. Em muitos e muitos desses casos 
apresentados foram apontados os culpados, mas por 
uma questão processual a justiça ainda não conseguiu 
se pronunciar. E dependendo da habilidade dos 
advogados, não conseguirá. Quando chegar ao final 
do processo e do julgamento o crime terá prescrito e 
o Estado perderá a sua pretensão punitiva. Já 
recebemos e examinamos pessoalmente a maioria dos 
casos mostrados pelas pessoas que se encontram nas 
galerias, e noventa por cento aguardam 
pronunciamento da justiça.  
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, submeto à apreciação de 
V. Ex.as a prorrogação, por vinte minutos, do prazo 
de explanação do Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Rodney Miranda.  
 Em votação a prorrogação do prazo. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua com a palavra o Secretário de 
Estado de Segurança Pública, Rodney Miranda.  

 
 O SR. RODNEY MIRANDA – 
Compartilhamos esse problema com alguns 
parlamentares da nossa Bancada Federal. O Senador 
Renato Casagrande sensibilizou-se com esse 
problema e o Presidente do Senado autorizou a 
criação de uma comissão que realizará a reforma das 
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leis processuais penais. É um pequeno passo ainda, 
mas pelo menos é um primeiro passo. É importante 
que a sociedade capixaba pleiteie essas mudanças 
aos nossos representantes, e é importante que eles 
levem esses anseios para o Congresso Nacional, 
para daí termos condições de trabalhar mais 
rapidamente não só no processo, e sim a partir do 
inquérito. Hoje, inquérito é uma peça que produz 
muito papel e pouco resultado.  
 Dentro dessa política - deixando bem claro 
que só esses investimentos sem uma reforma das leis 
processuais não bastará - o Governo do Estado 
investiu no sistema da Secretaria de Estado da Justiça 
mais de cem milhões de reais, usados na construção, 
ampliação, modernização e reforma de unidades 
prisionais. Iniciamos o ano de 2007, no sistema 
Sejus, com quatro mil trezentos e sessenta e quatro 
vagas. Fecharemos este ano, se Deus quiser, com 
cinco mil novecentos e noventa vagas, um número 
ainda insuficiente. Em 2009, com oito mil 
quatrocentos e quarenta e três vagas, disponibilizando 
um percentual de vagas para outros presos de noventa 
e quatro por cento. Isso não muda só a oferta de 
vagas; o Governo do Estado muda todo o conceito 
para recebimento e manutenção desses presos no 
sistema, tais como: disciplina, respeito aos direitos 
humanos, segurança para a população do entorno das 
delegacias, para os próprios presos e para os 
funcionários que lá trabalham. Portanto, oferece 
condições de reinseri-los na sociedade com esse novo 
conceito, cumprindo o que a legislação determina.  
 O Governo Paulo Hartung disponibilizou 
quarenta e dois milhões de reais para a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, com o objetivo de 
cuidar do problema de superlotação nas delegacias. 
Com esse dinheiro construiremos dois CDPs, Centro 
de Detenções Provisórias. A construção do primeiro 
foi iniciada e dentro de quatro ou cinco meses, se 
Deus quiser, vamos inaugurá-lo no Município de 
Serra. Muitos reclamam que a delegacia está 
superlotada e que a unidade tal está sem condição de 
receber preso. Concordamos, mas para conseguirmos 
esse terreno na cidade de Serra e construir esse CDP 
gastamos quatro anos. Foi preciso que a situação do 
Bairro Novo Horizonte ficasse no limite para 
sensibilizarmos a comunidade de que não traríamos 
problema, que queríamos resolver ou minimizar o 
problema por que ela passava. Com o apoio do 
prefeito Audifax Barcelos, conseguimos indicar um 
terreno e disponibilizá-lo. Assinamos a ordem de 
serviço e o estamos construindo. O mesmo acontece 
no município de Guarapari: processo bem adiantando 
e também com o apoio da prefeitura local. 
Disponibilizaremos pouco mais de mil vagas para 
presos provisórios na Região Metropolitana e 
minimizaremos bastante o problema. Voltamos a 
insistir: se não houver uma rápida reforma das leis 
processuais esse problema tende a se repetir daqui a 
alguns anos. As unidades estarão cheias e voltaremos 
a conviver com a mesma situação de hoje. 

Outra ação muito cobrada pela sociedade é 
o aumento do efetivo; por isso resolvemos trazer 
esse tema à discussão. De 1998 a 2004 não houve 
ingresso de nenhum soldado na Polícia Militar. 
Não é, Deputado Da Vitória? Mesmo com toda 
situação adversa que encontramos no Estado - 
compromissos a pagar, salários atrasados, trabalho 
intensivo e sofrido submetido ao Governo do 
Estado e à sociedade - em 2003 e 2004 
conseguimos nomear os primeiros duzentos e 
quarenta e três soldados. A partir de 2006 todo ano 
realizamos concurso, ou seja, um limite tal para 
fazermos uma seleção adequada, um treinamento 
adequado, e ao mesmo tempo não nos esquecermos 
de requalificar os que já estavam em nossos quadros. 
De 2004 para cá houve o ingresso de mais de mil 
novos soldados na Polícia Militar, um número sem 
comparação com outros períodos de governo.  

Já inserimos, nos últimos anos, quarenta e 
quatro novos delegados, a maioria no interior do 
Estado. Quando chegamos ao Estado, havia delegado 
que respondia por quatro ou cinco comarcas, e hoje 
esse problema já não existe. Um delegado responde 
por duas, quando estão muito próximas, e a 
quantidade de serviços é possível ser realizada. 
Foram nomeados cento e setenta novos policiais civis 
ao todo. Citamos esses números sem contar com os 
novos concursos, pois temos mais setecentos policiais 
militares formados e nos próximos dias abriremos 
concurso para mais seiscentos soldados. Em 
andamento, com edital na praça, um concurso para 
duzentos novos policiais civis e duzentos novos 
agentes de polícia. É suficiente? Não, mas é o que 
podemos dentro da atual condição econômico-
financeira do Estado. Esses últimos concursos foram 
recentemente aprovados pelo Governador, mesmo 
com a crise financeira, e a mesma coisa aconteceu 
com os Centros de Detenções Provisórias. O 
Governador deixou bem claro: além de educação e 
saúde, por causa da designação judicial, segurança e 
justiça. Não teremos contingenciamento. 
 Como falamos anteriormente, só a Secretaria 
de Segurança Pública este ano atendeu a dez mil 
jovens em programas de prevenção, fora as 
Secretarias de Educação, Cultura, Esportes e de Ação 
Social. São programas específicos voltados para a 
prevenção da violência, como: Proerd, Bombeiro do 
Futuro, Equoterapia, Banda Júnior, Jovem de 
Atitude e Consórcio Metropolitano. O Proerd, 
Programa de Enfrentamento de Resistência às 
Drogas, é internacional e reconhecido da Polícia 
Militar. Fizemos parceria com a Prefeitura da Serra e 
agora tentamos expandir o Bombeiro do Futuro. O 
Equoterapia é um programa fantástico feito pela 
nossa cavalaria para crianças excepcionais. O Banda 
Júnior é um programa que todos já conhecem. O 
Jovens de Atitude nasceu em Minas Gerais, nos 
moldes do Banda Mirim, e o expandimos para todo o 
Estado do Espírito Santo. Realizamos no Caparaó a 
formatura de uma turma oriunda desse programa. O 
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Deputado Robson Vaillant esteve presente e poderá 
passar sua impressão sobre o programa, bem como do 
Consórcio Metropolitano, por meio do qual 
atendemos a três mil jovens, seiscentos em cada um 
dos cinco municípios da Região Metropolitana. 
 Falaremos agora sobre os números da 
repressão qualificada. Esses são os números de 
homicídios nos mesmos períodos: mil quinhentos e 
sessenta e um em 2007, e mil seiscentos e dezesseis 
em 2008. Perfazem um aumento, até hoje, de mais ou 
menos três por cento em números absolutos. 
Independente dessa porcentagem são números 
altíssimos, comparados com a nossa população e com 
as condições do nosso Estado. Estamos enfrentando 
isso com coragem. Nesta transparência os números 
mensais deste ano. Até abril sentimos um aumento e 
resolvemos intensificar nossas estratégias: trabalhar 
com mais afinco, acelerar alguns projetos, e de lá 
para cá conseguimos baixar os números. Esperamos 
fechar o fim deste ano com um número inferior ao do 
ano passado. Mesmo assim insistimos: no ano 
passado foram mil e novecentos homicídios, ou seja, 
qualquer número próximo ou acima de mil é 
insuportável. E como a Deputada Aparecida Denadai 
registrou, realmente incomoda muito esse número de 
homicídios.  
 Este ano fizemos algo que nenhum Estado da 
Federação fez: divulgamos diariamente na internet o 
nome das vítimas de homicídio. Isso é transparência? 
Sim. É o reconhecimento da importância do 
problema? Sim, e por respeito também. Não podemos 
tratar somente com números, não podemos 
comemorar a redução de vinte ou trinta por cento. 
Nós, o Coronel da PM Antônio Carlos Barbosa 
Coutinho, o Sr. Hélio Moreira de Menezes, o Coronel 
BM Fronzio Calheira Mota e todas as pessoas 
presentes, somente comemoraremos alguma coisa no 
dia em que não houver mortes. Enquanto existir um 
homicídio estamos perdendo - nós e a sociedade 
capixaba - independente de quem sejam essas pessoas 
que morrem ou quais são as motivações. 
 Somente para corroborar com o 
pensamento da Deputada Aparecida Denadai, 
registramos que mais de sessenta por cento dos 
nossos crimes têm alguma relação com o tráfico e 
uso de entorpecentes, principalmente do crack. 
Mais de noventa por cento dos nossos crimes são 
cometidos com armas de fogo. Esses são os dois 
grandes problemas que temos, embora não 
achamos que sejam as principais raízes da 
criminalidade no Estado. Cremos que a raiz está 
um pouquinho mais embaixo: na desestruturação 
das nossas famílias e na corrosão do tecido 
familiar. Não falamos para ninguém que tem que ser 
dessa ou daquela maneira. Temos que resgatar - nós, 
os parlamentares, os cristãos - com a participação das 
igrejas e da sociedade, os princípios básicos do 
núcleo familiar: limite, responsabilidade e 
compartilhamento. Vemos que em uma família bem 
estruturada dificilmente entra drogas, armas e crimes. 

Já que falamos de propostas, seria grande iniciativa 
se a sociedade capixaba trabalhasse nesse resgate. 

Nesta transparência outro item nominado 
“alguns outros números”. Em 2008, foram setecentos 
e onze apreensões de armas de fogo. Se não podemos 
comemorar, pelo menos o nosso caminho está correto 
pois observa-se uma diminuição pequena no número 
de lesões; uma diminuição pouco mais substancial no 
número de estupro; furto em via pública registro zero 
de ocorrência - quer dizer, estabilizado, mas ainda 
alto - ; caiu o índice de roubo de veículo; furto de 
veículo também; roubo em residência também, 
embora com pouca expressividade e vias de fato 
também - brigas; seqüestro relâmpago também é um 
grande problema que temos hoje, especialmente na 
classe média.  

Mencionamos algo sobre reaparelhamento. 
Depois disponibilizaremos toda essa apresentação em 
slides para V. Ex.as analisarem bem. Nesses últimos 
dois anos colocamos mais de quinhentas viaturas 
novas para rodar nas ruas. Adquirimos muito 
armamento não-letal, dentro dos princípios mais 
modernos de atividade policial e respeitando sempre 
os direitos humanos. Das cinco novas unidades do 
Corpo de Bombeiros, fecharemos até o ano de 2010, 
se Deus quiser: a reforma do BME, Batalhão de 
Missões Especiais, e inauguramos há pouco tempo a 
1ª CIA; já marcamos para este ano a inauguração do 
CDP da Serra - já falamos anteriormente sobre ele – 
que ficará dentro de padrões internacionais de 
segurança; o DPJ do Município de Guarapari já está 
em fase final; já inauguramos o novo DPJ do 
Município de Vitória; a Delegacia de Roubos e 
Furtos inauguraremos daqui a alguns dias, bem como 
o DP de Novo México; algumas outras reformas e 
adequações estão em andamento. 

O CIODES, Centro Integrado Operacional de 
Defesa Social, é um centro de referência de 
excelência para o Brasil. Hoje coincidentemente tem 
uma equipe da polícia do Estado de Minas Gerais em 
Vitória buscando nosso know-how, porque estão 
reformulando todo o aparato de atendimento de 
emergência e o referencial que eles têm é o do Estado 
do Espírito Santo. Hoje, para se ter uma idéia, na 
Região Metropolitana, da ocorrência da ligação à 
chegada da viatura dura em média sete minutos. O 
padrão recomendado pela ONU é de no máximo dez 
minutos. Se Deus quiser inauguraremos no próximo 
ano o Ciodes Norte, no Município de Linhares, e o 
Ciodes Sul no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, cuja obra já foi iniciada e nos 
proporcionará um aumento no atendimento para 
cerca de um milhão e setecentas mil pessoas. 
 Há parcerias importantíssimas, como 
exemplo o consórcio, uma iniciativa de prevenção 
primária à violência, envolvendo o Governo do 
Estado, os Municípios de Vila Velha, Cariacica, 
Serra, Vitória e Viana, com o apoio do governo 
federal. É um exemplo claro de que, se 
trabalharmos juntos, daremos ao menos uma 
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perspectiva a essas crianças e jovens hoje 
submetidos ao crime. Independente de ideologia, de 
partidos políticos ou de qualquer outra coisa, essa 
iniciativa das prefeituras municipais e dos governos 
federal e estadual colocaram acima de tudo a 
segurança em primeiro lugar. Ou seja, começaram a 
tratar esse problema como deve ser tratado: como um 
problema de Estado, e não de governos ou de 
administrações.  
 Outra iniciativa é o vídeo-monitoramento. 
São parcerias que temos também com os 
Municípios de Serra e de Vitória; estamos 
implantando a Lei Seca, apoiada 
fundamentalmente por esta Casa de Leis, e já são 
treze municípios conveniados. Provavelmente 
fecharemos o ano com vinte municípios 
conveniados e no próximo ano pretendemos ter 
cerca de oitenta por cento dos municípios 
conveniados. Temos um projeto também apoiado 
por esta Casa que incentiva a implantação de 
Guardas Municipais. Esta Casa também nos apoiou 
recentemente na convocação dos policiais da 
reserva. 
 Esse slide mostra uma pesquisa feita pelo 
Instituto Futura juntamente com a Rede Gazeta, 
pesquisa esta plenamente divulgada. Portanto, 
ficamos tranqüilo em exibi-la aqui. A pergunta feita 
foi: “Você ou alguém da sua família teve problemas 
por falta de segurança nos últimos doze meses?” A 
primeira pesquisa foi realizada no ano de 2003 e 
sessenta e seis por cento dos capixabas responderam 
que não tiveram problemas com violência. No ano 
passado fechamos a pesquisa com setenta e sete por 
cento dos capixabas sem problemas com violência. 
Essa é uma vitória para nós. Mostra que o esforço, a 
dedicação e a luta das Polícias Civil e Militar e do 
Corpo de Bombeiros estão sendo bem refletidas pela 
população capixaba. Outra pergunta feita foi: 
“Quando ocorreu violência você ou seu parente 
procurou a polícia para registrar queixa?” No ano de 
2003 somente quarenta e cinco por cento dos 
capixabas haviam procurado a polícia, ou seja, 
cinqüenta e cinco por cento não procuraram a polícia 
por não acreditarem, ou por não confiarem nela ou 
por qualquer outro motivo. No ano de 2007 setenta e 
sete por cento dos capixabas procuraram a polícia. 
Estamos atendendo a uma demanda reprimida, e isso 
é fruto do aumento gradativo da confiança em nosso 
trabalho. 
 Antes da implantação do Ciodes eram 
registradas cerca de cento e trinta mil chamadas por 
mês; depois da implantação são registradas cerca de 
trezentas mil chamadas por mês. Às vezes assistimos 
a uma reportagem dizendo que não havia viatura em 
um determinado local. mas todas as viaturas 
trabalham, todas são rastreadas vinte e quatro horas 
por dia, todas são controladas e dão a resposta que a 
população quer. Antes do Ciodes eram cento e trinta 
mil ligações, e depois da criação do Ciodes são 
trezentas mil ligações por mês. Esse aumento, 

atribuímos à confiança da população e reiteramos a 
necessidade da participação dela no nosso trabalho.  

Com as campanhas do Disque-Denúncia, ano 
após ano aumentamos o número de ligações com o 
mesmo quantitativo de funcionários para recebê-las e 
o mesmo horário de funcionamento. Em 2008 já são 
doze mil trezentos e quarenta e nove ligações, 
relativo ao mês de outubro, em dez meses. Devemos 
passar tranquilamente das quinze mil ligações neste 
ano, porque as respostas também são dadas. A 
população liga e depois sabe que a polícia atende, 
verifica, e, quando verídica, trabalha. Para lembrar 
mais uma vez a importância da participação da 
sociedade no nosso trabalho, o número do Disque-
Denúncia é o 181.  
 Agradecemos ao Presidente Guerino Zanon, 
às Sr.as Deputadas e aos Srs. Deputados a paciência. 
Colocamo-nos à disposição para os questionamentos. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Obrigado, Secretário Estadual da 
Segurança Pública Rodney Miranda.  

Houve um equívoco da minha parte com 
relação aos critérios para condução do restante da 
sessão. Passarei a palavra à Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, autora da convocação. S. Ex.ª terá o tempo 
de até dez minutos para formular suas indagações. O 
Sr. Rodney Miranda terá dez minutos, sem apartes, 
para as respostas. Logo após a deputada terá cinco 
minutos para a réplica e o Secretário três minutos 
para a tréplica. A seguir, passaremos a palavra aos 
deputados inscritos que terão cinco minutos para 
formular suas perguntas e o Secretário terá cinco 
minutos, sem apartes, para as respostas. 
 Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – 
Secretário Estadual da Segurança Pública Rodney 
Miranda, em primeiro lugar agradecemos a V. Ex.ª a 
exposição. Ouvimos atentamente a sua fala e 
observamos o painel.  

V. Ex.ª disse, no início da sua fala, que a 
violência é um problema nacional e que existe em 
todos os estados brasileiros. Mas só a violência no 
nosso Estado é comparada à do Iraque, e só o nosso 
Estado é tido como um dos mais violentos do País. 
Grande parte dessa grande violência atribuída ao 
nosso Estado - voltamos a dizer - de acordo com 
informações da Secretaria da Segurança Pública está 
diretamente ligada ao tráfico de drogas. Tanto com 
relação às vítimas, jovens assassinados, quanto à 
mão-de-obra usada pelo tráfico que também usa a 
mão-de-obra jovem. O nosso questionamento é o 
seguinte: se essa violência está intimamente ligada ao 
tráfico de drogas, por que no Estado há uma única 
delegacia especializada no combate? Por quê? Na 
Região Metropolitana está concentrado o maior 
número de ocorrências relativo ao tráfico de drogas, e 
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por que não temos uma delegacia especializada na 
Serra, uma em Vila Velha, uma em Cariacica e outra 
em Vitória, todas equipadas para combater o mal 
maior?  
 Comparamos a segurança pública a um 
hospital onde se recebem vários doentes. Quando 
chegam pacientes a hospitais, os médicos tratam 
aquelas doenças menos graves com medicamentos, 
acompanhamento e soro. Mas quando o paciente 
entra em estado terminal, pára tudo, coloca-o na 
UTI e tenta tratá-lo especificamente para salvar 
aquela vida. O tráfico de drogas no Estado do 
Espírito Santo é comparado a um doente em estado 
terminal. Por que o Estado não concentra forças, 
cria delegacias especializadas, aumenta o efetivo 
policial nos morros onde ocorre a maior incidência 
do tráfico? Sabemos os endereços, bem como V. 
Ex.ª, os policiais, os delegados e as autoridades 
envolvidas na segurança pública também. Não é 
segredo para nenhum de vocês onde ocorrem as 
maiores incidências de tráfico de drogas. Os 
endereços e os nomes muitas vezes estão lá, 
conhecemos inclusive os traficantes.  

Faremos uma defesa parcial do Estado e 
também do Poder Judiciário, concordando com uma 
parte de sua fala, quando diz que o Judiciário não tem 
culpa. Muitas vezes isso é verdade. A legislação 
processual penal é favorável a quem comete delitos. 
Hoje vale a pena matar e traficar. Dependendo do 
tempo que se fica preso, vale a pena correr o risco. 
Nossa legislação é frágil - concordamos em parte - e 
precisamos revê-la. Registramos que também 
podemos fazer e que o Estado também pode. Na 
nossa visão leiga de deputada externamos o 
sentimento da população capixaba. Se o problema é o 
tráfico de drogas, por que não aplicar um 
medicamento, uma “quimioterapia”, uma 
“radioterapia” no tráfico de drogas, ou colocá-lo na 
UTI concentrando esforços da polícia e combatendo 
o mal maior? Essa é a nossa primeira indagação. 

A segunda indagação diz respeito a um 
sentimento que temos certeza representa o da 
população capixaba. Quem fala é uma leiga, e por 
isso transferimos a pergunta para V. Ex.ª. Achamos 
que todas as autoridades e pessoas que nos ouvem em 
suas casas e nas galerias têm uma sensação de 
insegurança ao andar pelas ruas, porque não 
encontramos policiais. Se caminharmos por vinte ou 
trinta minutos não teremos essa sensação, por mais 
que V. Ex.ª diga que é uma falsa sensação. Como 
cidadão, sentiríamos segurança se víssemos em cada 
ponto um policial que pudéssemos abordar e pedir 
socorro. Quase que diariamente a população reclama 
desse sentimento de insegurança por não ver o 
policiamento ostensivo nas ruas. Pode até não ser a 
solução do problema, mas garantimos que a 
população se sentirá protegida sabendo que pode 
recorrer a um policial perto de sua casa ou perto de 
seu bairro. Pode não ser a solução, mas é um 
caminho para dar segurança a uma população que 

hoje está desesperada, Secretário de Estado de 
Segurança Pública Rodney Miranda. 

V. Ex.ª falou muito em números, em 
percentuais, mas que nada adiantam quando se tem 
um filho assassinado, ou quando se diminui um ou 
dois pontos percentuais nos números. Vemos a Sr.ª 
Bernadete ali sentada, bem como a família da “Paty”, 
a família do Leonardo, a família do Wilson, e para 
eles esses números não adiantam nada. Tivemos 
também um irmão assassinado. Esses números não 
resolvem muito para nós, porque já tivemos uma 
perda maior, um mal maior. A nossa fala não é de 
crítica, Secretário Rodney Miranda; que fique bem 
claro. Estamos nesta Casa de Leis para uma reflexão. 
Somos trinta deputados e vemos presente grande 
parte dos delegados da Polícia Civil, representantes 
da Polícia Militar como policiais, coronéis, enfim, 
pessoas sérias deste Estado, que temos certeza 
absoluta querem o mesmo que nós e que V. Ex.ª quer. 
Precisamos achar uma solução. A nossa pergunta é a 
seguinte: por que não aumentamos as delegacias 
especializadas de combate ao tráfico de drogas e por 
que não colocamos um efetivo maior nas ruas? 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Secretário 
Rodney Rocha Miranda, para a réplica. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – Deixamos 

bem claro que registramos os números porque eles 
servem para balizar nosso trabalho. Enquanto ocorrer 
uma morte, perdemos; por causa dela, independente 
de quem morre, e também por causa dos familiares e 
amigos que permanecem com essa marca para 
sempre.  

Se considerarmos que na sociedade brasileira 
a maioria das vítimas de homicídio é de crianças e 
jovens entre quatorze e trinta anos, vemos acontecer 
no Brasil hoje um verdadeiro genocídio. Perdemos 
para o crime toda uma geração que reputamos fazer 
falta no futuro. A droga não é só raiz de homicídio; é 
raiz da maioria dos crimes e é raiz do seqüestro-
relâmpago. Por exemplo, quando a pessoa comete um 
seqüestro- relâmpago, geralmente o faz com “cara 
limpa”. Não se preocupa em se cobrir porque precisa 
cumprir um compromisso com o tráfico ou tem de 
comprar drogas para manter seu vício. Ela não se 
preocupa com grandes lucros, ou seja, o que tiver no 
bolso, o que tiver no caixa eletrônico já lhe serve. A 
droga é a raiz para uma série de outros crimes, como 
receptação, traficantes receptadores de objetos 
roubados ou furtados. E por ser raiz de todos os 
crimes, todas as unidades do Estado trabalham de 
uma forma ou de outra também na repressão ao 
tráfico de entorpecentes.  

A Deten faz um trabalho específico em torno 
de atacadistas, das pessoas que trazem a droga para o 
Estado em parceira com a Polícia Federal, com a 
Polícia Rodoviária Federal com as demais unidades, 
inclusive a P2 dos Batalhões, a Diretoria de 
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Inteligência da Polícia Militar e o Nuroc. Enfim, 
todos trabalham voltados para combater esses crimes. 
Tanto que o número de apreensão de drogas cresce 
todo ano e é algo que também não dá para 
comemorar, porque é a época que tem mais oferta de 
drogas no Estado. Conversávamos com alguns 
deputados ali, na sala do cafezinho, antes de entrar, e 
dizíamos que a droga é tão ampla que poderia ser 
tratada no país como relações internacionais. 
Mantemos contato com vários colegas da Polícia 
Federal que trabalham na região de fronteira e eles 
nos dizem que nos últimos anos tem aumentado 
muito a oferta principalmente de cocaína e de seus 
subprodutos. A entrada se dá pelos nossos países 
vizinhos, que infelizmente são produtores. Portanto, 
deveria haver um acordo de cooperação entre o Brasil 
e outros países para também ajudarmos no combate 
lá, porque não tem como fechar nossas fronteiras, não 
tem como simplesmente fechar o Espírito Santo e 
dizer “aqui não entra mais droga”. Já que não 
produzimos droga, em tese resolveríamos o 
problema. Há um esforço muito grande do Estado e 
das polícias para apreender armas e drogas, as raízes 
dos nossos principais problemas. 

O Estado do Espírito Santo padece de uma 
coisa que poucos padecem, ou seja, da transparência 
de seus números. Fazemos parte do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e somos um de seus 
fundadores. Eles assumiram que divulgaram 
erradamente os números. O Espírito Santo foi o único 
Estado que forneceu cem por cento dos dados. Outros 
estados ou têm metodologia diferente, que não 
consideram determinados crimes como homicídios, 
ou então simplesmente não forneceram seus dados. 
Aí seremos comparados o resto da vida com o Iraque 
ou com outro país qualquer. Citaremos um exemplo: 
o Rio de Janeiro não considera homicídio as mortes 
devido ao enfrentamento, ao confronto com a polícia, 
e elas não entram nas estatísticas. Se fizessem parte - 
isso não somos nós que falamos, mas os 
pesquisadores de lá - seria a cidade mais violenta do 
mundo. Quando apresentamos dados nesta Casa de 
Leis, apresentamos dados absolutos. Poderíamos 
colocá-los por cem mil habitantes e certamente não 
seriam tão grandes. Os nossos policiais - que estão 
aqui prestigiando este momento importantíssimo - 
sabem que cobramos resultado baseado em números 
absolutos, e em torno de cada número. 

Partindo para o terceiro ponto citado por V. 
Ex.ª, não podemos usar as palavras polícia e 
segurança como sinônimas. É simplesmente 
impossível colocar um policial em cada esquina, 
até porque as nossas demandas são muito grandes e 
exigem que fiquemos nos movimentando. Quem 
nos dera colocar um policial para cada cidadão. V. 
Ex.ª anda muito pelas comunidades e sabe a 
quantidade de locais extremamente povoados, 
locais de grande concentração de pessoas às vezes 
abusando de álcool, na maioria das vezes abusando 
das drogas e gerando conflitos. Ao levarmos em 

consideração a proporção de policiais por cem mil 
habitantes, o Estado do Espírito Santo fica em 
terceiro ou em quarto lugar no país, sem contarmos o 
concurso que estamos viabilizando. Mas isso não é e 
nunca será suficiente. 

Apresentamos os slides neste Plenário sobre 
a política do Mais e dos Mesmos, para mostrar o 
tratamento que a segurança pública teve no país 
nessas últimas décadas: mais policiais, mais viaturas, 
mais armas e os mesmos resultados. No Estado do 
Espírito Santo houve um pico de homicídios em 
1998, chegando ao limite dos limites. A partir daí, 
contamos com o esforço das polícias e trabalhamos 
para reduzir esse índice. Em 2003 conseguimos 
estabilizá-lo e alcançar pequenos resultados 
positivos. O raciocínio de V. Ex.ª está correto, porém 
não há que se contar só com a polícia. É preciso que 
os pais olhem um pouco para dentro de casa e 
enxerguem o problema que as drogas originam. É 
preciso que a classe média e a alta se conscientizem 
de que aquele “cigarrinho de maconha”, aquela 
“carreirinha de cocaína”, aquela “pedrinha de crack” 
alimentam o crime nas regiões citadas por V. Ex.ª, 
sustentam traficantes que, por disputa de território, 
matam, morrem e colocam jovens para matar ou 
morrer. Esses traficantes, para cumprir com suas 
obrigações quando têm suas drogas apreendidas, 
assaltam, roubam carros para dar suporte ao seu 
“trabalho” - se é que se pode chamar de trabalho - 
porque se não pagarem, morrem. 

A situação é muito mais complexa do que 
simplesmente acabar com as “bocas de fumo”, 
embora tenhamos feito apreensões e mais 
apreensões diuturnamente. Sempre que possível 
estamos nas ruas acompanhando nossos policiais, 
motivando-os e mostrando-lhes a importância do 
seu trabalho. Temos visto a situação nas ruas, os 
locais degradados, onde a única perspectiva é a 
droga. 

É difícil explicar o sentimento da população 
em relação à violência. Exemplificando, se temos 
violência em determinada rua e conseguimos 
providenciar segurança - um posto de polícia, ou uma 
viatura para ficar naquela rua - a população daquela 
rua simplesmente deixará de considerar esse 
problema. Porém, em determinada hora teremos que 
levar aquele policiamento para outra rua, onde 
também há um problema relacionado à violência, 
pois não temos como manter um policial em cada 
esquina, e aí aquela população começará a reclamar 
novamente. Portanto, devemos desfazer com urgência 
essa fábrica de criminosos que temos na nossa 
sociedade. Se não fizermos isso, não teremos polícia 
que baste; não teremos justiça que baste; não teremos 
presídio que baste; não teremos grade que baste, e 
não temos o que fazer para superar esse problema. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. 
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A SR.ª APARECIDA DENADAI – 
Secretário, quando estudante do curso de Direito 
tínhamos um professor de Direito Penal que ao 
ministrar suas aulas dava exemplos de como 
deveria ser a conduta do Poder Judiciário diante de 
um criminoso. Segundo ele, quando o juiz 
colocasse o pé na sala de audiência, onde o réu 
estaria sentado, “o chão teria que tremer”, pois o 
réu teria que respeitar e temer aquela situação. 

V. Ex.ª tem razão quando diz que a sociedade 
e os princípios cristãos estão deteriorados. Viemos de 
família cristã, somos evangélica e respeitamos todas 
as religiões. Sabemos que as famílias que têm espírito 
cristão “trabalham” seus filhos. Concordamos com V. 
Ex.ª quando diz que precisamos resgatar as famílias. 
Realmente elas precisam cuidar dos seus filhos e 
saber onde andam. Isso é fato verdadeiro. Somos 
deputada estadual e mãe. Muitas vezes, deste 
Plenário cumprimos nossas obrigações e controlamos 
nossas filhas. Não nos descuidamos delas; essa é uma 
obrigação da família. 

O Estado também precisa tomar medidas 
para que o criminoso “trema diante dele”. Por isso 
comparamos a figura do juiz à do representante do 
Estado na área de segurança pública. Observa-se que 
atualmente o criminoso não tem medo da polícia, e 
neste Plenário estão presentes policiais que sabem do 
que falamos. Bandido não teme mais a polícia. A 
família tem que ser resgatada, mas a polícia também 
tem que resgatar o respeito nas ruas. O criminoso tem 
que tremer diante de um policial. Quando passar o 
Secretário de Segurança Pública com um batalhão de 
missões especiais “o chão tem que tremer”. O 
bandido tem que saber que chegou a força pública. 
Infelizmente percebemos que bandido não teme a 
polícia. Será que por saber que, se for preso, meia 
hora depois estará solto? Fazem chacota do poder 
público, da força pública. Precisamos resgatar a 
autoridade da polícia e do policial nas ruas.  

Quando criança, tínhamos medo de passar 
perto de um policial e ele nos olhar com cara feia. 
Hoje um menino de quatorze anos debocha da 
polícia, porque sabe que será levado para a 
delegacia e meia hora depois estará na rua. 
Debocham dos delegados, dos policiais, e a 
categoria sabe que dizemos a verdade. Às vezes 
vemos essas cenas na televisão, ao vivo e em cores.  

Nesse momento as famílias precisam resgatar 
os seus filhos? Precisam. Pai e mãe têm que voltar a 
ser pai e mãe. As famílias têm que voltar a vigiar 
seus filhos. Quem vigia filho é pai e mãe, e não a 
polícia. A polícia exerce o papel de prender os 
criminosos. Temos um amigo que usa de “mão de 
ferro” com os filhos. Um dia fizemos uma crítica por 
achar que exagerava na educação de seus filhos, e ele 
nos disse que por ter sido agente federal muitas vezes 
recebeu “filhinhos de papai”, de madrugada, levando 
tapa na cara. Disse que antes de ver um policial dar 
uma tapa na cara do seu filho, ele mesmo o faria e o 
colocaria dentro de casa. É um exagero, mas é a 

forma que achou de manter a disciplina dentro da 
sua casa. E a manteve. Tem dois filhos 
maravilhosos e bem encaminhados.  

Concordamos com V. Ex.ª ao dizer que a 
família tem que assumir o seu papel na educação 
dos filhos, mas temos que dar uma resposta, e aí 
falamos do Estado. A população tem que ver “o 
chão tremer” quando a polícia chegar; tem que 
saber que chegou o doutor delegado, que será feita 
justiça e que aquele bandido será preso. 
Precisamos resgatar isso no seio da população, pois 
ela não acredita mais. 

Temos em mãos uma carta, que lemos 
sucintamente ontem - e não a leremos agora, Sr.ª 
Bernadete Zanotti Cavalcanti, por ser extensa e o 
tempo curto para fazer a nossa pergunta - endereçada 
ao Sr. Rodney Miranda. Passaremos às mãos de V. 
Ex.ª essa carta de uma mãe que teve o filho 
assassinado por um filho de um policial. Durante a 
passeata de que participarmos ouvimos a história 
dessa mãe, e nos sensibilizamos muito. Nessa carta 
são feitas algumas indagações sobre o inquérito em si 
e algumas restritas à investigação. Essa senhora aqui 
presente, outras que estão em casa agora nos ouvindo 
- como nossa mãe, que deve estar nos assistindo pela 
TV Assembléia – são umas dos milhares de mães 
vítimas, pois tiveram um filho assassinado como o 
teve a Sr.ª Bernadete.  

Quando, ontem, em cima daquele trio, ouvi o 
relato da Bernadete, lembrei-me da minha mãe que, 
há seis anos, passou pela mesma dor. Posso dizer, 
hoje, que ela não chora todo dia, mas a dor é a 
mesma. As pessoas se esquecem, não falam mais no 
assunto, a imprensa não dá mais notícia sobre o 
ocaso, as pessoas tocam sua vida normalmente, mas 
quem passa por uma experiência dessas nunca mais 
esquece.  

Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Sr. Rodney Rocha Miranda, é por isso que 
colocamos esse assunto com veemência, pois 
temos que resgatar isso e sabemos do empenho de 
V. Ex.ª.  

Terminamos o discurso perguntando: é pouco 
dinheiro? É preciso aumentar os valores no 
orçamento para a segurança pública? Temos de dar 
prioridade à segurança pública? É esse o anseio da 
sociedade? Vamos colocar mais policial? É salário? É 
o quê? Talvez fosse melhor aproveitar a votação do 
orçamento e aumentar os valores destinados à 
segurança pública para o próximo ano. Precisamos 
fazer alguma coisa. A população está esperando uma 
resposta. Nós, como deputada estadual, queremos 
fazer.  

Sr. Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Rodney Rocha Miranda, esta Casa é o fórum 
para se discutir isso. Há deputados que podem, 
amanhã ou depois, votar o orçamento, colocar mais 
dinheiro, aumentar o efetivo policial. V. Ex.ª tem que 
nos dizer qual é o caminho. Queremos auxiliá-lo, mas 
V. Ex.ª é o especialista em segurança pública. Nesta 
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Casa há vários especialistas: delegados, pessoas com 
autoridade para fazer isso. E nos colocamos à 
disposição. Todas as famílias presentes nesta Casa 
estão querendo ajudar e dizendo que V. Ex.ª pode 
contar com a nossa ajuda e com o nosso empenho, 
porque também queremos encontrar o fim desse 
túnel.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública, Sr. Rodney Rocha 
Miranda, por três minutos para tréplica. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA - Sr.ª 

Deputada Aparecida Denadai, serei obrigado a 
discordar da primeira parte da fala de V. Ex.ª. Sou 
filho de um agente da Polícia Federal aposentado; 
estou na polícia há mais de vinte anos; fui policial 
civil durante doze anos no Distrito Federal; agente; 
delegado; hoje sou delegado da Polícia Federal e não 
concordo que a polícia tem que ser temida. Acho que 
a polícia tem que ser respeitada e olhada como um 
instrumento de defesa da sociedade.  

Quem me conhece sabe que sou intransigente 
com relação ao crime e à corrupção, e não tenho 
limite para isso. Não tenho limite de classe social, 
não tenho limite de posição, do que for. Já dei provas 
disso nesta Casa. E tenho muito orgulho de, hoje, 
estar na posição que estou, de poder trabalhar com 
policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiros. E 
muito me orgulho também da resposta que têm dado 
a essa minha intransigência.  

Quando cheguei deixei bem claro: o policial 
que dentro da lei quiser exercer sua função terá meu 
apoio incondicional, inclusive na rua. Porque, desses 
mais de vinte anos de polícia, pelo menos oitenta por 
cento foram passados no enfrentamento diário à 
violência. Foi como chefe de Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes; como agente da Polícia Civil e 
trabalhando em investigações criminais. Sempre na 
rua.  

Estamos buscando respeito e caímos de novo 
nas leis processuais penais, uma legislação com 
quarenta tipos de recursos. Vai ter, sim, policial que 
vai prender, prender e prender; mas não deixará de 
prender por causa disso. Assim como o juiz não vai 
deixar de deliberar sobre o assunto por causa disso. 
Mas temos de buscar sempre.  

Estamos tentando resgatar desde o dia que 
pisamos aqui o respeito e a confiança nas forças 
polícias. Por quê? Porque mostrei com o Disque-
Denúncia que recebemos as informações e a partir 
daí podemos prestar um melhor trabalho. Se nos 
temerem, não é só criminoso que nos temerá; a 
população de um modo geral temerá, e aí pode ser 
vítima de abusos e a partir daí desmanchar todo esse 
trabalho de resgate que estamos tentando fazer desde 
2003. Concordamos com CPP. Reiteramos nossa 
preocupação com os alicerces familiares. Só nessa 
parte é que somos obrigado a discordar, porque no 

dia-a-dia temos que ser respeitados. No dia-a-dia a 
população tem que confiar na corporação militar. E 
ela vai confiar ao darmos a resposta devida, como as 
polícias capixabas têm dado.  

Podemos em outra oportunidade, com a 
Comissão de Segurança e as demais Comissões desta 
Casa, fazer um debate sobre a parte de orçamento. 
Acreditamos que o Governo, pela proposta 
orçamentária, dentro do possível em tempo de crise e 
dentro do limite para executarmos o nosso trabalho 
ano que vem, pode disponibilizar. Acreditamos que 
muito mais que mexer no orçamento é fazer um 
grande movimento envolvendo a sociedade na 
prevenção, Deputada. É na prevenção que está o 
calcanhar de Aquiles da sociedade. É o caso da 
fábrica: ou a gente pára a produção ou nem com um 
policial em cada esquina vamos conseguir vencer 
essa nossa grande tarefa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Senhores, a partir deste momento será 
concedida a palavra aos Deputados, a fim de que 
façam seus questionamentos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, declino.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Chamoun, por até 
cinco minutos.  

 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – Sr. 

Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, boa-tarde. 
Saudamos o Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Sr. Rodney Rocha Miranda; a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai; as famílias nas galerias desta 
Casa; os Deputados e toda a força policial militar e 
civil.  

Trouxemos três trechos do livro 1808, 
portanto, há duzentos anos, que trazem reflexões 
importantes. Primeiro, sobre a família, que diz:  

 
“A freqüência da 

prostituição e de outros obstáculos 
para o caminho de uma vida em 
família completa (...) produzia 
muitas crianças não desejadas que, se 
viviam e cresciam (...) tornavam-se 
vadias, criminosas, vivendo de suas 
espertezas e à margem da 
sociedade.” 

 
Então, há duzentos anos, conforme o livro, já 

havia a desestrutura familiar e a desestrutura dos 
valores.  
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Outro ponto importante é sobre o aparato e a 
estrutura da polícia. No mesmo livro, diz:  

 
“O número de habitantes do 

Rio saiu de sessenta mil em 1808 
para cento e vinte mil em 1821. A 
metade da população era escrava 
numa cidade que não tinha espaço e 
infra-estrutura. O caos reinava e D. 
João nomeou um agente civilizador 
dos costumes no Rio. Muitas pessoas 
andavam armadas. O intendente 
reclamava da falta de recursos para 
combater a criminalidade. Sua 
polícia, que deveria ter duzentos e 
dezoito homens, tinha só setenta e 
cinco.” 

 
Essa reclamação e esse problema de estrutura 

já existiam há duzentos anos.  
Outra coisa: a impunidade. Tem um verso 

popular que diz o seguinte: “Quem furta pouco é 
ladrão; quem furta muito é barão; quem mais furta e 
esconde, passa de barão para visconde”. Esse era o 
sentimento de impunidade que já tinha há duzentos 
anos, que a impunidade alimenta a corrupção, o 
crime organizado, e assim por diante.  

Sr. Secretário Rodney Miranda, fizemos um 
breve estudo sobre o mapa da violência em 2006, 
elaborado pela Organização dos Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
Alguns dados sobre os jovens do Brasil. Nosso País 
está em quarto lugar na taxa de homicídios, em 
relação a cada cem mil habitantes. A Colômbia, a 
Venezuela e a Rússia estão na frente, países que têm 
produção e consumo de droga. A máfia cresceu muito 
na Rússia, está muito acentuada. 

Esse estudo avaliou os dados no período de 
1994 a 2004, de todos os estados da Federação, todas 
as capitais e regiões metropolitanas. Alguns 
indicadores: de 1994 a 2004, a taxa de homicídios no 
Brasil cresceu vinte e seis por cento; perfil dos 
homicídios: jovens de quinze a vinte e quatro anos, a 
maioria esmagadora morta por arma de fogo, 
envolvimento com tráfico; noventa e três por cento 
das vítimas são homens, a maioria negros, com baixa 
renda, que moram em comunidades nas regiões 
metropolitanas. Os crimes acontecem mais nos fins 
de semana: sextas-feiras, sábados e domingos. 
Portanto, nesse mesmo período em que o Brasil 
cresceu vinte e seis por cento, o Estado do Espírito 
Santo cresceu 14,08%. Minas Gerais deu um salto 
estarrecedor. Nesse mesmo período a taxa de 
homicídios em Minas Gerais cresceu trezentos e 
trinta e sete por cento. É o exemplo pior; o melhor é o 
do Estado de São Paulo, que diminuiu seis por cento 
a sua taxa de homicídios, mas como essa avaliação 
foi até 2004, parece que já teve mais queda até os 
anos de 2006 e 2007. 

Vamos ao caso do Estado de São Paulo. No 
nosso entendimento, qual é a diferença entre os 
Estados de São Paulo e do Espírito Santo? Em São 
Paulo a estrutura de segurança pública foi montada a 
partir de 1995, no Governo de Mário Covas, 
alicerçada em continuidade administrativa, 
desarmamento, sistema de carceragem, inteligência e 
gestão. Esses são os quatro pontos trabalhados pelo 
governo daquele Estado. Parece que esses também 
são pontos fundamentais no nosso programa de 
combate à violência. Qual a diferença do Estado do 
Espírito Santo para o Estado de São Paulo? É o ponto 
de partida, claro. Enquanto o Estado de São Paulo 
trabalhava a sua política de segurança pública, sob o 
comando do Governador Mário Covas, o Estado do 
Espírito Santo vivia uma desestruturação do poder 
público no Governo Vítor Buaiz. Quatro anos depois, 
quando o Estado de São Paulo estava sob o comando 
do Governador Geraldo Alckmin, estávamos sob o 
comando de um governo desastroso, do Sr. José 
Inácio Ferreira. 

As variáveis dos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Espírito Santo são muito diferentes. A 
taxa de mortalidade no Estado de São Paulo começou 
a declinar no sexto ano, a partir de 1995. Portanto, 
todas essas ações têm um impacto, certamente a 
médio e longo prazo. Por exemplo, o sistema de 
carceragem. Não se constroem presídios e nem 
CDPs, com toda a burocracia infernal por que passa o 
poder público brasileiro, em dois ou três meses. Não 
é possível. Encontram-se dificuldades nas cidades, 
nos debates, no preconceito em relação à implantação 
desses CDPs. Nossa cidade teve problemas com isso. 
 Temos muita convicção de que com este 
debate, com a estratégia montada pela Secretaria 
de Segurança, teremos os índices diminuídos 
futuramente, assim como São Paulo o teve mas 
precisou de tempo e de continuidade 
administrativa. 
 Ontem, duas reportagens sobre violência 
nos chamaram a atenção. Uma em nossa cidade e 
outra veiculada no Fantástico - não sei se todos 
viram - com o Presidente da Colômbia, Álvaro 
Uribe. 
 Em Guarapari, o valente delegado 
Alexandre Lincoln – os policias da nossa cidade 
são valentes – disse em entrevista: “Mais de oitenta 
por cento dos homicídios no balneário estão 
ligados ao tráfico de drogas. A pessoa viciada 
compra a droga, não paga e acaba pagando com a 
vida.” O Juiz José Henrique Hingel disse, na mesma 
reportagem: “Há uma conexão direta entre o tráfico e 
a maioria dos homicídios cometidos na cidade.” Um 
morador disse: “Um dos que trabalha na boca-de-
fumo é um menino de oito anos que na semana 
passada foi parar no hospital com overdose de tanto 
usar droga.” Uma mãe disse: “Meu filho de quinze 
anos entrou para o tráfico e agora está jurado de 
morte. Meu filho sempre me disse que isso era o que 
ele queria para a vida dele.” E aí nos deparamos com 
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outro problema, a glamorização do crime. Entram 
aqui os valores de família. Esse menino prefere ser 
um marginal a ser um professor, a ser um policial ou 
a ser do Corpo de Bombeiros. Valorizamos a fala da 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai em relação ao 
papel da família no combate à violência urbana. 
 Achamos que a entrevista com o Sr. Álvaro 
Uribe é muito importante. Um roqueiro da Inglaterra, 
baixista de uma banda famosa, fez uma conta: ele 
gastou quatro milhões de reais cheirando cocaína 
durante a vida.  Ele foi à Colômbia para verificar que 
mal esse consumo fazia no país mais violento do 
mundo. Visitou laboratórios, foi para a selva e visitou 
traficantes. No final conversou com o Presidente 
Álvaro Uribe. O roqueiro perguntou ao Presidente: 
“O senhor e a Colômbia têm uma má impressão em 
relação à Inglaterra, nós que consumimos a cocaína? 
Tem raiva de nós por consumirmos esse produto?” O 
Sr. Álvaro Uribe respondeu: “Claro que tenho, 
porque se não houvesse o consumo não haveria o 
tráfico.” 
 Falam muito do combate ao tráfico, de 
“bater” em traficante. Isso tem que ser feito: “bater” 
neles, encurralá-los, combater o tráfico. Mas o Brasil 
precisa intensificar o debate em relação ao consumo. 
O consumo de droga é a lenha que alimente essa 
locomotiva da morte, o tráfico de drogas. O Espírito 
Santo poderia levantar essa bandeira de descobrir 
qual é o papel do consumidor da classe média, da 
classe alta, que quer também um policial na porta de 
seu prédio para cuidar de seus filhos, mas vai à boca-
de-fumo comprar maconha e cocaína, sendo que 
nenhum ser humano precisa de maconha e de cocaína 
para viver. O ser humano precisa de arroz, de feijão, 
de estudo, de educação, etc. 
 Sugerimos uma campanha ampla para 
combater o consumo de droga e a revisão na 
legislação penal. Que possamos, Deputada Aparecida 
Denadai, nesta Casa debater e encaminhar, via 
deputados federais e senadores capixabas, propostas 
estruturadas para a revisão da legislação penal. Muito 
obrigado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Rodney 
Miranda, Secretário de Estado de Segurança Pública. 
 
 O SR. RODNEY MIRANDA – Agradeço 
ao Sr. Deputado Rodrigo Chamoun. A questão 
fundamental de São Paulo, além de tudo o que S. Ex.ª 
falou, é que há mais de dez anos tratam a violência 
como sendo de Estado. Há um envolvimento do 
Governo do Estado, das prefeituras, independente de 
ideologia ou de partido. É o que estamos tentando 
montar no Estado do Espírito Santo, e temos contado 
com o sempre decisivo apoio desta Casa no debate e 
na aprovação de nossas leis. 
 Com relação ao consumo, concordamos. 
Temos que ver como faremos essa abordagem. Outro 
ponto que temos de trabalhar juntos - Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário - é em relação aos 
viciados. Hoje o Estado tem pouquíssimas unidades 
especializadas para o recebimento dessas pessoas, 
principalmente de famílias carentes, que se envolvem 
com o uso de drogas. A Secretaria de Segurança e o 
Governo do Estado têm tentado suprir isso, até 
aumentando um pouco o nosso leque. Temos um 
programa muito bom na Polícia Militar chamado 
Presta, voltado para familiares e policiais que entram 
nesse caminho. Temos atendido também algumas 
pessoas, principalmente em apoio ao Judiciário, 
quando este não tem para onde encaminhar a pessoa. 
Então, essa é uma questão que as prefeituras também 
poderiam começar a trabalhar, com o apoio do 
governo do Estado e do governo federal. Há a 
Secretaria Nacional Antidrogas que também apóia 
esse tipo de iniciativa. Isso pode trazer bons 
resultados ou, pelo menos, aliviar muito sofrimento, 
como temos visto por aí.  

Com relação ao consumo foi o que dissemos: 
é um ciclo vicioso, é economia. Se tiver procura, vai 
haver mais oferta. Os territórios continuarão sendo 
subdivididos e as mortes vão continuar acontecendo. 
De um lado, concordamos com o Presidente Álvaro 
Uribe com relação a essa observação. Mas por outro 
lado também alertamos para a necessidade do 
combate mais intensivo - não só na Colômbia, onde 
há o problema do narcoterrorismo - em outros países 
também. 

Sr. Presidente, tivemos um exemplo quando 
estivemos em Pernambuco, onde o crack estava 
chegando ao polígono da maconha. Para avançar ao 
polígono da maconha é porque estava sendo muito 
ofertado. Como não produzimos cocaína, temos que 
ver essa questão mais uma vez, levando-a até para o 
Poder Executivo. A legislação é processual e não 
penal, e é pela legislação processual que fazemos 
cumprir a penal. Ouvimos falar em aumento de pena, 
redução de menoridade, mas não adianta. Se o Poder 
Judiciário, se o Ministério Público e a própria Polícia 
não tiverem instrumentos para fazerem cumprir a 
legislação que já está em vigor, não adianta nada 
aumentarmos a pena e outras coisas mais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória, presidente da Comissão de Segurança da 
Assembléia Legislativa.  
 
 O SR. DA VITÓRIA – Cumprimentamos o 
Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. 
Rodney Rocha Miranda, pela participação nessa 
convocação proposta pela 1ª Secretária desta Casa, 
Sr.ª Aparecida Denadai, a quem parabenizamos pela 
iniciativa da discussão desse tema. 
 Sr. Secretário Rodney Miranda, em nome do 
Sr. Deputado Doutor Hércules, membro da Comissão 
de Segurança, convidamos V. Ex.ª a participar de 
uma audiência pública, deliberada hoje, sobre o 
desarmamento no Estado do Espírito Santo e sobre a 
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Campanha Nacional do Recadastramento e Entrega 
Voluntária de Armas. Será no dia 26 de novembro, às 
19h, no Plenário desta Casa, e a presença de V. Ex.ª é 
muito importante. O Sr. Deputado Doutor Hércules 
capitaneará a discussão sobre vários temas, porque 
temos vários projetos de lei em tramitação nesta 
Casa, e alguns sancionados pelo Governador do 
Estado tornaram-se leis. 
 Perguntamos ao Secretário de Segurança 
Pública, Sr. Rodney Miranda, sobre um projeto que 
aprovamos nesta Casa, inclusive o Governador Paulo 
Hartung nos telefonou para dar essa notícia. Trata-se 
do Cadastro Estadual de Foragidos, Lei n° 
8.888/2008, um instrumento que vemos com muita 
importância porque preserva a integridade física 
daqueles que denunciam os foragidos do nosso 
Estado. Essa lei obriga o Estado a colocar na internet 
o cadastro dos foragidos. É um instrumento 
importantíssimo para identificarmos os casos de 
homicídio. As pessoas que têm alguma informação 
denunciam para que cheguemos até os culpados. 
 Hoje estudamos segurança pública, já que 
somos membro da instituição Polícia Militar. 
Somos egressos como operadores de segurança 
pública, e com a experiência que adquirimos 
ouvindo várias pessoas temos a visão de que 
segurança pública é um tema complexo. O nosso 
Estado - não diferente dos outros estados - tem 
uma grande preocupação com a segurança pública. 
Porém, temos a responsabilidade para agir, e 
começamos a identificar que não há possibilidade 
sem uma interatividade fluente da comunicação 
entre a Secretaria de Segurança com a Secretaria de 
Justiça.  

V. Ex.ª falou sobre a situação carcerária. 
Temos levado esse discurso para o Governador Paulo 
Hartung, até porque se retirarmos as pessoas do seio 
da sociedade e devolvê-las sem que estejam curadas 
não conseguiremos atingir os nossos objetivos. 
Trabalhar o aparato policial, investir em viaturas e 
em qualificação somente não resolve; não teremos o 
resultado positivo sem investirmos na família e na 
sociedade. 
 As Polícias Militar e Civil já deram um 
exemplo muito importante com a Polícia Interativa, 
criada no nosso Estado. Aproveitamos para 
cumprimentar o Comandante do Bombeiro e o 
Comandante da Polícia Militar. Quando V. Ex.ª 
chegou ao Estado do Espírito Santo fizemos uma 
visita com a intenção de voltarmos a discutir esse 
tema. Acreditamos nessas instituições e sabemos que 
temos grandes profissionais com a visão ampliada em 
relação à segurança pública. Investimos muito tempo 
no debate da interatividade. É muito importante a 
participação da família, da sociedade e dos conselhos 
de segurança. V. Ex.ª faz um trabalho voltado para 
essa linha.  

Precisamos trabalhar imediatamente com o 
que temos. Não adianta simplesmente contratarmos 
mais policiais se não trabalharmos a situação 

carcerária do nosso Estado. Um grande exemplo é a 
penitenciária de segurança média do município de 
Colatina. Defendemos firmemente que sejam 
construídos presídios naquele modelo para que o 
cidadão saia da prisão e tenha oportunidade de 
emprego, de escolaridade e seja bem recebido nas 
igrejas. Por isso defendemos a Secretaria de Justiça, 
que tem a responsabilidade sobre os presos 
condenados, e a Secretaria de Segurança, que tem a 
responsabilidade sobre as delegacias superlotadas. 
Precisamos ter uma participação mais profunda para 
constatarmos a necessidade de se investir pesado e 
dessa forma aumentar a construção de presídios, 
como o que temos em Colatina, para rapidamente 
termos a tranqüilidade de buscar cada vez mais 
pessoas na sociedade. 

Com relação aos investigadores da Polícia 
Civil, essa é uma tarefa que já discutimos também e 
recebemos a comunicação do Supremo Tribunal 
Federal reafirmando o recurso do Governo do Estado 
em relação aos concursados de 1995. Gostaríamos 
que V. Ex.ª recebesse essa demanda da Comissão de 
Segurança devido à carência de investigadores da 
Polícia Civil, para solucionarmos os crimes que 
acontecem no Estado. 
 Também temos o grande exemplo do nosso 
comandante da Polícia Militar, instituição que 
transcende a sua obrigação e realiza um importante 
trabalho vinculado à sociedade. Temos um convite do 
Sr. Alair Costa de Souza, presidente do Conselho 
Municipal de Segurança Pública da cidade de Barra 
de São Francisco, para V. Ex.ª. Trata-se de um 
seminário de segurança escolar. É uma pena não 
podermos convocá-lo para esse evento, porque não é 
um assunto vinculado diretamente a nossa Casa.  

A Polícia Militar, abalizada pelo 
Comandante-Geral da Polícia Militar e pelo 
Comandante do 11° Batalhão, Sr. Júlio César Costa, 
realizará, no dia 14 de novembro próximo, um 
seminário para quinhentos professores sobre 
“Segurança escolar – uma ação planejada”. Dessa 
forma o Estado e as Polícias Militar e Civil 
colaboram, trazendo a sociedade para esse debate, 
porque sem ela não conseguimos atingir o objetivo. 
Defendemos essa questão desde que chegamos a este 
Parlamento, pois vivemo-la constantemente para 
interagirmos com a sociedade, fazendo com 
eficiência e eficácia o nosso trabalho. 
 Aprovamos um projeto de lei nesta Casa - 
já virou lei – estabelecendo dezoito mil e cem 
reais, dez mil VRTEs, Valor de Referência do 
Tesouro Estadual, a multa para as empresas que 
não cumprirem o cadastramento para venderem 
fardamento da Polícia Militar e do Bombeiro 
Militar. Aproveitando essa lei que dá ao Estado 
garantia de rigor na fiscalização, endereçamos ao 
Governador Paulo Hartung uma indicação 
legislativa para que os policiais militares adquiram 
suas fardas, devido às dificuldades encontradas na 
licitação pública. Provamos para o Governador do 
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Estado que há economia de quatro milhões e 
duzentos mil reais reservados no orçamento para a 
Polícia Militar. Somente em 2008 usaríamos três 
milhões e compraríamos o fardamento para a Polícia 
Militar e Bombeiro Militar, do soldado ao coronel. 
Pedimos o apoio de V. Ex.ª para conquistarmos esse 
objetivo. Muito obrigado. 

 
(Ocupa a cadeira da presidência a 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra ao Sr. Rodney 
Rocha Miranda, Secretário de Estado de Segurança 
Pública, para responder às questões formuladas pelo 
presidente da Comissão de Segurança desta Casa, Sr. 
Deputado Da Vitória. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – Sr. 

Deputado Da Vitória, com relação ao cadastro, 
depois dessa legislação a Assembléia Legislativa 
também aprovou uma outra, permitindo ao Estado 
transferir recursos a uma ONG que trabalha com 
Disque-Denúncia e assim oferecermos recompensas 
para a recaptura de foragidos da justiça. Como são 
legislações parecidas, ou com o mesmo objetivo, 
tomamos o cuidado de fazer as regulamentações 
juntas. Já se encontra na PGE - achamos que neste 
mês ainda implantaremos - a iniciativa de autoria de 
V. Ex.ª e a nova, aprovadas por esta Casa. 

Quanto ao concurso dos investigadores o 
caminho é a Secretaria de Estado e Gestão e Recursos 
Humanos, Seger, órgão que cuida das contratações, e 
depois encaminhar ao nosso governador. É claro que 
se houver uma determinação judicial e a Seger e o 
Governador do Estado aprovarem a contratação, 
utilizaremos essa mão-de-obra da melhor maneira 
possível. O Dr. Hélio Moreira encontra-se presente 
neste Plenário e pode trabalhar essa idéia, caso 
realmente haja determinação judicial. 

Com relação ao encontro na próxima sexta-
feira, em Barra de São Francisco, hoje o 
Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel 
Antônio Carlos Coutinho, junto com o Tenente-
Coronel Júlio César nos trouxeram o convite, quando 
os recebemos em nosso gabinete. Tentaremos 
viabilizar nossa agenda para comparecermos, pois 
nos parece que o convite foi estendido a todos os 
deputados e seria um prazer encontrar V. Ex.as. 
Acreditamos na importantíssima iniciativa dessa 
modalidade de policiamento comunitário. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Paulo Roberto. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Exm. º Secretário de Segurança Rodney 
Miranda, cumprimentamos V. Ex.ª e todo o seu staff, 
os integrantes do setor de segurança do Estado do 

Espírito Santo, os Srs. Deputados e as Sr.as 
Deputadas, os funcionários da Casa e as famílias que 
perderam algum ente querido por homicídio. 
  Estamos há um mês e meio nesta Casa de 
Leis - quando fora dela acompanhávamos os debates 
na maioria das vezes pelos jornais e pela televisão - e 
a fala de V. Ex.ª hoje desmistificou algumas coisas. 
Ouvimos muitos discursos sobre a falta de policiais - 
os números mostram isso - e às vezes ouvimos falar 
que faltam viaturas. De acordo com os números 
passados por V. Ex.ª, muitas viaturas foram 
adquiridas e colocadas à disposição das forças de 
segurança. Policiais militares, civis, armamentos e 
novos delegados concursados foram colocados à 
disposição. No entanto, o número de homicídios 
continua alto, como foi dito por V. Ex.ª e pela 
Deputada Aparecida Denadai. Não compararemos 
esses níveis com os de outros estados e nem com os 
do Iraque ou de outro país; não importa. Temos que 
resolver o problema no Estado do Espírito Santo. Se 
fossem dez por cem mil estaríamos com um 
problema ainda grave, não é verdade? Isso 
desmistificou algumas coisas. Constatamos que esses 
homicídios são ligados ao tráfico e uso de drogas, 
cometidos com armas de fogo. É uma constatação. 

 Uma causa muito abordada foi a 
desestruturação familiar. O Disque-Denúncia foi 
criado para promover interatividade entre as 
comunidades e a polícia, e aumentou o número de 
denúncias. Mostra que a população acredita na força 
policial, o que é muito importante. Agora, temos um 
problema a resolver. O primeiro slide mostrado por 
V. Ex.ª refere-se ao Artigo 144 da Constituição 
Federal que diz o seguinte: “A Segurança Pública, 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
(...)”. Se é responsabilidade de todos, faremos uma 
pergunta juntamente com uma sugestão. Num dos 
slides V. Ex.ª falou sobre a participação da sociedade. 
Mas nos parece que essa participação – falamos em 
sociedade organizada – ainda é um pouco tímida. É 
nossa impressão, e pode ser que estejamos errados. 
Deixamos isso como sugestão e contribuição para 
que as coisas não fiquem muito centralizadas nas 
mãos do Secretário de Segurança Pública. Se o 
problema está na desestruturação familiar é preciso 
que o setor de planejamento da segurança do Estado 
do Espírito Santo faça um debate com a participação 
da sociedade organizada, para atingir o seu objetivo. 

Sugerimos que V. Ex.ª pense, junto com 
seus assessores, uma forma de criar algo parecido 
com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, criado pelo Presidente Lula e 
aberto para a sociedade organizada. Ou seja, uma 
forma de debater a questão econômica, os 
problemas sociais e como resolver tamanho 
desafio. Portanto, será uma forma de a sociedade 
organizada encarar os desafios e resolver os 
problemas. Entendemos que para efeito e 
planejamento prático das políticas de segurança a 
contribuição da sociedade organizada com a 
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participação das igrejas - seja com reunião mensal ou 
trimestral - será muito grande.  

V. Ex.ª é um homem preparado para o cargo 
que ocupa. Conhecemo-lo desde o primeiro dia em 
que chegou ao Estado do Espírito Santo. Estávamos 
em reunião com o Governador do Estado, no Hotel 
Senac, numa discussão sobre planejamento. Era o 
primeiro ano do Governo Paulo Hartung. V. Ex.ª 
chegou e procurava um apartamento. Estávamos ao 
seu lado. Sempre admiramos seu trabalho, sua 
firmeza, sua coragem e sua seriedade, bem como a 
sua coragem de ir às ruas junto com os policiais para 
enfrentar o tráfico de drogas e a criminalidade.  

Queremos de forma muito humilde deixar 
essa contribuição, porque entendemos que trará 
resultados muito grandes. Acreditamos que 
trabalhando as questões de forma coletiva o resultado 
vem mais rápido, e de forma muito mais eficaz. Essa 
era a contribuição que queríamos dar ao debate. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública, Sr. Rodney Rocha 
Miranda. 
 
 O SR. RODNEY MIRANDA – Obrigado, 
Sr. Deputado Paulo Roberto, pela contribuição. Acho 
que não há essa desmobilização da sociedade no 
patamar que V. Ex.ª colocou. Acho que o processo 
está meio difuso. Tem muita gente trabalhando, mas 
não há ainda uma rede, uma articulação. Quando falei 
que a Secretaria de Estado de Segurança Pública 
também trabalha com programa de prevenção, não é 
para substituir nenhuma outra área da sociedade ou 
do governo. É simplesmente para mostrar a 
importância desse setor de prevenção de violência no 
nosso trabalho de polícia, no nosso trabalho de 
segurança pública, e para tentar uma articulação com 
os municípios – é o caso do consórcio metropolitano, 
uma articulação junto com os municípios, junto com 
organizações não- governamentais, com a sociedade 
civil organizada, com as igrejas - para formarmos um 
corpo único e a partir daí direcionar nosso trabalho 
para um mesmo ponto, ou para pontos convergentes. 
 Com relação a essa participação, V. Ex.ª 
citou o governo federal, e vamos usá-lo também. Em 
2003, com o então Secretário Nacional de Segurança 
Pública, Dr. Luiz Eduardo Soares, foi proposto, 
baseado na experiência da missão especial que atuou 
aqui, no Estado do Espírito Santo, o que se chamou 
de “gabinete de gestão integrada de segurança”. 
Tivemos a honra de ter o primeiro gabinete instalado 
e até hoje em funcionamento. É mais ou menos esse 
“conselhão” que tem lá, só que com motivos 
diversos.  
 Fazemos reuniões semanais específicas com 
os órgãos de segurança, e realizamos também, mensal 
ou bimestralmente, uma reunião mais ampla. Várias 
vezes já contamos com a presença de deputados. 
Nosso líder já foi algumas vezes a essas reuniões. 

Então, na próxima, tempestivamente vamos mandar 
um convite para V. Ex.ª e para qualquer outro 
deputado que queira participar. Lá discutimos o 
andamento dos nossos projetos e a partir daí fazemos 
- ouvindo os setores interessados- os ajudes 
necessários.  

Agradecemos as palavras e a contribuição de 
V. Ex.ª. Não me lembrava desse episódio; mas devia 
estar com a cara muito assustada, pois nunca tinha 
pisado o Estado do Espírito Santo até aquele dia. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Cumprimento o 
Sr. Presidente Guerino Zanon, a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai, parabenizando-a pela iniciativa 
do debate. Cumprimento ainda o Dr. Hélio Moréia 
Menezes; o Sr. Comandante Antônio Carlos Barbosa 
Coutinho; o nosso Comandante Fronzio Calheira 
Mota; nosso Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Dr. Rodney Rocha Miranda; todos os 
delegados e delegadas em nome da Delegada Neuza 
Glória dos Santos, minha amiga pessoal que realiza 
um belo trabalho; a nossa Corregedora Inês Loss; 
todos os Srs. Deputados aqui ainda presentes; toda 
estrutura das Polícias Civil e Militar; o Corpo de 
Bombeiros Militar que nos honra com sua presença 
neste debate. 
 Gostaria de fazer uma consideração, embora 
o Presidente tenha dito que não poderia. Mas V. Ex.ª 
não precisa responder. A ponta do iceberg colocado 
no debate que está ocorrendo nesta Casa hoje é a 
comercialização e o consumo de drogas.
 Como tenho trabalhado muito essa questão, 
gostaria de dizer a V. Ex.ª e a todos os presentes que 
temos de travar um debate sobre as drogas. Tudo que 
acontece, não só no nosso Estado, mas no nosso país, 
como a perda dos nossos jovens, o sofrimento das 
famílias que vieram a esta Casa, com certeza está 
ligado às drogas. É claro que não é somente isso: 
falta pão, falta comida, falta trabalho. Na verdade, 
tudo gira em torno do trabalho. Se a pessoa não tem 
trabalho, se não tem o ir e vir, se não tem uma casa, é 
muito difícil vencer todos esses obstáculos que 
discutimos hoje. Com certeza eles começam com a 
falta de emprego. 
 A pior droga que temos em nosso país e no 
mundo inteiro é a falta de emprego. Depois vêm, 
claro, as drogas químicas, causa da perda de tantos 
entes queridos. Por isso deixo registrado para toda 
essa estrutura presente nesta Casa, a Assembléia 
Legislativa, a Casa do povo, um pedido. Aliás, eu 
mesma farei um requerimento ao Presidente da Casa, 
à Mesa Diretora, e com certeza terei a assinatura de 
todos os Srs. Deputados, para realizarmos um debate 
não só nesta Casa, mas também nas Câmaras 
Municipais, sobre essa questão. Se toda a sociedade 
não estiver presente, se não for para a rua, não 
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mostrar a cara, com certeza não iremos debelar o que 
está aí. A sociedade tem que caminhar com essas 
entidades que aqui estão. Com certeza as escolas têm 
que participar, porque estamos perdendo nossos 
jovens para as drogas, para o tráfico de drogas. Todos 
sabemos que é muito difícil, não é somente com 
discurso que resolveremos essa questão. 

Agradeço a V. Ex.ª ter vindo a este Poder e 
ter respondido a todas as perguntas e 
questionamentos, mas gostaria de intensificar o 
debate sobre as drogas. Fiz isso quando vereadora, há 
vinte anos. Não estou começando esse debate agora, 
não. O primeiro Centro de Drogados construído em 
Vitória, na Ilha de Santa Maria, foi com dinheiro 
federal, conseguido por uma vereadora que fui eu, 
Luzia Toledo, à época em que o Sr. Vitor Buaiz era 
prefeito. É o primeiro e o único centro que ainda faz 
atendimento na Ilha de Santa Maria. Na época 
promovi uma discussão com todos os entes ligados às 
drogas no país inteiro, trouxe-os à Rede Gazeta, a fim 
de discutir o problema que ainda hoje persiste e 
somente com muita discussão o resolveremos. Na 
época o debate foi muito importante, e é o que temos 
de buscar hoje.  

Fizemos esse registro porque o debate é 
muito importante, assim como é importante e 
pertinente o posicionamento do Presidente Guerino 
Zanon.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Muito obrigado, Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Janete de 
Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Secretário 
Rodney Rocha Miranda, obrigado por aceitar o 
convite dos Deputados desta Casa de Leis que fazem 
parte da base aliada e confiam neste governo que hoje 
está sob o comando do Sr. Paulo Hartung. 
Cumprimentamos a Mesa por meio do Presidente 
Guerino Zanon. 
 As pessoas vítimas da violência - e já não se 
encontram nas galerias neste momento - não podem 
descansar. Estávamos ouvindo atentamente o 
Secretário Rodney Rocha Miranda, ao mesmo tempo 
que acabávamos de redigir as emendas 
parlamentares, porque o valor é pequeno e a nossa 
demanda é muito grande. Mesmo assim estávamos 
atenta o tempo todo ao debate, tentando resolver 
essas questões e não descuidando do que se falava, 
porque mulher faz muito bem várias coisas ao mesmo 
tempo. 
 Nós, parlamentares, não podemos descansar 
no combate à violência, mas quem é vítima também 
não pode. Não gostaríamos de passar pela situação 
dessas famílias que perderam entes queridos e muitas 
vezes não encontram solução para o problema. 
Precisamos de leis mais rígidas de combate à 
impunidade, porque é ela que mantém o crime. Já é 

doloroso perder um ente querido; pior ainda é não 
punir o criminoso. 
 Ninguém fala, é a lei do silêncio. A 
comunidade não fala porque tem medo do bandido; a 
polícia muitas vezes não descobre porque o bandido 
está de capacete, numa moto, age em dupla, saem 
rapidamente do local e enveredam por caminhos que 
conhecem de cor, porque conhecem mais o ambiente 
do crime do que a própria polícia. Ou seja, se não 
tivermos leis e esforço concentrado das polícias e dos 
agentes públicos para combater a impunidade, não 
resolveremos o problema. 
 Não adianta apenas ficar consternado, falar 
de forma a chamar a atenção da sociedade, e não 
arregaçar as mangas. Não podemos buscar 
culpados ou culpar somente o Secretário do Estado 
ou o Governador do Estado ou o Presidente da 
República. Temos que arregaçar as mangas e nos 
unir para acabar com esse drama, com esse dilema, 
com esse problema enorme que assola a sociedade 
capixaba e brasileira. 
 Alguns deputados colocaram as drogas e o 
tráfico como o grande problema do momento, 
responsável pela perda de pessoas muito jovens. E 
isto acontece não só no Estado do Espírito Santo. Na 
Região Sudeste a maioria dos crimes acontece por 
causa do tráfico de drogas, e não existe possibilidade 
de colocarmos cerca elétrica em todo o Estado do 
Espírito Santo para impedir a entrada de bandidos de 
outros Estados, quando esse problema começou 
muito antes.  

Conhecemos uma cidadezinha chamada 
Anutiba, um lugarejo pequenininho, um distrito do 
Município de Alegre, e ficamos estarrecida com a 
notícia. Esse pequeno lugarejo foi para as páginas dos 
jornais porque a filha do dono da Chocolates Garoto 
foi seqüestrada e o cativeiro foi naquela cidade. Os 
bandidos eram dos Estados do Rio de Janeiro e de 
Minas Gerais. O nosso Estado não está isolado. A 
segurança não se resolve apenas com ações do Estado 
do Espírito Santo; têm que ser ações muito fortes do 
governo federal, ações que envolvam todos os setores 
constituídos de nossa sociedade, que envolvam os 
Poderes Executivos estadual e municipal, a 
Assembléia Legislativa e as Câmaras Municipais, que 
envolvam as Polícias Militar e Civil, o Exército e a 
sociedade, a fim de que sejam votadas leis mais 
rigorosas 

A sociedade não pode lavar as mãos; as 
pessoas têm que ter mecanismos de segurança e 
proteção do Estado para denunciar os criminosos e os 
bandidos. Elas têm que ter proteção do Estado. Se 
porventura forem descobertas, não poderão continuar 
morando na mesma casa porque sofrerão represálias 
dos criminosos. Então, é preciso uma ação de todos 
nós, especialmente da igreja católica e evangélicas. 
 Quando em campanha para vereador, 
fomos a uma região do Município de Vila Velha 
onde não se podia subir ao morro, porque ao 
olharmos aqueles jovens vimos nos seus rostos o 
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poder que exercem. Existem lugares que não têm lei. 
Uma coisa é certa: não se resolve essa questão da 
noite para o dia.  

Também acho que não devemos voltar à era 
de um prefeito do Município de Cariacica que queria 
ser governador do Estado, mas foi não sabemos para 
onde, vítima de um acidente de trânsito. Esse prefeito 
queria instituir no Espírito Santo a lei da gurugumba. 
Quem não se lembra disso? Não tem cabimento 
adotarmos a lei da gurugumba, porque o terror 
praticado pela polícia pode ser ruim para todo o 
mundo: para o bandido e para o cidadão comum. A 
polícia precisa garantir a segurança da sociedade. 
Para isso ela foi constituída; caso contrário, não 
precisaria existir. Se fosse a lei “manda quem pode, 
obedece quem tem juízo”, não precisaria da polícia. 
A polícia foi constituída para garantir a segurança da 
sociedade.  

Existe na sociedade uma reclamação muito 
grande de que não há muitos policiais, e se pede 
muito o aumento do efetivo. Votamos nesta Casa 
algumas mensagens do Governo visando ao aumento 
do efetivo, à qualificação melhor da polícia, à 
melhoria salarial, à abertura de concurso, trazendo de 
novo policiais da reserva para atuar na rua, tirando a 
polícia dos gabinetes, desobrigando-os de vigiar 
parlamentares ou muitas vezes outros setores que não 
a população, desobrigando-o de fazer a guarda de 
pessoas dos poderes constituídos e não da população 
geral. Várias medidas estão sendo tomadas, mas a 
população reclama que o efetivo é pequeno. Mesmo 
diante dessas atitudes, o efetivo policial ainda é 
pequeno porque a população parece que não o vê. 
 Perguntamos: o que tem sido feito pela 
Secretaria da Segurança para reativar, melhorar, 
ampliar, modernizar e instrumentalizar a polícia 
interativa? O trabalho da polícia interativa no Estado 
do Espírito Santo é muito amplo. Independente de 
quem a criou, havia um trabalho muito grande com 
população, um trabalho próximo. As pessoas 
conheciam os policiais e passavam informações de 
maneira sigilosa, com segurança. Existia uma 
integração maior do cidadão com aquele policial. 
Inclusive participamos de um belíssimo trabalho 
realizado pela polícia interativa na Grande Santo 
Antônio e bairro São Pedro, áreas consideradas de 
risco. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – Sr.ª 

Deputada Janete de Sá, gostaria de fazer um breve 
comentário. V. Ex.ª disse que “onde o Estado falta, a 
criminalidade se impõe”. Gostaria de deixar bem 
claro que nesse caso o Estado não é apenas a polícia, 
e sim o Estado de maneira geral. E aqui, no Espírito 
Santo, não tem área em que a polícia não entre. Não 
tem área em que a polícia não entre! 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Pedimos a V. 

Ex.ª um segundo para não criar uma matéria de algo 

que não falei. Eu disse: onde o “Estado brasileiro” 
não entra. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – Está bem. 
O Governador Paulo Hartung fala com 

bastante propriedade sobre esse problema do jogo de 
empurra, como S. Ex.ª chama. Todos dizem “não é 
comigo”, “não é comigo”. Essa é uma oportunidade 
para compartilhar as nossas necessidades e seguir um 
caminho em conjunto. 

O policiamento interativo, comunitário, ou 
como V. Ex.ª queira chamar, não acabou e não vai 
acabar, até porque é a única estratégia conhecida 
pelas polícias brasileiras de permanência do 
policiamento nas comunidades e de identificação do 
policiamento com as comunidades. Recentemente 
realizamos cursos e reuniões; incentivamos a 
reestruturação, a volta dos conselhos interativos, dos 
conselhos de segurança. Enfim, a Polícia Militar mais 
especificamente, trabalha muito essa questão.  

O encontro realizado na sexta-feira, em Barra 
de São Francisco, mencionado pelo Sr. Deputado Da 
Vitória, foi voltado para esse resgate do policiamento 
comunitário, interativo por assim dizer. Também 
acredito ser um dos principais caminhos a trilhar para 
realmente controlar a criminalidade. É o que todos 
nós queremos. A minha vinda a esta Casa não foi um 
convite ou uma convocação, mas uma oportunidade 
para debater melhor as nossas questões e aparar 
algumas arestas para continuarmos esse trabalho em 
conjunto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

Secretário e toda sua equipe, boa-tarde. Parabenizo 
V. Ex.ª por ter trazido a esta Casa a equipe quase 
inteira, o que demonstra coesão em todo o trabalho 
realizado.  
 No dia 08 de maio de 2008, os jornalistas 
Claudia Feliz e Maurílio Mendonça publicaram uma 
reportagem muito bem elaborada, com a seguinte 
pergunta: Por que o número de crimes no Estado não 
cai? Investigaram, junto com os integrantes da equipe 
da segurança, o porquê de, dos setenta e oito 
municípios, trinta e cinco estarem acima do limite 
adotado pelo Ministério da Justiça e quatro da 
Grande Vitória figurar entre os vinte do País com as 
maiores taxas médias de homicídios por cem mil 
habitantes, e por que de cada dez crimes só quatro 
têm autoria identificada, segundo a reportagem. 
 A resposta veio em cinco itens: pouco 
pessoal para trabalhar nas investigações, por 
exemplo. Dos oitocentos e cinqüenta e quatro 
investigadores, quatrocentos e quarenta e quatro 
executam outras funções, como a guarda e a 
identificação de presos. O segundo item fala sobre a 
falta de integração entre os órgãos da própria 
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segurança. Embora haja esforço grande nesse sentido, 
há de se considerar que ainda há problemas, e a 
reportagem identifica isso. O terceiro item fala sobre 
o número de efetivo reduzido. No total de policiais 
militares, oitocentos ainda estão na guarda de presos, 
e o comandante repete uma questão que o senhor 
identificou. O Coronel Coutinho disse que por vinte 
anos faltou uma política continuada, de 
planejamento, com visão estratégica e com foco 
correto. A sociedade acabou sendo vítima das 
conseqüências dessa falta de uma política continuada. 
 A quarta causa é que os municípios não agem 
juntos. Já estão agindo. Como V. Ex.ª falou, há o 
caso do consórcio da Grande Vitória, mas é preciso 
uma ampliação, conforme aquela experiência inicial 
de um tempo atrás, do GGI, integrando todos os 
órgãos, seja federal, estadual ou municipal. Em 
quinto lugar, ainda há uma falta de eficácia dos 
projetos da área de segurança que vão sendo 
implantados, especialmente aqueles da prevenção, 
mas que ainda são experimentais e não há tempo 
suficiente para darem resultado. Os principais são a 
Lei Seca, o vídeo-monitoramento, o alerta digital, 
entre outros projetos da área preventiva. 
 Por fim, há também uma proposta de solução 
em relação ao sistema prisional, a aplicação de penas 
alternativas por parte do Poder Judiciário, o que 
reduziria em muito a quantidade de presos 
provisórios e já condenados no sistema. Isso 
reduziria, é claro, a quantidade de pessoas dedicadas 
aos presídios. 
 Sabemos que V. Ex.ª já expôs, por várias 
vezes, vários desses itens. Aliás, todos eles foram 
abordados de forma muito bem elaborada na sua 
apresentação. Parabéns, porque foi uma das melhores 
apresentações que secretários de Estado fizeram para 
nós. Numa apresentação sintética e clara, V. Ex.ª 
divulgou números, dando uma visão bem estratégica 
da ação na área da segurança. 

 
 O SR. RODNEY MIRANDA – Obrigado, 
Sr. Deputado Claudio Vereza. 

Estamos trabalhando em todas as frentes, 
como dissemos, de maneira sintética, é verdade, mas 
com possibilidade de aprofundamento no debate. 
 Por incrível que pareça, quatro em cada dez 
homicídios resolvidos colocam o nosso Estado como 
uma das maiores taxas de resolução de homicídios do 
País. A média brasileira dos grandes centros 
comparados com o Estado do Espírito Santo é de 
quatro por cento, de três por cento, de dois por 
cento. Aqui nos deparamos com outro problema 
amplamente debatido, as leis processuais penais. 
Desses quarenta por cento de resolutividade, 
menos de quatro por cento, ou de um a dois por 
cento, vão a julgamento. Volto a insistir: não é 
problema do Poder Judiciário, e sim dessa série de 
medidas protelatórias que fazem com que o 
processo não ande e seja empilhado cada vez mais. 

Com relação ao sistema prisional, além dos 
investimentos que estamos fazendo, há necessidade 
dessa reforma onde as penas alternativas são 
fundamentais. Temos de reconhecer que o Poder 
Judiciário capixaba foi um dos primeiros a implantar 
uma central de penas alternativas que tem trabalhado 
numa velocidade além da de outros estados da 
Federação. São poucos os que conseguem igualar a 
quantidade de penas alternativas impostas aqui no 
Estado. O que também fica aquém das nossas 
necessidades por causa da legislação precária que 
temos. Dentro do que pode ser feito, o Poder 
Judiciário capixaba está fazendo. 

Em relação ao GGI, Gabinete de Gestão 
Integrada, além de termos mantido esse projeto 
nascido aqui e o implantado como uma das bases, 
talvez a principal do Sistema Único de Segurança 
Pública do Governo Federal, estamos avançando 
agora para o GGIM, Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal. A Prefeitura de Vitória já o implantou e 
outras prefeituras estão tomando essa iniciativa, 
esse caminho para podermos integrar as ações. 

Nessa cartilha toda temos uma política de 
recomposição de efetivos; temos entrado com 
projetos alternativos, como destacou a Sr.ª Deputada 
Janete de Sá, que nos possibilitem ter uma quantidade 
cada dia maior de policiais nas ruas; temos o projeto 
do retorno dos policiais inativos para determinadas 
funções, liberando dessa forma os policiais. Essa 
realidade de oitocentos policiais no sistema prisional 
já não é mais a mesma. De lá pra cá o Governo do 
Estado nomeou agentes penitenciários. Naquela 
época, no mês de maio, o concurso já estava em 
andamento e foram feitas as nomeações. Ainda temos 
uma faixa de trezentos a quatrocentos policiais 
militares no sistema, o que ainda representa um 
número grande, mas avançamos cinqüenta por cento 
nesses últimos meses.  

Uma última consideração: pelo que se lê 
nessa reportagem, pelo que apresentamos e pelo que 
estamos falando, temos seguido uma linha que não 
vem de hoje, mas desde o final de 2003, quando 
lançamos o plano de segurança. Esse plano de 
segurança está sendo executado e é uma linha que 
exige pragmatismo. O Sr. Deputado Rodrigo 
Chamoun disse que São Paulo tem esses resultados 
hoje porque está colhendo os frutos da política 
instalada há mais de dez anos.  

Com toda sinceridade, acredito que a minha 
função, a função do Dr. Hélio Moreira, a do Coronel 
Antônio Carlos Coutinho, a do Coronel Fronzio 
Calheira é muito mais de pavimentar um caminho do 
que propriamente chegar ao destino que todos 
queremos. Estamos trabalhando com intensidade para 
alcançar resultados ainda nos próximos anos. Dar-
me-ei por muito satisfeito se pelo menos puder 
propiciar que os próximos gestores, os próximos 
administradores, os próximos chefes e comandantes 
tenham um norte a seguir com mais facilidade e 
possam implantar com mais rapidez ainda as políticas 



Vitória-ES, sexta-feira, 21 de novembro de 2008 Diário do Poder Legislativo - 10918 

que estamos criando. E um ponto importante nisso é 
a participação da sociedade, o que já foi amplamente 
comentado. 

O projeto de segurança pública tem que ser 
recepcionado pela sociedade. Este é o grande esforço 
para que a sociedade futuramente não permita que 
pessoas, simplesmente por questões ideológicas, ou 
por acaso, criem fórmulas mirabolantes, reiniciem ou 
então destruam um trabalho da sociedade capixaba. 
Só para traçar um paralelo, foi mais ou menos o que 
o Presidente Lula fez com relação à política 
econômica: “tenho minhas idéias, tenho meus ideais, 
mas tenho de continuar pragmático nesse caminho, 
senão posso perder tudo aquilo construído antes e não 
desenvolver ou colher bons frutos amanhã”. Hoje seu 
governo está desenvolvendo ou colhendo os bons 
frutos. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Hércules. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr. 
Presidente, parabenizamos a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, nossa colega combativa e 1ª Secretária da 
Mesa, pelo trabalho. Lamentamos que, apesar dos 
trabalhos desenvolvidos, alguns problemas façam 
parte da sociedade. Todos somos vítimas de uma 
sociedade às vezes muito injusta e violenta. 
 O Leonardo e sua irmã nasceram por minhas 
mãos. A Bernadete, que está presente, sente a dor de 
uma mãe, a dor da perda de um filho – o Leonardo, a 
quem nos referimos - assim como a sentiu a mãe da 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, que acabou de 
falar. Entendemos perfeitamente o que ela disse. 
Seria bom que não acontecesse isso.  
 Todos nós somos culpados. Todos nós somos 
responsáveis. Alguém já falou isso, o Sr. Secretário já 
falou, a Sr.ª Deputada Janete de Sá já falou e outros 
colegas também o disseram. É muito simples, Sr. 
Secretário Rodney Miranda: quando não se quer 
ajudar, coloca-se a culpa nos outros.  

O artigo 144 da Constituição Federal, como 
V. Ex.ª falou, diz que segurança é direito de todos e 
dever do Estado. Está na Constituição de 1988. Os 
mesmos constituintes escreveram no artigo 196 que 
saúde é direito de todos e dever do Estado; e no 
artigo 205 que educação também é direito de todos e 
dever do Estado. Lembramos que no Município de 
Vila Velha existe a lei da guarda municipal, aprovada 
em 1998, que nunca saiu do papel. Quando se tem 
boa vontade de ajudar, ajuda-se. A educação em Vila 
Velha vai bem; poderia estar melhor, mas vai bem. A 
saúde vai mais ou menos; poderia ir melhor. Se não 
fosse essa interpretação, então o município não teria 
de tomar conta da saúde, muito menos da educação, e 
deixaria tudo por conta do Estado. O estado a que se 
refere nossa Constituição quer dizer poder público, e 
não estado Federado. 

 Gostaria de deixar essa contribuição e alertar 
os prefeitos que assumirão seus mandatos a partir de 
janeiro que eles também são responsáveis pela 
segurança. Todos são responsáveis pela segurança. 
Não adianta esse jogo de empurra, de dizer que o 
estado Federado é o responsável. Todos são 
responsáveis: município, estado e União. Mais ainda 
o município, local onde nascemos, vivemos e 
morremos. Por isso o município também tem essa 
responsabilidade. 
 Parabenizamos V. Ex.ª, Sr. Secretário de 
Segurança, assim como mais uma vez a Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, o nosso Presidente, a 
nossa vice-Presidenta, a todos que integram a 
segurança do Estado, e o Sr. Governador Paulo 
Hartung. Sabemos que existem problemas. Se não 
existissem não precisaria ter secretário de Segurança, 
governador, prefeito. Temos problemas, sim; mas boa 
vontade também existe. Mais uma vez lamentamos 
pelas famílias que choram seus entes queridos. Mas o 
Estado tem feito a sua parcela. Nosso líder de 
Governo na Assembléia Legislativa tem lutado para 
melhorar este Estado a cada dia. Se Deus quiser o 
Governo, um Governo sério, melhorará cada vez 
mais a segurança em nosso Estado, contando com o 
trabalho de V. Ex.ª . 

Muito obrigado pela participação e pelos 
esclarecimentos. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – Muito 

obrigado por suas palavras. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Luciano Pereira. 

 
O SR. LUCIANO PEREIRA – 

Cumprimentamos o Presidente Guerino Zanon; o 
Secretário Estadual de Segurança, Sr. Rodney Rocha 
Miranda; o Comandante da Polícia Militar, Coronel 
Coutinho; o Comandante do Corpo de Bombeiro, Sr. 
Fronzio Calheira, e os presentes a esta sessão. 

Somos de Barra de São Francisco, Município 
que fica a duzentos e cinqüenta quilômetros da 
Capital, e agradecemos a V. Ex.ª, Sr. Rodney Rocha 
Miranda, a atenção dada à nossa região Norte. Nesses 
quase dois anos de mandato de deputado estadual 
muito trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar 
e com os delegados designados por V. Ex.ª para os 
municípios de Mantenópoles, Pancas, Ecoporanga e 
Barra de São Francisco, nos plantões nos fins de 
semana naquela região. O Coronel Coutinho 
conseguiu sete viaturas e uma camionete Blazer para 
ajudar a Polícia Militar na nossa região. 
Agradecemos imensamente a V. Ex.ª a atenção. 

Aproveitamos a oportunidade para pedir a V. 
Ex.ª e a toda sua equipe que viabilizem para 2009 o 
DML de Barra de São Francisco. Há um ano e meio 
lutamos para conseguir essa obra. Estamos no período 
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de apresentação de emendas, e se for preciso o Sr. 
Deputado Giulianno dos Anjos, nós, ou qualquer outro 
parlamentar poderia apresentá-las com esse objetivo. 

Estivemos na Secretaria de Segurança, mas não 
conseguimos resolver a questão. Fomos muito bem 
recebido pelo subsecretário, porém no setor de 
engenharia não nos deram atenção. Numa cidade que 
fica a duzentos e cinqüenta quilômetros da Capital, 
quando acontece um acidente ao sábado, meia-noite, 
fica-se sem saber a quem recorrer. Recorre-se a 
Linhares ou a Colatina, mas não é o ideal. E o 
Secretário de Saúde está pronto a liberar um espaço 
para o DML no hospital daquela região.  

Pedimos ao Coronel Coutinho que designe 
mais policiais para o Interior. Temos as Polícias Civil e 
Militar, o Corpo de Bombeiro e o Governo do Estado 
para combater a violência que já está chegando ao 
interior do Estado. São essas as duas demandas. 

Agradecemos a presença de V. Ex.ª nesta Casa 
e parabenizamos a Sr.ª Deputada Aparecida Denadai 
pela brilhante idéia. Agradecemos a atenção de V. Ex.ª 
e daqueles que colaboram com a sociedade, 
principalmente a do interior do Estado. 

 

O SR. RODNEY MIRANDA - Sr. Deputado 
Luciano Pereira, retomaremos essa questão do DML. 
Quanto ao setor de engenharia, as demandas são muito 
grandes para uma equipe muito pequena que temos. 
Porém, o Dr. Hélio Moreira está inteirado do assunto, 
tentando viabilizar um serviço de medicina legal para 
Barra de São Francisco. Acredito que para o ano que 
vem avançaremos nesse projeto. 

Com relação aos policiais, o Coronel Coutinho 
designou dezessete policiais para Barra de São 
Francisco. Dessa última turma, trezentos policiais, 
portanto dois terços, foram distribuídos pelo Interior. 
Iniciamos essa nova etapa. Fizemos isso com a Polícia 
Civil, com os delegados, os escrivães, como V. Ex.ª 
destacou, e agora faremos também com a Polícia 
Militar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares, Líder do Governo. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
Sr.as Deputadas, Srs. Deputados, membros da Mesa que 
preside esta histórica reunião na Assembléia 
Legislativa, manifestamos em nome do Governo e por 
certo em nome de todos os colegas o contentamento de 
termos aprovado à unanimidade a convocação do Sr. 
Secretário Rodney da Rocha Miranda a esta sessão 
especial. Vinte e nove deputados estiveram presentes a 
esta Casa de Leis, exceção feita ao nosso querido vice-
líder, Deputado Sérgio Borges, que por motivo de 
enfermidade não pôde comparecer. 
 Quando a matéria foi votada com o apoio da 
bancada governista, houve certo questionamento. 
Porém, conhecemos o comportamento da Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai e não tivemos dúvidas de que esta 
sessão se escreveria nesta Casa de Leis como uma das 
mais brilhantes que fizemos até hoje. E aqui buscamos 
as palavras desse notável parlamentar, uma tradição no 
Parlamento capixaba, Deputado Claudio Vereza, que 

com seu manejo simples disse que talvez esta tenha sido 
a sessão em que houve a exposição mais brilhante e 
clara. Não brilhantismo das palavras fáceis, não 
brilhantismo de saídas emergenciais usando a retórica, 
mas brilhante pelos números, pela transparência que 
veio nas palavras. 

É muito importante refletir, principalmente 
nesta Assembléia Legislativa, quando um homem 
público como o Secretário Rodney da Rocha Miranda, 
que não é de muito falar, vem aqui e faz exatamente o 
tipo que prevíamos. Um detalhe que não passou 
despercebido: a presença de integrantes da Polícia 
Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro. 
Praticamente o alto comando dessas corporações deixou 
também assinalado o princípio da reunião: a 
solidariedade do sistema de segurança. Isso é 
importantíssimo no momento em que toda a sociedade 
brasileira, todos os órgãos de comunicação se 
preocupam com o avanço da violência. Os órgãos de 
segurança, órgãos de polícia estão juntos em defesa do 
Estado. Esta missão não tem exclusividade, não é 
patrimônio de alguém. Essa missão é de todos - homem 
público, sociedade civil organizada - que crêem e dão as 
mãos para enfrentar a violência.  

Esta audiência de hoje eleva o Poder 
Legislativo. Somos uma Casa que tem que ter a 
respeitabilidade do povo e acima de tudo a noção exata 
da nossa condição. Numa outra ponta, liderando, o 
Governo, na figura singular do Governador Paulo 
Hartung, de quem me proclamo amigo e admirador. S. 
Ex.ª tem uma história de vida; e essa história de vida 
que está escrevendo permite-me dizer e proclamar que 
por certo será a mais brilhante da administração pública. 
Repetindo o mandato pela vontade solene do povo, 
entrega à sociedade a certeza e a tranqüilidade de que 
todos os setores do Governo estão sendo examinados 
com a atenção que o povo capixaba merece. 
 A segurança é talvez o ponto local dessa 
discussão. O Governador Paulo Hartung sabia, no 
momento que trouxe o Sr. Rodney Rocha Miranda para 
assumir o cargo de Secretário de Estado da Segurança 
Pública, que teríamos um executor perfeito em favor 
dos reclamos da sociedade.  

Sr. Deputado Guerino Zanon, permita-me – e 
não será nenhuma gentileza da parte de V. Ex.ª - porque 
agora alongar-me-ei ao falar de V. Ex.ª, que está na fase 
crepuscular da presidência deste Poder. V. Ex.ª 
praticamente dá início a um adeus, pois governará um 
dos municípios mais importantes do Estado do Espírito 
Santo, o Município de Linhares.  

Quando o Presidente Guerino Zanon está 
sentado à Mesa, representando o Poder Legislativo, 
honra seja feita, Executivo e Legislativo se 
entrelaçam, como hoje, num abraço construtivo em 
favor da democracia e de respeito mútuo. S. Ex.ª sai 
desta Casa aplaudido por todos. No mínimo, é quase 
unanimidade; porque unanimidade é impossível. Tem 
o nosso respeito. Por quê? Porque é um homem sério 
no trato com a coisa pública e comedido em suas 
ações na presidência. Todos nós sentiremos quando 
deixar a presidência, porque sabemos da lisura e do 
seu comportamento como homem público. E não há 
do que duvidar do seu posicionamento. 
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Nesta Casa, mais adiante, quando se falar no 
êxito de uma fase política deste Poder, não temos 
dúvida de que o nome de Guerino Zanon será lembrado 
como um dos melhores presidentes, ao lado de uma 
Mesa também altamente cônscia de suas 
responsabilidades. 

Aproveitamos a bondade de V. Ex.ª para fazer 
desse elogio um depoimento que tem de ser ouvido por 
todos, porque temos pelo Presidente Guerino Zanon 
admiração e respeito; respeito pelo homem público que 
é.  

Hoje, nesta festa linda do sistema democrático 
em que os Poderes Executivo e Legislativo se 
entrelaçam, discutindo um dos temas mais importantes 
da nossa vida, queremos dizer, cumprimentando a Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, cujo comportamento e 
iniciativa merecem nossos louvores, que temos muito 
orgulho de ser deputado estadual de uma Casa que, 
numa sessão como esta, se engrandeceu pelas palavras 
do seu presidente e, muito mais ainda, pelo magnífico 
depoimento do Secretário de Segurança Pública, Sr. 
Rodney Rocha Miranda. Parabéns a V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Agradecemos ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares, líder do Governo; ao Secretário de Estado de 
Segurança Pública, Sr. Rodney Rocha Miranda, e a toda 
a sua equipe; ao Chefe da Polícia Civil, Sr. Helio 
Moreira de Menezes; ao Comandante da Polícia Militar, 
Coronel Antônio Carlos Barbosa Coutinho; ao 
Comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel 
Fronzio Calheira Mota; a todos os convidados; aos 
colegas Deputados; ao presidente da Comissão de 
Segurança e à Sr.ª Deputada Aparecida Denadai.  

Não tínhamos dúvida quando a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai nos fez a confidência de que 
convidaria o Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Sr. Rodney Rocha Miranda, para esta sessão. Disse-lhe: 
“Faça-o, é importante para nós, Deputados, e para o 
povo do Estado do Espírito Santo”. Como disse o nosso 
líder, estávamos correto. Assistimos a uma bela 
explanação com números, mas também mostrando todo 
o sentimento que deve ter um homem público com as 
questões sociais.  

Lembro-me muito bem dos oito anos que tive o 
privilégio de administrar o Município de Linhares, de 
1997 a 2004. Um pouco antes, em 1999, tínhamos 
experimentado a maior onda de violência que aquele 
município já tinha vivido. No ano de 1991 registraram-
se em Linhares cento e vinte e dois homicídios. Já se 
passaram dezessete anos. Àquela época, ao assumir a 
prefeitura, tomamos medidas. Porém, mais do que 
medidas, conversamos com a sociedade. E surgiu a 
Polícia Interativa, referência não só no Espírito Santo 
como em outros estados brasileiros. Foi o envolvimento 
de nossas comunidades abraçando os policiais e não os 
afastando, como se costuma fazer. Sabemos das 
dificuldades com que trabalham as tropas da Polícia 
Militar e da Civil.  

A sociedade de Linhares naquele momento 
abraçou os policiais militares e civis e tivemos o 
resultado de imediato. Assumimos em 1997 e no ano de 
1999 tivemos o menor índice de homicídio já registrado 
por um município com mais de cem mil habitantes: 

vinte e dois apenas. Não gostaríamos de falar: vinte e 
dois apenas. Mas foi uma grande vitória. Ano passado, 
infelizmente, tivemos novamente a marca de cento e 
quarenta e três homicídios em nosso município. Mas a 
partir de 1º de janeiro voltaremos com a política de 
conversar com toda a sociedade.  

Sr. Deputado Elcio Alvares, nosso líder, antes 
de começar a campanha eleitoral, em um programa na 
Rede Gazeta com os candidatos a prefeito - tínhamos 
cinco minutos -, o jornalista nos perguntou: “Tendo o 
privilégio de assumir a prefeitura, qual será o seu 
primeiro ato?” Não hesitamos em responder: cuidar das 
pessoas. Quando todos os governantes, seja federal, 
estaduais ou municipais se preocuparem em cuidar das 
pessoas, teremos, sim, segurança pública de qualidade 
neste País.  

Concedo a palavra ao Sr. Rodney Rocha 
Miranda. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – Agradeço esta 

oportunidade. Agradeço ao Sr. Presidente, à Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai; a presença e a 
solidariedade por parte da nossa equipe. Mais uma vez 
reitero que tenho muito orgulho de estar, hoje, à frente 
da Secretaria de Segurança Pública coordenando, 
articulando, comandando esses três órgãos.  

Coloco-me à disposição para que tudo o que foi 
discutido e deliberado aqui, Srs. Deputados, torne este 
momento o começo de um novo passo e não num 
momento em que se esgota com o enceramento desta 
audiência. Tudo o que foi debatido anotamos e 
registramos; como também a nossa equipe o fez. 
Faremos o possível para que essas boas idéias, de 
profundidade que saíram daqui, sejam realmente 
implantadas e que alcancemos juntos o que todos 
queremos: uma sociedade mais segura e mais tranqüila, 
para que possamos dar uma melhor qualidade de vida a 
nossos filhos, aos amigos, enfim, a todo o povo do 
Estado do Espírito Santo.  

Coloco-me à disposição para vir a esta Casa em 
outras oportunidades. Agradeço mais uma vez e uma 
boa noite a todos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Agradecemos a presença do Secretário Sr. 
Rodney Rocha Miranda. 

Findo o tempo destinado a presente sessão, vou 
encerrá-la. Antes, porém, convoco os Srs. Deputados 
para a próxima, solene, hoje, às 19h, em comemoração 
ao Centenário da Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 

 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas e vinte e 

nove minutos. 
 
*De acordo com as presenças registradas no 

painel eletrônico, deixou de comparecer a presente 
sessão o Sr. Deputado Sérgio Borges)  
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TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 
DE NOVEMBRO DE 2008. ÀS DEZENOVE 
HORAS, O SR. DEPUTADO ELCIO ALVARES 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINICIUS WYATT)- Senhores e Senhoras, 
Deputados presentes, boa-noite. É com satisfação 
que a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo recebe todos para a sessão solene em 
comemoração ao centenário de fundação da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo. 
 Convido o Sr. Deputado Elcio Alvares, Líder 
do Governo, proponente desta sessão, para fazer a 
abertura. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Invocando a proteção declaro aberta 
esta sessão e solicito ao Sr. Deputado Da Vitória que 
proceda à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Sr. Da Vitória lê Salmo 117) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior. 

Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene em comemoração 
ao Centenário da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo, conforme requerimento de minha 
autoria, aprovado em plenário. 
 Convido para compor a Mesa o Sr. Deputado 
Sérgio Borges; o Sr. Deputado Da Vitória; o Sr. 
Américo Buaiz Filho; o Sr. Marcelo Zanuncio 
Gonçalves, Presidente da Junta Comercial do Estado 
do Espírito Santo; o Sr. Júlio Cola, representando os 
ex-presidentes da Junta Comercial; o Sr. Robson 
Andrade Cerqueira, representando o Colégio de 
Vogais; de forma muito especial o Sr. Camilo Cola, 
Deputado Federal, que nos honra com sua presença e 
representa o Congresso Nacional. 
 Registramos mais uma vez que a presença do 
Sr. Deputado Federal Camilo Cola é altamente 
honrosa para nós, não somente por sua atuação no 
Congresso Nacional, mas porque hoje, nesta sessão 
solene em comemoração ao Centenário da Junta 
Comercial, ninguém mais do que S.Exa. para 
sintetizar todos aqueles que através da Junta 
Comercial fizeram sua atividade de comércio, de 
indústria e hoje ajudam a engrandecer o Estado do 
Espírito Santo. S. Exa. é um dos empresários mais 
festejados do nosso Estado e responsável pelo Grupo 
Itapemirim, orgulho de todos os capixabas. 
 Convido todos para, de pé, e voltados para as 
Bandeiras, ouvirmos a execução do Hino Nacional e 
o do Espírito Santo. (Pausa) 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Passo a Presidência dos trabalhos 
desta sessão ao Sr. Deputado Sérgio Borges para que 
possamos fazer uso da palavra. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 

 
SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente Sérgio Borges, Senhores e 
Senhoras, sempre tenho oportunidade de dizer nas 
solenidades evocativas que é saudável a viagem da 
memória que traz para este Plenário cenas, talvez, 
perdidas no tempo. Mas hoje temos a obrigação da 
lembrança de remanescê-las integralmente. 
Comemoramos cem anos de existência da Junta 
Comercial do Espírito Santo. Cem anos é um século 
que começou no distante ano de 1908, quando o 
Governador Jerônimo Monteiro, que marcou 
presença no nosso Estado, tomou a iniciativa de criar 
uma entidade que desse forma e corpo àqueles que, 
através do trabalho, procuravam fundar firmas e 
fecundar o Espírito Santo no início do século 
passado. Passaram-se praticamente cinco anos: de 
1908 a 1913 para que a idéia de Jerônimo Monteiro 
alcançasse a plenitude e, a partir daí, foi-se criando 
uma estrela luminosa na qual a Junta Comercial, 
cada vez mais, firmou-se dentro do contexto 
capixaba.  

Tanta coisa, meu Deus, aconteceu em cem 
anos em relação aos fatos, aos organismos que 
vieram a se inscrever na Junta Comercial e em 
relação às pessoas. Permitam-me fazer tributo da 
amizade, da admiração e do respeito.  

Voltando os olhos para um tempo surge, 
talvez, a figura imensa, gigantesca de um capixaba 
que honrou o nosso Estado e teve sobre os seus 
ombros a responsabilidade de conduzi-lo por um 
largo espaço de tempo; um capixaba que foi grande 
não só dentro dos limites do Estado, mas alcançou 
outros momentos no país para dizer do acerto e da 
escolha do povo espírito-santense; um homem 
singular, sobretudo, pelos hábitos e pela visão séria 
de Governo, um homem que fazendo do chapéu um 
símbolo, o símbolo do político honrado, com aquela 
postura de cidadão inteiramente compenetrado das 
suas responsabilidades, marcou várias gerações, 
inclusive a minha.  
Refiro-me a Carlos Lindemberg, que foi Presidente 
da Junta Comercial. Hoje todos reunidos nesta 
solenidade vão-lhe prestar uma homenagem que é 
necessária, não como um gesto do elogio fácil da 
história, mas como um gesto de reconhecimento 
àquele que em num determinado período da sua vida 
teve a responsabilidade que hoje os atuais dirigentes 
têm. 
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 Uma singular coincidência, ao lado de Carlos 
Lindenberg, que se avulta a uma outra pessoa, físico 
mais frágil, mas de uma inteligência luminosa. Refiro-
me a Eugênio Queiroz.  
 Só quem conheceu Eugênio Queiroz, como 
conheci na intimidade da amizade, pode imaginar o que 
esta sessão tem de importante no momento que 
reverencio Carlos Lindenberg e Eugênio Queiroz.  
Eugênio foi um homem que marcou a sociedade 
espírito-santense pela inteireza de caráter, a quem essa 
extraordinária Rede Gazeta de Comunicações deve o 
trabalho de consolidação, que assisti com o passar dos 
dias. 
 A Junta Comercial é assim, leva-me a um 
tempo em que Deus me concedeu em regime de graça e 
de bênção. O tempo que governei o Espírito Santo, 
menino ainda, nos albores da vida pública. Tive sobre 
esses ombros a responsabilidade de governar o Estado. 
 Duas pessoas, dois nomes, vincularam-me à 
Junta Comercial dentro dessa viagem de retrospectiva 
de memória. Tenho o prazer muito grande de ter essas 
duas pessoas hoje no plenário. Refiro-me a Júlio Cola, 
que quando cheguei ao governo o encontrei e refiro-me 
a Nilton Rebelo, meu amigo, companheiro e que me 
acompanhou durante todo o período de Governo. 
 Ao buscar esses dois nomes, faço da minha 
homenagem a todos aqueles que vieram nas fases 
posteriores e na pessoa de Júlio Cola, que hoje integra 
a Mesa, homenageio todos os funcionários que se 
encontram neste plenário. 
 A grandeza de uma Junta Comercial 
completando cem anos é o trabalho de todos, não é o 
trabalho de um só. E neste instante, com a evocação 
desses nomes digo ao Sr. Marcelo Gonçalves, atual 
Presidente, que hoje vive outra fase a Junta Comercial, 
diferente daquela dos tempos de antes. 
 Foi o ex-governador Max Mauro que deu à 
Junta Comercial o prédio que permitiu, diria, a 
maioridade como repartição pública. A Junta 
Comercial é uma autarquia vinculada à Secretaria da 
Fazenda. Quando fui Ministro da Indústria, Comércio e 
Turismo, também tive perante à Junta a 
responsabilidade de condução, porque também é 
subordinada a um órgão do Ministério da Indústria, 
Comércio e Turismo. 
 Vou descobrindo, no momento que a fala 
decorre, que a Junta Comercial sempre esteve muito 
perto de mim. Tive o imenso prazer de fazer o 
requerimento desta homenagem, ao lado dos Srs. 
Deputados Da Vitória e Sérgio Borges.  

Gostaria de dizer a vocês que essa homenagem 
se alongou um pouco, se alongou ao curso de outras 
homenagens que serão prestadas. Todas as homenagens 
que terão palco neste plenário, representam a própria 
existência, a própria vida da Junta Comercial, que 
busquei na viagem da memória. 
 A Mesa está constituída e gostaria de fazer 
referências pessoais. Estamos honrados com a 
presença nesta sessão de dois parlamentares que 
muito honram a Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, companheiros admiráveis. Um 
deputado veio do Norte do Espírito Santo, até então 
não era um nome conhecido da vida política do 

Estado e me competiu, talvez por um desses caprichos 
do destino, tal amizade e admiração quando chegou a 
este parlamento. Adote o nome: Deputado Da Vitória. 
É um prenúncio do que você vai ser como homem 
público. 
O Sr. Deputado Da Vitória está presente, é um dos 
melhores deputados desta Casa e sinto-me altamente 
honrado em tê-lo nessa homenagem à Junta Comercial.  

Se falei do Sr. Deputado Da Vitória tenho que 
lhes dizer também do meu encantamento com o colega 
que divide comigo a liderança do Governo - o Governo 
Paulo Hartung, extraordinário, que modifica o Espírito 
Santo. É um governo que tem atividade intensa dentro 
da Assembléia Legislativa e o governador num gesto 
de conhecimento político e sabedoria, no bom sentido, 
escolheu para dividir comigo a responsabilidade da 
liderança do Governo o Sr. Deputado Sérgio Borges, 
filho de Hugo Borges. Faço questão de proclamar, 
porque Hugo Borges foi prefeito quando fui 
governador e é patrimônio moral para todos aqueles 
que lidam com a política.  

Feito o elogio necessário aos meus dois 
colegas, quero neste instante dizer ao Sr. Robson 
Andrade Cerqueira - os cabelos já encarecidos - 
quantas coisas presenciamos ao longo da vida, 
solenidades, sessões.  

O Sr. Robson Andrade Cerqueira é dessas 
pessoas atuantes. Tem um sentido de comunidade 
extraordinária e hoje adorna a nossa Mesa. Temos um 
grande respeito por ele e hoje representa nesta Casa o 
Colégio de Vogais, porque a Junta Comercial é um 
todo.  

A presidência do nosso querido amigo Sr. 
Marcelo Zanúncio Gonçalves é exercitada por meio de 
mecanismos próprios da Junta Comercial, inclusive o 
Colégio de Vogais. 

Falei do Sr. Júlio Cola como um templo, 
homenageando os presidentes. Agora deixei para me 
referir a duas pessoas. A primeira delas, hoje, dá um 
exemplo admirável de juventude e de vida intelectual, 
que é o Sr. Camilo Cola, que vem vencendo os anos, 
como estou também, e que Deus me permita conservar 
essa vitalidade. S. Ex.ª hoje é Deputado Federal no 
Congresso Nacional, representando o Espírito Santo.  

Quem já passou por aquela Casa, viveu as 
emoções dos corredores do Congresso, principalmente 
da Câmara, sabe muito bem a responsabilidade do Sr. 
Camilo Cola diante da história do nosso Estado. Eleito 
com uma margem de voto extraordinária, o Sr. Camilo 
Cola hoje não deixa de ser o representante afirmativo 
do que pode a força do trabalho das empresas que 
fizeram a grandeza da própria Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo. Este homem extraordinário, 
um modelo não só de vida pública, mas acima de tudo 
um empresário, que conquistou através do trabalho, a 
renomada Viação Itapemirim.  

Rendo neste momento, também nesta 
solenidade, a nossa homenagem que será 
corporificada logo após numa solenidade no 
plenário. 

Quando disse que a lembrança aflora, é 
permitido àqueles que começam a incandescer o 
direito de olhar dentro da ótica do tempo, como se 
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fosse um imenso caleidoscópio que muda e aí 
surgem as imagens. Deixei para homenagear um 
homem que na minha juventude ainda indefinida 
eu o conhecia pelo trabalho e amizade do seu pai, 
um comerciante que marcou a vida da rua do 
comércio. Esse comércio que teve na Junta 
Comercial a sua grandeza total, marcou com a sua 
presença.  

Os mais antigos lembram-se do Sr. 
Alexandre Buaiz na firma, “Buaiz”, trabalhando 
diuturnamente. O Sr. Alexandre Buaiz que era 
sorriso, braços abertos, recebendo na época o 
então menino e rapaz Elcio Alvares sempre com 
uma palavra de aconselhamento.  

Deus foi muito generoso comigo em 
relação à família Buaiz. Não bastasse a imagem do 
Sr. Alexandre Buaiz, a quem reverencio neste 
momento, o meu filho tem o nome de Alexandre 
em homenagem a esse homem que é um 
paradigma familiar.  
Deus me deu mais do que um amigo, me deu um 
irmão que ao longo do tempo me acompanha nas 
minhas vicissitudes, nas minhas alegrias e nas 
minhas decepções. Uma figura que diria quase 
santa; um homem que se doou por inteiro a todos 
sem pedir nada em troca, um homem que 
pronuncio aqui como uma das maiores 
homenagens que posso dar a um amigo e a uma 
pessoa que merece reverência de toda comunidade 
capixaba: Dr. Luiz Buaiz, mais do que médico. 
Santo. Luiz Buaiz não é médico, é santo. Luiz 
Buaiz é aquele que estendia as mãos em favor dos 
mais necessitados, dos mais carentes, sem pedir 
qualquer tipo de retribuição.  

Luiz Buaiz lembra muito bem de uma 
cidadã e de seu marido jovem, sem nada na vida, 
apenas a vontade de viver. Quando nasceram os 
gêmeos, sem recurso nenhum para pagar um 
hospital, foi Luiz quem abriu as portas da Santa 
Casa de Misericórdia para que a Irene pudesse ter 
os meus dois primeiros filhos, Alexandre e 
Guilherme. Guilherme Deus levou. Na hora das 
certidões tinha que dizer quem morreu dos gêmeos 
- Luiz sabe disso - dei baixa na certidão de 
Guilherme para dizer que Alexandre continuava 
vivo como manifestação de minha amizade e do 
meu respeito ao Luiz. 

Às vezes telefono para Luiz e digo: Luiz, 
você não fala comigo, você não vem aqui tomar 
um café. Luiz, você precisa saber que sinto muito 
a sua ausência, uma ausência que estreitamos ao 
longo do tempo. Vivemos juntos no Congresso 
Nacional, ele como Deputado e eu como Senador. 
Luiz, fiz questão de fazer assim porque acho que 
você está acima de tudo. O seu julgamento pela 
comunidade, pelo povo do Espírito Santo tem de 
ser de muito respeito e seu nome será aureolado 
sempre pelo homem extraordinário que é. Luiz 

merece mais do que uma salva de palmas. Luiz é 
tudo em matéria de bondade, em matéria de 
inteireza de caráter. (Palmas)  

Falei dos Buaiz. Comecei com Alexandre; 
falei do Luiz do meu coração aqui presente. Agora 
falarei sobre Américo Buaiz. 

Vivendo nas incertezas daquela vida que 
ainda não tinha perspectiva, não sabia nem o que eu 
seria, o primeiro emprego quem me deu foi Américo 
Buaiz, me contratando para redator da incipiente 
Federação das Indústrias do Espírito Santo. 
Américo, naquela generosidade extraordinária, 
simpatizava comigo, era falante. Américo, então, me 
deu essa oportunidade.  

Conheci de perto um dos homens mais 
ativos dessa força de progresso e grandeza que é o 
Estado do Espírito Santo. Américo foi um dos 
construtores, Américo teve o discernimento 
extraordinário. Américo, filho do Sr. Alexandre, 
dentro daquele mundo comercial, viu mais longe. 
Américo viu o futuro e fez com que a Federação da 
Indústria tomasse forma e ao lado da Federação da 
Indústria, fecundou a sua empresa que vem através 
dos tempos e hoje tem o comando admirável desse 
jovem Américo Buaiz Filho. Essa empresa não ficou 
somente na atividade industrial. Hoje, para muito 
orgulho de todos do grupo de comunicação da 
família Buaiz, é motivo de orgulho para todos nós.  

Reiteradas vezes neste plenário o Sr. 
Deputado Sérgio Borges tem mostrado apreço que 
vai se traduzir hoje numa das maiores homenagens 
que a Assembléia Legislativa pode prestar, que é a 
comenda que leva o nome de Américo Buaiz, 
marcando de forma indelével na nossa Casa 
Legislativa a trajetória de um nome que iluminou a 
história do Espírito Santo.  

Perdoem-me. Falei demais, mas 
quando o coração inquieto quer falar sentimos uma 
necessidade imensa de liberar o coração. Liberei o 
coração para lhes dizer hoje que desejo que a festa 
de cem anos da Junta Comercial do Espírito Santo 
seja uma festa de evocação, de lembrança.  

Neste instante reitero a todos que 
trabalham na Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo para que não deixem, nunca, que essa chama 
votiva, construída por todos aqueles que por lá 
passaram bruxuleie ou deixe de iluminar da maneira 
que é preciso. Vamos trabalhar juntos; dirigentes da 
junta e funcionários. Vamos trabalhar juntos todos 
os que reconhecem na Junta Comercial a força de 
grandeza que precisamos. Se Deus permitir, outros 
falarão, no futuro, comemorando os duzentos anos 
da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. 
(Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 

VINICIUS WYATT) – Na impossibilidade do 
comparecimento a este evento registraram seus 
agradecimentos pelo convite, de forma expressa, o 
vice-governador do Estado Sr. Ricardo Ferraço, o 
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Desembargador Ney Batista Coutinho, a ilustre 
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Sr.ª Maria da Glória Brito Abaurre, o Sr. 
Secretário de Estado de Agricultura, César Colnago, 
o Presidente da Federação das Indústrias no Estado 
do Espírito Santo, Sr. Lucas Izoton Vieira e o 
Presidente do Serasa, Sr. Francisco Tosta Valin. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Passo a presidência ao Sr. 
Deputado Elcio Alvares. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Assumimos a presidência e 
homenageamos o Sr. Deputado Da Vitória, 
convidando-o a assumir a presidência, o que nos fará 
muito feliz. (Pausa) 

Passo a presidência ao Sr. Deputado Da 
Vitória. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 

VINICIUS WYATT) – Convido para fazer uso da 
palavra o Sr. Deputado Sérgio Borges. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente desta 
Sessão, Deputado Da Vitória, Sr. Deputado Elcio 
Alvares, líder do Governo e proponente desta 
sessão, que para nós é mais do que um deputado, 
é uma referência nesta Casa. Sempre falamos 
que a eleição de S.Exª a deputado estadual 
trouxe um valor extraordinário a essa legislatura 
porque nos trouxe a experiência de um homem 
que já foi tudo, mas tem orgulho de ser deputado 
estadual. É o nosso líder nesta Casa, é nossa 
referência e somos seu vice-líder, com muito 
orgulho. Com certeza isso honra a nossa vida, 
porque não é qualquer vice-líder que tem um 
líder como o Sr. Elcio Alvares. Por isso somos 
muito agradecidos ao Governador Paulo Hartung 
por ter nos dado essa oportunidade.  

Saúdo o Deputado Federal Camilo Cola; o 
Diretor-Presidente do grupo Buaiz, Sr. Américo 
Buaiz Filho; o Presidente da Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo, Marcelo Zanúncio 
Gonçalves; o Sr. Júlio Cola representando os ex-
presidentes, porque tem vários deles presentes; o Sr. 
Robson Andrade Cerqueira, representando o Colégio 
de Vogais.  

Parabenizo, inicialmente, a Junta Comercial 
do Estado do Espírito Santo através dos seus 
diretores, nominando o Presidente Sr. Marcelo 
Zanúncio Gonçalves e estendo os cumprimentos a 
toda diretoria e seu corpo funcional.  

São cem anos de serviço, regulamentada em 
10 de novembro de 1908, através da lei nº 537. 
Através dos tempos foi se atualizando e prestando 

excelentes serviços aos empreendedores 
capixabas. Hoje, atua de forma ágil e moderna, 
sendo orgulho do nosso povo. 
 Passarei a falar de uma inspiração: a 
criação da comenda voltada a homenagear e 
valorizar o empresariado do Estado do Espírito 
Santo, que desenvolve ações em direção à 
responsabilidade social, a integração das empresas 
às comunidades e a valorização dos seus 
funcionários. 
 Demos forma ao Projeto de Resolução, mas 
faltava o nome de alguém que preenchesse os 
requisitos para nominar a Comenda. Não foi 
difícil. Convivi com um empresário que sempre 
esteve à frente do seu tempo, com visão de futuro 
e balizando suas ações com bom senso e sempre 
valorizando o ser humano. 
 Américo Buaiz. Foi mais que um 
empresário. Foi um idealista, que ajudou a forjar o 
Espírito Santo que hoje vivemos. Um Estado 
exemplo de trabalho, buscando prosperidade para 
seu povo com investimentos sociais significativos 
e com um futuro bem melhor para as próximas 
gerações.  
 Américo Buaiz ao longo de seus setenta e 
sete anos de vida fundou passo a passo seu Grupo 
Empresarial, hoje composto por doze atuantes 
empresas nos ramos de Alimentos, Comércio 
Exterior, Shopping Center, Comunicação e 
prestação de serviços. 
 Sua postura cidadã, o fez se preocupar 
sempre com o coletivo, participando ativamente 
na sociedade capixaba, fundando importantes 
instituições, como a Câmara de Comércio 
Americano no Estado do Espírito Santo e a 
Federação do Comércio e das Indústrias no Estado 
do Espírito Santo. 
 Deixou um legado de ética e transparência 
nas suas empresas, espelho para todos que 
desejam o melhor para seus negócios e para a 
sociedade. 
 Em 27 de junho de 2007, a Resolução nº 
2.384, publicada no Diário do Poder Legislativo, 
instituiu a Comenda do Mérito Empresarial 
Américo Buaiz. 
 Agradecemos a todos os Srs. Deputados e 
Deputadas desta Casa de Leis que votaram à 
unanimidade esta Comenda. Hoje temos o prazer e 
orgulho de entregar ao Sr. Américo Buaiz Filho 
Comenda que leva o nome do seu pai, não só por 
essa razão, mas pelo trabalho de direção do Grupo 
Buaiz, onde em 1970 assumiu a gerência 
administrativa, após se formar em Economia pela 
PUC do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduar-se 
em administração de empresas. 
 Dr. Américo Buaiz Filho participa como 
Conselheiro de Instituições Empresarias com fins 
sociais como a FINDES, a ACES (Associação 
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Comunitária do Espírito Santo), CEAP (Centro de 
Apoio aos Pequenos Empreendedores) e foi eleito 
pelo voto dos leitores da gazeta mercantil, líder 
empresarial por oito vezes. 
 Hoje comanda doze empresas em três 
setores importantes da economia como: alimentos 
e comércio exterior; comunicações; shoppings 
centers e empreendimentos imobiliários. 
 Américo Buaiz Filho seguiu os passos do 
saudoso Dr. Américo Buaiz, e mais que isso, com 
seu dinamismo, competência e, acima de tudo, 
respeito ao ser humano; impulsionou o Grupo 
Buaiz a ser referência para todo o Estado e para o 
Brasil. 
 Nós, Deputados e Deputadas da 
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, 
conferimos a S.Sa. a Comenda Américo Buaiz por 
tudo que V. S.ª representa para suas empresas e 
nosso Espírito Santo, principalmente na geração 
de empregos, impostos e grande participação no 
desenvolvimento dos nossos concidadãos. Nosso 
carinho de amigo e admirador pelo seu jeito de 
ser. 
 Encerro, desejando à Junta Comercial do 
Espírito Santo, através dos seus diretores e 
funcionários e ao Grupo Buaiz, através de seu 
presidente e funcionários, felicidades e que Deus 
continue iluminando seus caminhos sempre e para 
sempre.(Muito bem! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINICIUS WYATT) - Convido para 
fazer uso da palavra o Presidente da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo, Sr. 
Marcelo Zanúncio Gonçalves. 
 
 O SR. MARCELO ZANÚNCIO 
GONÇALVES – (Sem revisão do orador) – 
Inicialmente, cumprimento todas os Senhores e 
Senhoras; o Sr. Deputado Elcio Alvares, 
proponente desta sessão; o Sr. Deputado Sérgio 
Borges; o Sr. Deputado Da Vitória, que preside 
esta sessão solene; o Sr. Deputado Federal Camilo 
Cola; o empresário Sr. Américo Buaiz Filho; o ex-
Presidente da Junta Comercial, Sr. Júlio Cola e o 
Sr. Robson Andrade Cerqueira, representante do 
Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado 
do Espírito Santo. 
 Em primeiro lugar, agradecemos a esta 
Assembléia Legislativa que, reconhecendo o 
mérito da proposição do Líder do Governo, Sr. 
Deputado Elcio Alvares, aprovou por unanimidade 
esta homenagem a uma Instituição que acaba de 
completar um século de vida e ao longo dele tem 
excelentes serviços prestados ao Estado do 
Espírito Santo. 
 Hoje, precisamos olhar um pouco atrás e 
ver as condições em que o Espírito Santo vivia 

quando da criação da Junta Comercial. Seu 
objetivo, registrado na mensagem encaminhada a 
esta Casa e, à época, aprovada pelos Srs. 
Deputados, que a transformam em lei, era de 
incrementar o comércio estadual, propiciando aos 
comerciantes, com o registro de seus negócios, 
segurança para o desenvolvimento de suas 
atividades. 
 Ao longo dos anos, a Junta Comercial foi 
acompanhando o desenvolvimento estadual, 
mudando, adaptando-se às novas realidades. O que 
não mudou foram seus objetivos e o estilo 
colegiado que a preside, posto que nela têm assento 
as mais representativas entidades da sociedade 
capixaba, que também são objeto desta homenagem 
e aqui se encontram, já que tem assento no Colégio 
de Vogais da Junta. 
 Não queremos traçar uma história da Junta 
Comercial. Isso já foi feito, transformado em um 
livro que será lançado e distribuído ainda nesta 
semana, dentro das comemorações da criação da 
autarquia.  
 Gostaríamos de ressaltar a estreita participação da 
JUCEES na história econômica do Estado do 
Espírito Santo, parte da qual está nela guardada na 
forma dos registros das empresas que, a partir de sua 
criação, em 1908, aqui se implantaram. 
 Uma história de cem anos é muito 
importante, principalmente em um País como o 
Brasil, que se comparado com outras nações tem um 
curso histórico pequeno. Viver um século, 
sobreviver aos problemas e chegar ao ano onde um 
novo século é um feito. E a Junta Comercial fez essa 
trajetória, às vezes em mares tranqüilos; às vezes 
tempestuosos. 
 Nessa travessia, os que a dirigiram sempre 
envidaram os melhores esforços para que os serviços 
oferecidos correspondessem à expectativa de seus 
usuários. Cada um – e foram muitos – deu uma 
contribuição para fazer com que a travessia se 
realizasse, mantendo a Instituição e procurando a sua 
melhoria. E este é um reconhecimento da história e a 
trajetória da Junta Comercial, até pela sua 
permanência, faz parte dela. 
 A história, que reconhece o que foi feito, mas 
olha sobre as ações no presente vendo-as no passado, 
certamente irá registrar a mudança que o Estado do 
Espírito Santo vem experimentando a partir do 
primeiro mandato do Sr. Governador Paulo Hartung. 
E se isso ocorre em relação a todos os Estados e a 
vários segmentos que integram o Governo, não é 
diferente com a Junta Comercial.  
 A partir da posse, com a indicação de novos 
dirigentes, que nos precederam, a Junta Comercial 
buscou a mudança e com ela a excelência de 
processos no atendimento e na gestão.  
 Para que isso fosse possível adotou um 
planejamento estratégico de médio e longo prazos, 
estabelecendo prioridades e determinando que o foco 
seria o atendimento que propiciaria rapidez na 
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formalização de novos negócios, facilitando aos 
empreendedores e lhes oferecendo serviços 
fortemente baseados na tecnologia de informação, 
o que apontava – e ainda aponta – para a prestação 
de serviços via internet e web.  
 Para cumprir o que planejara, a Junta 
Comercial refez-se e às suas instalações, 
reformando-as e adequando-as às necessidades de 
seus serviços, substituindo, primeiro, e equipando-
se, depois, com os meios necessários ao 
desenvolvimento dos seus serviços.  
 O caminho foi o da total informatização, 
com dados on line e registros digitalizados, que 
podem ser mostrados na tela do computador e 
agilizam os procedimentos de registro.  
 Graças às medidas que dependeram sempre 
do esforço coletivo que reuniu servidores, 
executivos e vogais da Junta Comercial, a 
autarquia é, em muitos campos, modelo para 
outras do Brasil. É o caso, por exemplo, do Kit 
JUCEES, um meio de facilitar as empresas que 
estão fora do eixo da Grande Vitória e de 
municípios onde a Junta não tem escritórios. Por 
ele, elas enviam, via correios, seus pedidos que 
são processados e devolvidos, constituindo-se o 
negócio ou fazendo as alterações necessárias. 
 Foi nesse sentido, o de facilitar o usuário, 
que a Junta adotou o esquema de parcerias, 
unindo-se ao Sebrae-ES, prefeituras, conselhos 
regionais e outras entidades para a criação da 
Central Fácil, um grande passo na 
desburocratização dos registros, já que o 
empresário dá entrada em todos os documentos 
em um só lugar e, a partir dele, são processados 
pelos vários órgãos a que devem ser submetidos. 
Antes, o empresário tinha de ir a cada repartição – 
Fazenda Estadual, Fazenda Federal, Fazenda 
Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária, etc. – dando entrada na documentação 
em cada um deles. Hoje, tudo é feito em um só 
lugar, a Central Fácil.  
 Combinando investimentos em tecnologia 
da informação, em estrutura de desenvolvimento e 
em treinamento, a Junta Comercial chegou a um 
recorde em termos de Brasil, que é o tempo médio 
para a constituição de uma empresa, que gira em 
torno de onze dias, mas que pode ser de até quatro 
dias quando se trata de negócios voltados para a 
prestação de serviços. Neste caso, conta com a boa 
vontade dos parceiros e o empenho dos vogais, 
que se esforçam para superar os gargalos impostos 
pela legislação e dar agilidade aos registros 
empresariais. 
 O fato de ter sucedido não significa que a 
Junta Comercial tenha parado se conformado e 
dormido sobre as conquistas. Agora mesmo 
estamos em um novo processo de planejamento 
estratégico e, nele, queremos traçar um horizonte 

de longo prazo para a instituição, determinando o 
que deve ser feito para que, daqui a cem anos, 
olhando em perspectiva, um novo dirigente possa 
dizer, como fazemos agora, que a Junta Comercial 
cumpriu seus objetivos.  
 Os próximos passos já estão, na verdade, 
sendo dados e um deles é a implantação, graças às 
parcerias, de um novo sistema de registro, que irá 
unificar os registros na Receita Estadual, Receita 
Federal, Junta Comercial e, aos poucos, das próprias 
prefeituras, estejam elas na Grande Vitória ou no 
Interior. O novo sistema já está sendo testado pela 
Junta Comercial e esperamos tê-lo pronto ainda 
neste ano para iniciá-lo a partir do próximo.  
 Chamamos esse novo registro de REGIN, 
baseado na web, portanto integrado à Internet, tendo 
um controle distribuído, com cada órgão sendo 
responsável pelos seus procedimentos. Tudo será 
feito dentro dos mais seguros procedimentos, com 
certificação digital, guarda em paralelo de dados, 
segurança das informações e estreito controle de 
acesso. Este novo sistema permitirá que a Junta 
Comercial passe a integrar o Cadastro Sincronizado, 
projeto desenvolvido pela Receita Federal que 
permite a “conversa” dos Fiscos Federal, Estadual e 
Municipal. 
 Se completamos cem anos e, deles, temos 
muito o que contar, a trajetória da Junta Comercial 
foi feita, principalmente, de pessoas. E é em razão 
disto que a JUCEES aproveita esta sessão solene, tão 
em boa hora requerida pelo Sr. Deputado Elcio 
Alvares, para fazer algumas homenagens, 
começando por ex-dirigentes, responsáveis por parte 
da trajetória da autarquia ao longo deste seu primeiro 
século de existência. 
 A homenagem é singela, mas não é o seu 
significado. Cada um dos homenageados ajudou na 
construção da atual Junta Comercial, sendo 
importante para o seu desenvolvimento. E a nós, 
cabe reconhecer isso, lembrando do dirigente e 
trazendo-o ou à sua família – no caso dos que, 
infelizmente, já não estão entre nós – para receber 
esta justa homenagem. 
 Não poderíamos, ainda, deixar de reconhecer 
a participação dos senhores vogais. Como já 
afirmado, são eles que, no dia a dia, ajudam a dar 
agilidade aos registros e são, ao mesmo tempo, os 
olhos da sociedade dentro da Junta Comercial, 
funcionando como suporte dela junto às suas 
entidades, mas contribuindo com idéias e esforços 
para o seu aperfeiçoamento. Ao homenageá-los, 
estendemos esta homenagem às entidades e, por 
conseqüência, à própria sociedade capixaba, para a 
qual a Junta Comercial existe e presta serviços. 
 Queremos destacar, ainda, o que 
consideramos um justo reconhecimento ao 
trabalho feito pelo empresário e Deputado Federal 
Camilo Cola, sem dúvida um dos grandes nomes 
do empresariado nacional e um exemplo para 
todos os empreendedores brasileiros. Saindo do 
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zero, S.Ex.ª conseguiu construir um conglomerado, 
destacando-se no setor de transportes e, neste caso, 
destacando o próprio Estado do Espírito Santo. Ao 
conceder-lhe a Medalha do Mérito Américo Buaiz, a 
Assembléia Legislativa reconhece, no trabalho feito 
pelo empresário Camilo Cola, o esforço de todos os 
empresários capixabas em melhorar seus negócios, 
fazendo com que também o Estado do Espírito Santo 
cresça. 
 Por fim, e em nome de toda a direção, 
servidores e vogais, agradecemos de novo ao Sr. 
Deputado Elcio Alvares e aos Srs. Deputados que 
lembraram dos cem anos da Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo, transformando-os em 
objeto desta homenagem, que consideramos como 
sendo o reconhecimento à trajetória de uma 
Instituição que ao longo dos anos sempre procurou 
fazer o melhor. Muito obrigado a todos. (Muito 
bem) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINICIUS WYATT) - Registramos, com 
satisfação, a presença do ex-Deputado Federal Sr. 
Luiz Buaiz; do vereador eleito Sr. Max da Mata; do 
Presidente do Conselho Regional de Administração, 
Sr. Hércules da Silva Falcão; do representante do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito 
Santo, Capitão BM Benício Ferrari Junior; 
representante do Conselho Regional de 
Contabilidade, Sr.ª Carla Cristina Tasso; do Vogal 
Sr. Roque Santório Marinato, da OAB; do Presidente 
do Sindicato das Empresas de Material de 
Construção da Grande Vitória, Sr. Wilson Xavier 
Bozi; do jornalista Sr. Hélio Dórea; do representante 
do Serasa, Sr. Guilherme Simmer e do diretor do 
Grupo Buaiz, Sr. José Luiz Carvalho. (Pausa) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINÍCIUS WIATT) – Neste momento, passaremos 
à entrega da Comenda da Ordem do Mérito 
Empresarial Américo Buaiz. 
 A Comenda da Ordem de Mérito 
Empresarial Américo Buaiz foi criada por meio da 
Resolução n° 2.384/2007, de 26 de junho de 2007, a 
ser conferida a empresários que se destacam em 
iniciativas voltadas para a responsabilidade social 
empresarial. 
 Convido o Sr. Américo Buaiz Filho para 
receber, das mãos do Sr. Deputado Sérgio Borges, 
autor da resolução que instituiu esta homenagem, a 
Comenda da Ordem de Mérito Empresarial Américo 
Buaiz, concedida por meio da Resolução n° 
2.585/2008, de 26 de agosto de 2008, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S.S.ª (Pausa) 
 Américo Buaiz Filho, merecidamente é 
condecorado com a Comenda da Ordem de Mérito 
Empresarial Américo Buaiz, que leva o nome do seu 
pai, Américo Buaiz, um grande empreendedor 
capixaba. É a primeira vez que esta Assembléia 
Legislativa oferece esta honraria. 

 Américo Buaiz Filho nasceu em Vitória. 
Formou-se em economia na PUC do Rio de Janeiro. 
Desde 1975 trabalha no Grupo Buaiz e atualmente é 
o diretor presidente. Esse grupo atua em grandes 
núcleos de negócios: alimentos; comércio exterior; 
comunicações; shopping centers e outros 
empreendimentos. 
 Todas as áreas de negócios do Grupo Buaiz 
são certificadas com qualidade total pela ISO 9002. 
Foi eleito por oito vezes consecutivas líder 
empresarial pelo voto direto dos leitores da Gazeta 
Mercantil. É apaixonado pelo Espírito Santo e tem 
uma fé inabalável no futuro do Brasil. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Passo a presidência ao Sr. Deputado Elcio Alvares, 
para que possamos proceder à entrega da Comenda. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Assumo a presidência e concedo a 
palavra ao Sr. Marcos Vinícius Wiatt, cerimonialista. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. Camilo Cola, 
Deputado Federal, para receber a Comenda da 
Ordem de Mérito Empresarial Américo Buaiz, 
concedida por meio da Resolução n° 2.606/2008, de 
06 de novembro de 2008, das mãos dos Srs. 
Deputados Sérgio Borges e Da Vitória, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S.S.ª 
(Pausa) 

O Sr. Camilo Cola nasceu em Castelo, 
Espírito Santo. Foi o fundador da Viação Itapemirim 
S/A e de vários outros empreendimentos que o 
colocaram em inúmeras atividades profissionais. 
Além de cidadão vitoriense, foi agraciado com mais 
quatorze títulos de cidadania. Foi condecorado com 
trinta e quatro medalhas e comendas. O país inteiro 
lhe rende as mais justas homenagens.  

Hoje, o Comendador Camilo Cola é um dos 
nossos legítimos representantes na Câmara Federal. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Devolvo a presidência ao Sr. 
Deputado Da Vitória. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Assumo a presidência e concedo a palavra ao Sr. 
Marcos Vinícius Wiatt, cerimonialista. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINÍCIUS WIATT) – Passaremos à entrega das 
placas aos homenageados.  
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Convido o Sr. Marcelo Zanuncio Gonçalves, 
Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo, para receber uma placa alusiva ao Centenário 
da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo das 
mãos dos Srs. Deputados Elcio Alvares e Sérgio 
Borges.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe a placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(MARCOS VINÍCIUS WIATT) - Convido o Sr. 
José Bráulio Bassini, vice-Presidente da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo, para 
receber uma placa alusiva ao Centenário da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo das mãos 
dos Srs. Deputados Elcio Alvares e Sérgio 
Borges.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe a placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(MARCOS VINÍCIUS WIATT) - Convido o Sr. 
Paulo Cesar Becacici Esteves, Secretário-Geral da 
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para 
receber uma placa alusiva ao Centenário da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo das mãos 
dos Srs. Deputados Elcio Alvares e Sérgio 
Borges.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe a placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(MARCOS VINÍCIUS WIATT) - Convido o Sr. 
Franz Ferreira de Mendonça, Procurador-Chefe da 
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para 
receber uma placa alusiva ao Centenário da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo das mãos 
dos Srs. Deputados Elcio Alvares e Sérgio 
Borges.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe a placa) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINÍCIUS WIATT) – Neste instante, faremos a 
entrega dos troféus aos componentes do Colégio de 
Vogais da JUCEES. 
 Convido o Sr. Marcelo Zanuncio Gonçalves, 
Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo, para, juntamente com os Srs. Deputados Elcio 
Alvares e Sérgio Borges, proceder à entrega dos 
troféus.(Pausa) 

Convido o Sr. Carlos Henrique Gomes, 
representando a Federação das Associações de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
Femicro/ES, para receber um troféu das mãos do Sr. 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e dos Srs. Deputados 
Elcio Alvares e Sérgio Borges.(Pausa) 

(O homenageado recebe o troféu) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Gradiston Coelho da Silva, representando o 
Conselho Regional de Economia do Espírito Santo 
– Corecon/ES, para receber um troféu das mãos do 
Sr. Marcelo Zanúncio Gonçalves e dos Srs. 
Deputados Elcio Alvares e Sérgio Borges.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o troféu) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Deputado Da Vitória a proceder à entrega do 
troféu juntamente com o Sr. Marcelo Zanuncio 
Gonçalves e o Sr. Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. DEPUTADO DA VITÓRIA – Passo 
a presidência ao Sr. Deputado Sérgio 
Borges.(Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Assumo a presidência e concedo a 
palavra ao Sr. Marcos Vinícius Wiatt, cerimonislista. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Geraldo Carlos do Carmo, representando o 
Governo Federal, para receber um troféu das mãos 
do Sr. Marcelo Zanuncio Gonçalves e dos Srs. 
Deputados Elcio Alvares e Da Vitória.(Pausa) 
 

(O homenageado recebe o troféu) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 

VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. Aluyr Carlos 
Zon Júnior, representando o Conselho Regional de 
Administração do Espírito Santo – CRA/ES, para 
receber um troféu das mãos do Sr. Marcelo Zanuncio 
Gonçalves e dos Srs. Deputados Elcio Alvares e Da 
Vitória.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o troféu) 

  
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. Valdir 
Massucatti, representando o Conselho Regional de 
Contabilidade do Espírito Santo – CRC/ES, para 
receber um troféu das mãos dos Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Sérgio Borges e Da Vitória. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o troféu) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. Robson 
Andrade Cerqueira, representando a Associação 
Comercial de Vitória - ACV, para receber um troféu 
das mãos dos Srs. Deputados Elcio Alvares, Sérgio 
Borges e Da Vitória. (Pausa) 
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(O homenageado recebe o troféu) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
José Lino Sepulcri, representando a Federação do 
Comércio do Espírito Santo - Fecomércio, para 
receber um troféu das mãos dos Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Sérgio Borges e Da Vitória. 
(Pausa) 
 

(O homenageado recebe o troféu) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido a 
Sr.ª Zita Maria Cani, representando a Federação 
de Transporte do Espírito Santo – Fetransportes, 
para receber um troféu e um buquê de flores das 
mãos dos Srs. Deputados Elcio Alvares, Sérgio 
Borges e Da Vitória. (Pausa) 
 

(A homenageada recebe o troféu 
e as flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido a 
Sr.ª Paula de Paula França Moraes, para receber, 
em nome de sua mãe Sueli de Paula França, 
representante da Ordem dos Advogados de Brasil 
– Seção Espírito Santo – OAB/ES, um troféu e um 
buquê de flores das mãos dos Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Sérgio Borges e Da Vitória. 
(Pausa) 
 

(A convidada recebe o troféu e as 
flores em nome da homenageada) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Adão Henrique, representando a Federação das 
Câmaras de Diretores Lojistas do Espírito Santo – 
FCDL/ES, para receber um troféu das mãos dos 
Srs. Deputados Elcio Alvares, Sérgio Borges e Da 
Vitória. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o troféu) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Neste 
momento convido os ex-presidentes da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo, para 
receber as fotos em bico-de-pena, das mãos do Sr. 
Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(Os homenageados recebem as 
fotos) 

 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido a 
Sr.ª Maria Alice Lindemberg, para receber, em 
nome do Sr. Carlos Monteiro Lindemberg, 
presidente no período de 1930, a foto em bico-de-
pena e um buquê de flores das mãos do Sr. 
Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(A convidada recebe a foto e as 
flores em nome do homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido a 
Sr.ª Maria Alice Lindenberg para receber, em 
nome do Sr. Eugênio Pacheco de Queiróz, 
Presidente no período de 1952 a 1954, a foto em 
bico-de-pena e um buquê de flores, das mãos do 
Sr. Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(A convidada recebe a foto e as 
flores em nome do homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido a 
Sr.ª Dulce Domingos Amorim para receber, em 
nome do Sr. Arnaldo Gareau Moreira, Presidente 
no período de 1954 a 1959, a foto em bico-de-
pena e um buquê de flores, das mãos do Sr. 
Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(A convidada recebe a foto e as 
flores em nome do homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido os 
Srs. Hamilton Woelffel Pacheco e Joaquim Soares 
Pacheco Filho para receberem, em nome do Sr. 
Joaquim Soares Pacheco, Presidente no período de 
1959 a 1966, a foto em bico-de-pena, das mãos do 
Sr. Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(Os convidados recebem a foto 
em nome do homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Edison Roubach Filho e a Sr.ª Lúcia Maria 
Roubach Rodrigues para receberem, em nome do 
Sr. Gastão Roubach, Presidente no período de 
1966 a 1967, a foto em bico-de-pena, das mãos do 
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Sr. Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(Os convidados recebem a foto 
em nome do homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Luiz José Gabeira Filho para receber, em nome do 
Sr. Luiz Gabeira, Presidente no período de 1967 a 
1973, a foto em bico-de-pena, das mãos do Sr. 
Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(O convidado recebe a foto em 
nome do homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Júlio Cola, Presidente no período de 1974 a 1976, 
para receber a foto em bico-de-pena, das mãos do 
Sr. Deputado Da Vitória e dos Srs. Camilo Cola, 
Marcelo Zanuncio Gonçalves e José Bráulio 
Bassini. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a foto) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WIATT) – Convido o Sr. 
Hamilton Azevedo Rebello, Presidente no período 
de 1976 a 1982, para receber a foto em bico-de-
pena, das mãos do Sr. Deputado Da Vitória e dos 
Srs. Camilo Cola, Marcelo Zanuncio Gonçalves e 
José Bráulio Bassini. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a foto) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WYATTI) - Convido o 
Sr. Luiz Carlos Monteiro, que presidiu a Junta 
Comercial no período de 1987 a 1994, para 
receber a foto em bico de pena das mãos do Sr. 
Deputado Da Vitória, do Sr. Deputado Federal 
Camilo Cola, do Sr. Marcelo Zanuncio Gonçalves 
e do Sr. José Bráulio Bassini. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a foto ) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WYATTI) - Convido o 
Sr. Deputado Sérgio Borges para se integrar à 
comitiva que presta homenagens aos ex-
presidentes da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo. 

 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) - Passo a Presidência ao Sr. Deputado 
Elcio Alvares, a fim de que eu possa prestar 
homenagem aos convidados. (Pausa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WYATTI) - Convido o 
Sr. Roberto Mariano, que presidiu a Junta 
Comercial no período de 1994 a 2002, para 
receber a foto em bico de pena das mãos dos Srs. 
Deputados Da Vitória e Sérgio Borges, do Sr. 
Deputado Federal Camilo Cola, do Sr. Marcelo 
Zanunico Gonçalves e do Sr. José Bráulio Bassini. 
(Pausa) 
 

(O homenageado recebe a foto) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WYATTI) - Convido o 
Sr. Olavo Botelho, que presidiu a Junta Comercial 
no período de 2002 a 2003, para receber a foto em 
bico de pena das mãos dos Srs. Deputados Da 
Vitória e Sérgio Borges, do Sr. Deputado Federal 
Camilo Cola, do Sr. Marcelo Zanuncio Gonçalves 
e do Sr. José Bráulio Bassini. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a foto) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WYATTI) - Convido o 
Sr. Paulo César Brusqui de Almeida, que presidiu 
a Junta Comercial no período de 2003 a 2006, para 
receber a foto em bico de pena das mãos do das 
mãos dos Srs. Deputados Da Vitória e Sérgio 
Borges, do Sr. Deputado Federal Camilo Cola, do 
Sr. Marcelo Zanuncio Gonçalves e do Sr. José 
Bráulio Bassini. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a foto) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – 
(MARCOS VINÍCIUS WYATTI) - Convido o 
Sr. Luciano Manoel Machado, representando o 
Governo do Estado do Espírito Santo, como 
Vogal, para receber das mãos dos Srs. Deputados 
Da Vitória e Sérgio Borges, do Sr. Deputado 
Federal Camilo Cola, do Sr. Marcelo Zanuncio 
Gonçalves e do Sr. José Bráulio Bassini. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a foto) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Convido o Sr. Deputado Da Vitória 
para reassumir a Presidência desta sessão solene. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra ao empresário e homenageado 
Sr. Américo Buaiz Filho. 
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 O SR. AMÉRICO BUAIZ FILHO – 
(Sem revisão do orador) – Boa-noite a todos. 
Cumprimentamos a Mesa, na pessoa do Sr. 
Deputado Elcio Alvares, presidindo esta sessão 
solene; o Sr. Deputado Da Vitória e o Sr. 
Deputado Sérgio Borges, um amigo, que tanto nos 
honrou com a instituição da Comenda Américo 
Buaiz; 
o presidente da Junta Comercial, Dr. Marcelo 
Zanúncio Gonçalves e o Sr. Deputado Federal 
Camilo Cola. Escolheria para homenagear as 
mulheres aqui presentes a Sr.ª Maria Alice 
Lindemberg. 
 Sinceramente, quando vim para esta sessão 
solene não imaginava que fosse tomado de tanta 
emoção. Primeiro com as palavras do Deputado 
Elcio Alvares ao se referir à minha família, em 
particular ao querido tio Luiz Buaiz; segundo com 
as palavras do Deputado Sérgio Borges e, depois, 
reencontrar aqui, pelas homenagens prestadas à 
Junta Comercial, amigos de meu pai, aqueles que 
me fizeram vivenciar bons momentos ao longo da 
minha trajetória de vida. 
 Sinto-me muito honrado em receber a 
Comenda Américo Buaiz. Sinto-me muito honrado 
em recebê-la em companhia do Comendador 
Camilo Cola, amigo pessoal de meu pai, que tem 
uma trajetória de vida empresarial em comum com 
ele.  

Espero, sinceramente, que esta Comenda 
seja um reconhecimento a todos aqueles que um 
dia puderem seguir o ideário de Américo Buaiz. 
Um homem que pautou a sua vida pela luta, pelo 
trabalho, que acreditou que sempre poderia 
realizar os seus sonhos e proporcionar a outros 
realizarem sonhos. Um homem que acreditou mais 
no ser do que no ter. Sempre assisti na sua prática 
empresarial de vida que era possível criar um 
grupo empresarial com ética, com valores e que se 
dinheiro era importante, era importante como fruto 
do trabalho. 
 Então, hoje, muito emocionado, agradeço a 
todos os diretores do nosso grupo aqui presentes, 
ao meu tio e a todos os senhores. Muito obrigado! 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Federal 
Camilo Cola para falar em nome dos 
homenageados. 
 
 O SR. CAMILO COLA – (Sem revisão 
do orador) – Saúdo o Sr. Deputado Elcio Alvares, 
proponente desta sessão; os Srs. Deputados Sérgio 
Borges e Da Vitória; o meu amigo Dr. Américo 
Buaiz Filho; o Dr. Marcelo Zanuncio Gonçalves, 
presidente da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo; o Sr. Júlio Cola, representando 

neste ato os ex-presidentes da Junta Comercial e o 
Sr. Robson Andrade Cerqueira, representando 
neste ato o Colégio de Vogais. 
 Saúdo também todo o Plenário que, 
naturalmente, sente-se plenamente satisfeito pela 
hora que já se vai, principalmente pela saudação 
feita pelo Sr. Deputado Elcio Alvares. 
 Comenda do Mérito Empresarial Américo 
Buaiz. Agradeço a distinção que me concede a 
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo no 
dia em que completa cem anos. 
 Receber uma comenda, que homenageia 
um empresário da estrutura de Américo Buaiz, só 
me engrandece. Como ele, também tive a força 
divina para impulsionar uma carreira que abrange 
várias e distintas atividades.  
 Meu abraço afetuoso ao Sr. Luiz Buaiz, aqui 
presente. 
 Parabenizo o Líder do Governo na Assembléia 
Legislativa, o ex-governador Elcio Alvares, por 
sua sensibilidade. Esta sessão solene dignifica 
uma instituição secular que guarda a memória 
econômica do Estado do Espírito Santo.  

Criada no Governo Jerônimo Monteiro, no 
longínquo ano de 1908, a Junta acompanhou o 
desenvolvimento do Estado. Modernizou-se, 
investiu em tecnologia, melhoria de processos, 
instalações e treinamento de pessoal. Portanto, 
trata-se de uma instituição que é orgulho para nós 
capixabas. 

Sensibilizado com a homenagem, não 
posso deixar de citar a diretoria da Junta 
Comercial que, generosamente, me concede esta 
honraria. São eles: o Presidente, Sr. Marcelo 
Zanuncio Gonçalves; o vice-Presidente, Sr. José 
Bráulio Bassini; o Secretário-Geral, Sr. Paulo 
Cesar Becacici Esteves e o Procurador-Chefe, Sr. 
Franz Ferreira de Mendonça. 

Ao mencioná-los, estendo meu 
agradecimento aos quatorzes vogais que compõem 
a atual diretoria. Minha alegria é maior por saber 
que também ex-presidentes desta prestigiada 
Junta, servidores e empresários estão sendo 
agraciados. 

Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(MARCOS VINICIUS WYATT) – Senhores e 
Senhoras, retornamos a palavra ao Presidente 
desta sessão, Sr. Deputado Da Vitória, para suas 
considerações finais. 

 
O SR. PRESIDENTE- (DA VITÓRIA) – 

É com grande satisfação que assumimos esta 
presidência, porque a proposição desta sessão 
solene foi de autoria do nobre amigo, Sr. 
Deputado Elcio Alvares, e a condução dos 
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trabalhos da presidência é sempre direcionada ao 
Sr. Deputado que propõe a sessão.  
Sentimo-nos honrado pela humildade do Sr. 
Deputado Elcio Alvares em nos dar a 
oportunidade de presidir esta sessão solene.  
 Agradecemos ao nosso amigo e 
companheiro, homem com quem temos aprendido 
não somente a fazer política, mas também a 
condução da vida pela sua índole, caráter e 
formação, que é espelho para qualquer homem 
público que queira traçar uma vida pública com 
seriedade.  

Agradecemos V.Ex.ª pelo carinho que tem 
por nós, enquanto deputado estadual, e por todos 
os vinte e nove Parlamentares que compõem esta 
Casa de Leis - que têm uma grande oportunidade 
de estarem deputados, num momento como este- 
com o nosso ex-ministro, ex-governador, ex-
senador e ex-deputado federal, com uma história 
de vida pública exemplar para o Estado do 
Espírito Santo. Propôs esta sessão solene avaliada 
de muita importância. Não poderíamos deixar de 
nos fazer presente na comemoração do centenário 
da Junta Comercial.  

Congratulamo-nos com cada um dos 
senhores e senhoras. 

 
 Cumprimentamos também o nosso 
companheiro de parlamento, Sr. Deputado Sérgio 
Borges, por quem temos uma grande consideração 
e por isso estamos juntos nesta solenidade. 
Parabenizamo-lo pela iniciativa de poder 
congratular-se com a Junta Comercial, instituindo 
a Comenda Américo Buaiz, por força da Lei n° 
2.384/2007, de sua autoria. V.Ex.ª tem feito 
grandes feitos na sua história de vida pública e 
estamos do seu lado avalizando suas ações. É um 
professor para nós deputados. Obrigado pelo 
carinho e pela oportunidade. 
 Agradecemos a presença do Sr. Deputado 
Federal Camilo Cola, que veio a esta Casa nos 
honrar. V.Ex.ª tem uma história de vida neste 
Estado, que é obrigação não somente de nós 
homens públicos, mas também de cada cidadão 
acompanhar a sua história de vida enquanto 
empresário, homem público e cidadão, que é uma 
grande referência para nós. Obrigado pela 
presença, pois abrilhantou este evento. Parabéns 
por mais uma comenda em sua vida. 
 Cumprimentamos a família Buaiz, na 
pessoa do Sr. Américo Buaiz Filho, que já o 
conhecemos há algum tempo e hoje tivemos a 
oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente. 
Conte conosco e com este parlamento! 
 Cumprimentamos o Sr. Sérgio Borges, com todas 
as suas referências, pois nos ensinou a admirá-lo e 
respeitá-lo pela história de vida da sua família.  

Cumprimentamos também o ex-deputado federal, 
Dr. Luiz Buaiz e todos da sua família. Nossas 
homenagens ao seu pai, aos seus tios que fizeram 
parte da construção deste Estado. Parabéns! 
 Cumprimentamos o presidente da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo, Sr. 
Marcelo Zanuncio Gonçalves, e todos os 
servidores. Parabéns por esta data centenária. 
Parabéns pela condução dessa importante 
autarquia no Estado e por ter uma referência tão 
positiva . 
 Cumprimentamos o Sr. Júlio Cola, 
representando os ex-presidentes da Junta 
Comercial; e a todos os agraciados nesta sessão 
solene pela bonita história. 
 Cumprimentamos o Sr. Robson Andrade 
Cerqueira, representando o Colégio de Vogais. 
 Agradecemos às pessoas que contribuíram 
para que este evento se realizasse com esta 
importância e desta forma tranqüila; à imprensa; 
ao nosso cerimonial; à assessoria do Sr. Deputado 
Sérgio Borges; à assessoria do Sr. Deputado Elcio 
Alvares; aos profissionais do som, da 
comunicação, de TV , rádio e a todos os 
colaboradores e servidores desta Casa de Leis pela 
importante participação de cada um; enfim a todo 
o cidadão capixaba por esta oportunidade. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 

 ORDEM DO DIA: Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da Constituição 
Estadual, do veto total, aposto ao Projeto de 
Lei nº 314/2007. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei Complementar 
nº 35/2008. Votação adiada, com discussão 
prévia encerrada, do Projeto de Lei nº 
185/2008. Discussão prévia, do Projeto de Lei 
nº 464/2007. Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, dos Projetos de Lei nºs 
128/2008, 275/2008 e 248/2008, Discussão 
Especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 
24/2008. 

 
Está encerrada a sessão.  

 
Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e quinze minutos. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.612 
 
 

Concede Medalha “Caboclo 
Bernardo” a Sra. Luiza 
Barcelos de Souza. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, e pela Resolução 
nº 2.445, de 28.11.2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Caboclo 
Bernardo” a Sra. Luiza Barcelos de Souza. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
novembro de 2008. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário  

 

PAUTAS DAS COMISSÕES 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PRESIDENTE: Deputado Theodorico Ferraço 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Elcio Alvares 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 25/11/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 13:30 horas 

 

 
 
PAUTA DA 50º REUNIÃO – ORDINÁRIA DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 

1 – LEITURA DO EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Não houve no período. 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

PROJETO DE LEI 24/08-Análise Técnica 
AUTOR: Josias da Vitória 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação do sistema de 
aquecimento de água por energia solar nas 
edificações. 

PROJETO DE LEI 344/08-Despacho Denegatório 
AUTOR: Robson Vaillant 
EMENTA: Dispõe sobre a substituição do uso de 
saco plástico de lixo e de sacola plástica por saco de 
lixo ecológico e sacola ecológica, e dá outras 
providências 

PROJETO DE LEI 375/08-Despacho Denegatório 
AUTOR: Marcelo Santos 
EMENTA: Determina que as pessoas portadoras de 
deficiência, as gestantes e os idosos tenham as 
consultas e os exames médicos, realizados na rede 
pública, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

PROJETO DE LEI 376/08-Despacho Denegatório 
AUTOR: Marcelo Santos 
EMENTA: Torna obrigatório constar a expressão 
“Veículo Recuperado” no campo de observações do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
Automotor - CRLV - de veículo sinistrado com perda 
total no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Claudio Vereza: Projetos de Lei n. os 24/08; 344/08 e 
376/08. 
 
Luiz Carlos Moreira: Projeto de Lei n.º 375/08. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 
Não há. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 
 
Obs.: Pauta gerada no dia 18 de novembro de 
2008, às 09:30 h sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
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PRESIDENTE: Deputado SÉRGIO BORGES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado REGINALDO 
ALMEIDA 
MEMBROS: Deputado ELCIO ALVARES 
Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputada JANETE DE SÁ  
Deputada LUZIA TOLEDO 
Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
REUNIÃO: ORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário Dr. Dirceu Cardoso 
DATA: 25/11/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 11:00 Horas 
 
PAUTA DA 20ª REUNIÃO – ORDINÁRIA  DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
. Projeto de Lei nº 575/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que cria proteção ao consumidor de telefonia 
móvel no serviço de caixa postal. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 40/2008, do Deputado Marcelo 
Coelho, que institui diretrizes para o medição 
individualizada do consumo de água nas edificações 
prediais verticais ou condominiais, residenciais, 
comerciais e de uso misto. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Resolução nº 34/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que cria a comenda “Jaciguá 
Lins”, em Homenagem aos Músicos, Maestros, 
Estudantes de Música e aos colaboradores da música 
Espírito-Santense que se destacaram em sua difusão, 
divulgação e enaltecimento. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 05/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 

. Projeto de Lei nº 634/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que veda a realização de novas construções e 
menos de trinta metros de rios. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
. Projeto de Lei nº 635/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a Política de melhoria genética 
das principais culturas e produtos agrícolas. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. 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. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 281/2006, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a concessão de isenção da 
taxa de licenciamento para os veículos de 
propriedade de portador de deficiência física. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 618/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que Institui Programa de redução de mortes 
nas Estradas Estaduais.  
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 300/07, 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. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 15/10/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 645/07, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a Política de mobilidade urbana 
cicloviária e de incentivo ao uso da  bicicleta. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 08/10/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
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. Projeto de Lei nº 179/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre o descarte e destinação final 
de lâmpadas fluorescentes, aparelhos e carregadores e 
baterias de telefone celular, pilhas que contenham 
mercúrio metálico e demais artefatos que contenham 
metais pesados. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 17/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12,/08 
 
. Projeto de Lei nº 282/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que obriga a execução do Hino Nacional 
Brasileiro em todos os eventos esportivos no Estado. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 11/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12,/08 
 
. Projeto de Resolução nº 06/2008, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a colocação de recipientes 
especiais nas dependências da Assembléia 
Legislativa para recolhimento de pilhas e bactérias 
usadas. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 01/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Resolução nº 05/2008, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a instalação de chip, 
equipamento eletrônico, em todos os veículos 
utilizados pelo Poder Legislativo, como forma de 
controle combustível. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 11/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 540/2007, do Deputado Marcelo 
Coelho, que dispõe sobre a apreensão de veículos em 
blitz ou em Postos da Polícia Rodoviária Estadual e 
dá outras providências. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
. Projeto de Lei nº 621/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que torna isento o idoso do pagamento de 
taxa de renovação de carteira de motorista. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 01/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 631/2007, do Deputado Claudio 
Vereza, que altera a redação do artigo 11, da lei nº 

7.001, de 27 de setembro de 2001, que trata de 
reflorestamento. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
. Projeto de Lei nº 84/2008, do Deputado Doutor 
Wolmar, que torna obrigatória a instalação de caixas 
para uso privativo de deficientes, idosos e gestantes, 
no andar térreo dos estabelecimentos bancários e dá 
outras providências. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 01/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 590/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que estabelece normas para utilização dos 
Parques Estaduais. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 641/2007, do Deputado Dá 
Vitória, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º 
da Lei nº 5.550, de 24.12.1997, que obriga os 
produtores e engarrafadores de bebidas alcoólicas a 
colocarem no rótulo a seguinte frase: “o álcool faz 
mal a saúde, evite excesso”.  
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 14/07/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 651/2007, do Deputado Claudio 
Vereza, que obriga as instituições financeiras do 
Estado a implantarem a opção de extrato bancário na 
linguagem do alfabeto braile. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 653/2007, do Deputado Claudio 
Vereza, que torna obrigatório o recebimento e análise 
de conflito de consumo na forma que menciona e dá 
outras providências. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 654/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a política de melhoria das 
condições ambientais e promoção do 
desenvolvimento sustentável no Estado. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 10/06/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 
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Prazo da Comissão: 02/06/08 
 
. Projeto de Lei Complementar nº 39/2007, do 
Deputado Rafael Favatto, que acrescenta um inciso 
na redação do artigo 4º da Lei Complementar nº 121, 
de 02 de julho de 1998, que cria os Núcleos de 
Tecnologia Educacional do Estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 10/06/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 
Prazo da Comissão: 02/09/08 
 
. Projeto de Lei nº 638/2007, do Deputado Dá 
Vitória, que dispõe sobre informação de quitação de 
débitos anteriores nos instrumentos de cobrança 
enviados ao consumidor e dá outras providências. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 28/2007, 
do Deputado Elion Vargas, que acrescenta o inciso 
oitavo ao artigo 142 da Constituição Estadual - 
Sistema Tributário. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 16/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 432/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que incentiva o desenvolvimento do Turismo 
Rural na Agricultura Familiar no Estado e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 19/05/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Lei nº 591/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que cria a política Estadual de Recuperação e 
Proteção dos Lagos no Estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 09/07/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 
Prazo da Comissão: 02/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 597/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que dispõe sobre a comercialização de 
bebidas no Estado.. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 16/07/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 
Prazo da Comissão: 02/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 04/2008, do Deputado Jardel dos 
Idoso, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, de prestação de serviço, 
inclusive os oficiais, a afixarem na entrada e 
recepção, os endereços e os números dos telefones do 

PROCON-ES – Instituto Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor – e do PROCON – Grupo 
Executivo de Prestação ao Consumidor de jurisdição 
ao estabelecimento. 
Relator: Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
. Projeto de Lei nº 34/2008, do Deputado Reginaldo 
Almeida, que dispõe sobre afixação de placas nas 
dependências de hotéis, motéis, pensões e similares 
no Estado do Espírito Santo informando da 
importância no uso racional da água e preservação do 
meio ambiente. 
Relator: Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
. As que ocorrerem 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
AQÜICULTURA E PESCA, DE 

ABASTECIMENTO E DE REFORMA 
AGRÁRIA 

 

 

PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA - DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
1 – EXPEDIENTE 
 
A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício/GDF/ALES/nº 364/08 – Do Exmo. Deputado 
Freitas, justificando sua ausência na reunião da 
Comissão do dia 11/11/08, devido a compromisso de 
agenda parlamentar no interior do Estado. 
 
Convite – Da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Espírito Santo – FETAES, 
convidando para a Solenidade de Abertura da 4ª Feira 
da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do 
Espírito Santo – FEAFES, que será realizada no dia 
04 de dezembro de 2008, às 19 horas, na Praça do 
Papa – Vitória/ES. 
 
Ofício nº 072/2008 – Do Ilmo. Sr. José Carlos 
Nunes, Coordenador dos Movimentos Sociais, 

PRESIDENTE: Deputado Atayde Armani 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano 
Pereira 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello 
Ribeiro” 
DATA: 25-11-08 
DIA DA SEMANA: Terça–feira 
HORÁRIO: 14:00 horas 
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solicitando a realização de uma audiência pública, de 
preferência entre os dias 08 a 12/12/2008, referente a 
implantação do pólo industrial no sul do Estado.  
 
Correspondência – Do Ilmo. Sr. Eliseu Bonomo, 
Diretor Presidente da Cooperativa dos Produtores 
Agropecuários da Bacia do Cricaré - COOPBAC, 
enviada ao Exmo. Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário 
de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, 
com cópia para o Exmo. Deputado Atayde Armani, 
Presidente da Comissão, para o Exmo. Deputado 
Freitas, membro efetivo da Comissão; para o Exmo. 
Sr. César Colnago, Secretário de Agricultura e para o 
Subsecretário da SEGER, Sr. Max da Mata, 
apresentado os seguintes pleitos: parcelamento do 
principal da dívida em 20 parcelas anuais e a 
formalização de contrato de concessão de uso do 
Armazém pela COOPBAC pelo período de 20 anos.  
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: Não há. 
 
C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS 
AOS RELATORES: 
 
 Não há. 
 
D – ORDEM DO DIA: Não há. 
 
E – COMUNICAÇÕES: As que ocorrerem. 
 
OBS.: Estas informações foram recebidas até as 17 
horas do dia 20/11/2008, estando sujeitas a alterações 
até a data da reunião. 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 
PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. Wolmar 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castelo Ribeiro” 
DATA: 24-11-2008 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 13:00 horas 

 
PAUTA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA – DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 16º 
LEGISLATURA. 

 
 1 – EXPEDIENTE 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Não 
há 
 
B – PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Projeto de Lei nº 119/2008 
Autor: Deputado Atayde Armani 
Ementa: Dispõe sobre a análise, pelo Governo do 
Estado, da pertinência de instalação de equipamentos 
de lazer e recreação para crianças cadeirantes.  
 

Projeto de Lei nº 313/2008 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: Institui o Dia Estadual do Filósofo.  
 
    C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: Não há 
 
     D - ORDEM DO DIA: Não há 
 
     E – COMUNICAÇÕES: Não há 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PRESIDENTE: Deputada Janete de Sá 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenarinho I - Rui Barbosa 
DATA: 24/11/2008 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 14horas 
 

PAUTA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 28/2008 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos  
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do primeiro 
diploma dos níveis médio, técnicos e superior das 
instituições educacionais municipais, estaduais e 
particulares localizados neste Estado.  
 
PROJETO DE LEI Nº 265/2008 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Dispõe sobre a determinação de 
publicação pelos meios de comunicação social do 
Estado do Espírito Santo dos preços dos bens 
anunciados para compra ou venda. 
 
PROJETO DE LEI Nº 280/2008 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Obriga instituições financeiras a 
informar aos seus clientes sobre as fraudes mais 
freqüentes, na forma que especifica. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº2/2008 
AUTOR: Deputado Da Vitória 
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EMENTA: Susta os efeitos de dispositivos do 
Decreto nº 254-R/200 que aprova o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo.  
RELATORA: Deputada Janete de Sá 
 
PROJETO DE LEI Nº 156/2008 
AUTOR: Deputado Cláudio Vereza 
EMENTA: Institui a Semana Estadual de 
Conscientização e Incentivo à Preservação do 
Patrimônio Público Escolar, a ser realizada na 
primeira semana de outubro de cada ano.   
RELATOR: Deputado Luiz Carlos Moreira 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 
RELATORIA DEPUTADA JANETE DE SÁ 
PROJETO DE LEI Nº 323/2008 
AUTOR: Deputado Atayde Armani 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Fronzio Calheira Mota 
 
RELATORIA DEPUTADO DA VITÓRIA 
PROJETO DE LEI Nº 236/2008 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Proíbe o uso no Estado do Espírito 
Santo de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, 
tenham fibras de amianto em sua composição. 
RELATOR: Deputado Da Vitória 
 
RELATORIA DEPUTADO DOUTOR 
WOLMAR 
PROJETO DE LEI Nº 117/2008 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Dispõe sobre afixação de placas em 
estabelecimentos Farmacêuticos que especificam 
o nome, o número de registro no Conselho 
Regional de Farmácia e o horário de trabalho do 
farmacêutico. 
RELATOR: Deputado Doutor Wolmar 
 
PROJETO DE LEI Nº 129/2008 
AUTORA: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui o pagamento do valor de 
meia-entrada aos Professores da Rede Pública 
Estadual nos locais que menciona. 
RELATOR: Deputado Doutor Wolmar 
 
RELATORIA DEPUTADO LUCIANO 
PEREIRA 
PROJETO DE LEI Nº 379/2007 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Projeto 
“Mutirão Universitário”.  
RELATOR: Deputado Luciano Pereira 

RELATORIA DEPUTADO CARLOS 
CASTEGLIONE 
PROJETO DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 10/2007 
AUTOR: Deputado Elion Vargas 
EMENTA: Acrescenta o inciso XVI no artigo 
164 da Constituição Estadual, que determina a 
competência do Estado no Sistema Único de 
Saúde.  
RELATOR: Deputado Carlos Casteglione 
 
PROJETO DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 21/2007 
AUTOR: Deputado Elion Vargas 
EMENTA: Acrescenta alínea “c” ao inciso III, 
do artigo 138, que trata das limitações do poder 
de tributar, proibindo a cobrança de tributos 
antes de decorridos noventa dias da data em que 
haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou. 
RELATOR: Deputado Carlos Casteglione 
 
PROJETO DE LEI 239/2008 
AUTOR: Deputado Luciano Pereira 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes, com números de telefones 
úteis de órgãos de proteção à criança e ao 
adolescente, em todos os estabelecimentos 
comerciais que prestam serviço de acesso à 
Internet. 
RELATOR: Deputado Carlos Casteglione 
 
OFÍCIO Nº 071/08, da Coordenação dos 
Movimentos Sociais, solicitando a realização de 
uma Audiência Pública, sugerindo o período de 
08 a 12 de dezembro deste ano, a fim de 
discutir sobre a implantação de projeto de grande 
porte no litoral sul do Estado.  Informa ainda 
que, por ser um tema de interesse comum, o 
pedido em tela também foi estendido as outras 
Comissões Permanentes da Assembléia 
(Deliberar data) 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
DOCUMENTO, do Senhor Adelson Fernandes 
Alípio, tendo como identidade social Hellen 
Brizzart, solicitando o apoio da Comissão a fim 
de que os servidores deste Poder realizem curso 
de capacitação para formação em diversidade 
sexual; que a Comissão se reúna representantes 
do LGBT Estadual; que seja proposto Projeto de 
Lei regulamentando a utilização do banheiro 
feminino por transexuais e travestis e a criação 
de Emendas Parlamentares no sentido de 
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fortalecer as associações e as organizações não 
governamentais LGBT. (Encaminhado à 
Procuradoria para análise jurídica/ 
Encaminhado aos gabinetes para ciência e 
sugestões no que se refere aos tópicos 1, 3, 4 e 
5, com prazo de entrega dia 20.11.2008 e 
entrada na reunião Ordinária do dia 
24.11.2008) 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072296-
0, da Senhora Christiane Furtado da Silva, com 
análise realizada pela Procuradoria desta Casa 
informando que o referido processo recebeu o 
parecer do Promotor de Justiça da Auditoria 
Militar pelo arquivamento dos autos.  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
082417/2008-0, da Senhora Joelma Bastos de 
Almeida, com análise realizada pela 
Procuradoria desta Casa informando que o 
Ministério Público ofereceu denúncia contra a 
pessoa de Jessé Bastos de Almeida, irmão da 
demandante, por fato tipificado no artigo 157, 
parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, cujo 
processo tramita perante o MM. Juiz de Direito 
da Comarca de Marataízes, Processo nº 
069.08.000468-7.  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
083612/2008, do Senhor Carlos Alberto Lacerda, 
com análise realizada pela Procuradoria desta Casa 
informando que a matéria pleiteada é de natureza 
particular e não do âmbito administrativo desse 
Poder, coube recurso administrativo para a Junta de 
recurso da Previdência Social, porém o prazo 
expirou.  Restou ao requerente, tão somente, o 
recurso em juízo, que deve ser postulado junto à 
Defensoria Pública. (Ciência ao requerente em 
13.11.2008.) 
 
 Sujeito a alterações até o início da reunião. 
 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 
PRESIDENTE: Deputado Reginaldo Almeida 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano Pereira 
REUNIÃO: Ordinária 
Local: Plenarinho Judith Leão 
DATA: 25/11 /08 
DIA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13:00  

 
PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA 

1- EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 
081984/2008, do Exmº. Sr. Deputado Carlos 
Casteglione, solicitando Audiência Pública, em 
regime de urgência, no município de Rio 
Bananal, com o objetivo de tratar do 
Abastecimento de Água na Área Urbana. 

 
OFÍCIO Nº 021/2008, do Sr. Bruno Pereira 
Nascimento, Diretor Presidente da Associação 
Capixaba dos Defensores Públicos (ACADEP), 
solicitando Audiência Pública, para debater “O 
PROJETO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO 
DA DEFENSORIA PÚBLICA”, visando o 
fortalecimento da instituição, bem como 
melhorias salariais e otimização de sua infra-
estrutura. 
 
OFICIO Nº 071/07-GVP, da Exmª. Srª. 
Deputada Luzia Toledo, solicitando a 
realização de duas Audiências Públicas: Sobre 
a Lei Estadual Nº 8.745/2007, que dispõe sobre 
o uso obrigatório de sacolas oxi-biodegradáveis 
pelos estabelecimentos comerciais do Estado do 
Espírito Santo; E sobre a Lei Estadual Nº 
8.524/2007, que institui o Programa Adote uma 
Nascente no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

REQUERIMENTO Nº 240/07-GDLT, da 
Exmª. Srª. Deputada Luzia Toledo, solicitando  
Audiência Pública, para discutir a 
aplicabilidade da Lei 5.818/98 e o Decreto 
1.318-R/04, que dispõe sobre a Política Estadual 
de Recursos Hídricos e institui o Sistema 
Integrado de Gerenciamento e Monitoramento 
dos Recursos Hídricos, no município de Nova 
Venécia. 

OFÍCIO Nº 54/08-GDLP, do Exmo. Sr. 
Deputado Luciano Pereira, solicitando que a 
Comissão convide o Sr. Fernando Chieppe 
Carreira, do Instituto Autoglass Sócio-ambiental 
de Educação, para participar da próxima reunião 
desta comissão e realizar  uma abordagem acerca 
do tema: RECICLAGEM DE VIDROS 
AUTOMOTIVOS, referente ao Projeto de Lei 
de autoria do Deputado que subscreve. 
 
CARTA, do Sr. Carlos Humberto de Oliveira, 
Membro do FÓRUM DAS ENTIDADES DA 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO 
LITORAL SUL DO ES, solicitando (02) duas 
Audiências Públicas – sendo uma realizada 
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nesta Casa de Leis e outra no município de 
Anchieta, para discutir a implantação do Pólo de 
Anchieta e os empreendimentos previstos: 
BAOSTEEL, UTG SUL, 4ª Usina da Samarco, 
Porto de Águas Profundas, Pátio de Minérios, 
etc.  
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

PROJETO DE LEI Nº 52/2008 
Autor: Deputada Luzia Toledo   
Ementa: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de taxa de manuseio, quando da remessa de 
carnês ou boletos ao consumidor, e dá outras 
providências. 

PROJETO DE LEI Nº 49/2008 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: Obriga os bares, restaurantes, 
lanchonetes e similares a manterem em seus 
cardápios lista com números de serviços de táxi e 
dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 639/2007 
Autor: Deputado Da Vitória   
Ementa: Determina que todas as Certidões 
Pessoais expedidas por órgãos públicos de 
qualquer dos Poderes do Estado sejam emitidas 
com Nome, Número do CPF e Filiação do 
interessado.  
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
PROJETO DE LEI 52/2008 
Autor: Deputada Luzia Toledo 
Ementa: Dispõe sobre a obrigação de cobrança 
de taxa de manuseio, quando da remessa de 
carnês ou boletos ao consumidor. 
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 08/10/08  
Prazo do Relator: 15/10/08 
Prazo da Comissão: 29/10/08 
 
PROJETO DE LEI 639/2007 
Autor: Deputado Da Vitória 
Ementa: Determina que todas as Certidões 
Pessoais expedidas por órgãos públicos de 
qualquer dos Poderes do Estado sejam emitidas 
com Nome, Número do CPF e Filiação do 
interessado.  
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 14/10/08  
Prazo do Relator: 21/10/08 
Prazo da Comissão: 04/11/08 

PROJETO DE LEI 49/2008 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: Obriga os bares, restaurantes, 
lanchonetes e similares a manterem em seus 
cardápios lista com números de serviços de táxi. 
Relator: Deputado Dr. Hércules 
Entrada na Comissão: 14/10/08  
Prazo do Relator: 21/10/08 
Prazo da Comissão: 04/11/08 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 33/2007 
Autor: Deputado Elion Vargas 
Ementa: Altera o artigo 206 da Constituição 
Estadual e acrescenta parágrafo único. 
Relator: Deputado Da Vitória 
Entrada na Comissão: 10/09/08  
Prazo do Relator: 23/09/08 
Prazo da Comissão: 07/10/08 
 
PROJETO DE LEI 62/2008 
Autor: Deputado Marcelo Coelho 
Ementa: Dispõe sobre a não cobrança de 
consumo mínimo nas faturas referente à energia 
elétrica dos imóveis cuja medição mensal ficar 
provado que não houve qualquer consumo e dá 
outras providências. 
Relator: Deputado Da Vitória 
Entrada na Comissão: 14/10/08  
Prazo do Relator: 21/10/08 
Prazo da Comissão: 04/11/08 
 
PROJETO DE LEI Nº 619/2007 
Autor: Deputado Elion Vargas   
Ementa: Obriga as empresas que produzem, 
distribuem ou comercializam disquetes ou similares 
as recolhê-los, quando inutilizados, dando-lhes 
destinação que não cause poluição ambiental.  
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 10/06/08  
Prazo do Relator: 08/07/08 
Prazo da Comissão: 15/0708 
 
Obs.: Estas informações foram recebidas no 
dia 20 de novembro de 2008 às 12:00. Sujeita 
a alterações. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
 
PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 
SANTOS 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 24/11/2008 
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DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 13 HORAS 

  
PAUTA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 
LEGISLATURA 

 
1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 Não houve no período. 

 

2 - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei PL 109/2008 
Autor: JARDEL DOS IDOSOS 

Ementa: Institui a Política Estadual de 
Condução, Educação e Prevenção de Acidentes 
para Condutores de Motocicletas/Triciclos de 
Transporte de Cargas, volumes e Documentos. 

Projeto de Lei PL 296/2008 
Autor: ROBSON VAILLANT 

Ementa: Institui o dia 07 de dezembro como o 
Dia Estadual do Adesguiano. 

 
3 - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 

Projeto de Lei Nº 545/2007 
Autor: REGINALDO ALMEIDA 

Ementa: Dispõe sobre a doação de brinquedos, 
material escolar e peças de vestuário infantis 
apreendidas no Estado. 

 

4 - ORDEM DO DIA 
Não há 
5 - COMUNICAÇÃO: 
O que ocorrer. 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até as 
16:20h do dia 13/11/2008 e estão sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
 
PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS 
REUNIÃO: Extraordinária - Audiência Pública 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  
DATA: 26/11/2008 

DIA DA SEMANA: Quarta-Feira 
HORÁRIO: 19 horas 
 

PAUTA DA 31ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA-AUDIÊNCIA PÚBLICA 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

16ª LEGISLATURA. 
 

- OBJETIVO: 
 
-  Debater sobre “O Desarmamento no Estado 

do Espírito Santo – Campanha Nacional de 
Recadastramento de Armas e Entrega 
Voluntária de Armas”. 

 
-  

 COMUNICAÇÃO: 
 
- CONVIDADOS : 

• Governador e Vice-Governador do Estado 

• Secretário de Estado da Segurança Pública; 

• Secretário de Estado da Justiça 

• Corregedora Geral da Polícia Civil 

• Procurador Geral da Justiça do Ministério 

Público Estadual-ES 

• Chefe de Polícia Civil; 

• Comandante Geral da PM-ES  

• Presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

Humanos 

• Subsecretário para Assuntos do sistema Penal 

• Superintendente Regional da Polícia 

Rodoviária Federal-ES 

• Superintendente Regional da Polícia Federal-

ES 

• Superintendente de Polícia Especializada 

• Superintendente de Polícia Metropolitana 

•  Presidente da OAB-ES 

• Coordenadora do Programa de Proteção aos 

Defensores dos Direitos Humanos 

• Deputados Estaduais 

• Deputados Federais 

• Senadores 

• Desembargadores 

• Juízes de Direito da Vara Criminal 

• Representantes da Rede Desarma Brasil 
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• Vereadores da Grande Vitória 

• Prefeitos da Grande Vitória 

• Promotores; 

• Delegados; 

• Empresas Privadas 

• Lideres Religiosos 

• Faculdades de Curso de Direto  

• Autoridades Municipais de Segurança 

Pública da Grande Vitória; 

• Associações 

• Sindicatos 

• Secretário Geral da Transparência Capixaba 

– ONG 

• Diretor do Movimento Empresarial do ES em 

Ação. 

Obs: Estas informações foram recebidas até as 
14:30h do dia 20/11/2008 e estão sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 
PRESIDENTE: Deputada Luzia Toledo 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dary Pagung 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 26/11/2008 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: Após a sessão plenária 
 
 
PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA 16ª LEGISLATURA 

 
 
  1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÂO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
O que ocorrer. 
  
 
Obs :Estas informações foram recebidas até 
as 14:00  horas do dia 20 de novembro do 
corrente.  
Pauta sujeita a alterações até a hora da 
reunião. 
 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

DOS AGRÓXICOS 
 
 

PRESIDENTE: Deputada Janete de Sá  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Wanildo 
Sarmáglia 
RELATOR: Deputado Atayde Armani 
REUNIÃO: 7 ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 25/11/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13 horas 

 
PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 

1 – Expediente:  
 

Correspondências Recebidas:  
 
- Não há. 
 
2 - Ordem do dia: 
 
- Não há 

 
 

3 – Comunicações: 
 
Objetivo da CPI: para apurar possíveis 
irregularidades com danos à vida humana e ao 
meio ambiente em face do uso de produtos 
agrotóxicos comercializados por empresas 
privadas instaladas no Estado do Espírito Santo. 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até 
as 15 horas do dia 20/11/08, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 3627 
 
 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, SARA SOARES 
MARQUES, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 20 de novembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

PORTARIA Nº 1013 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 
 

RESOLVE, considerar licenciados, os 
servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos Artigos citados 
pela Lei Complementar nº 46, de 31/01/94: 
 

NOME CARGO DIAS ARTIGO A PARTIR 

Elane de 
Cerqueira Cruz 

Analista de Sistemas 
Júnior 15 142 16.09.2008

Elane de 
Cerqueira Cruz 

Analista de Sistemas 
Júnior 30 142 01.10.2008

Maura Helena 
Miranda 

Assistente Técnico de 
Supervisão 10 129 06.10.2008

Lauro Augusto 
Cassa Monteiro 

Assistente de Apoio 
Legislativo 30 129 09.10.2008

Maura Helena 
Miranda 

Assistente Técnico de 
Supervisão 15 129 16.10.2008

Elisa Veloso 
Antonio 

Assistente de Apoio 
Legislativo 10 129 22.10.2008

Vanderson 
Xavier Teixeira Assistente Legislativo 01 129 24.10.2008

Marcella Lemos 
Borges Assistente Legislativo 15 129 28.10.2008

Sergio Marçal 
Gouvêia Assistente Legislativo 15 129 28.10.2008

Thelma Vitor Adjunto Legislativo 01 129 28.10.2008

Maridalva Del 
Fiume Moschen Analista Legislativo 03 129 29.10.2008

Eliane Jantorni 
dos Santos 

Assistente de Apoio 
Legislativo 02 129 30.10.2008

Glaudson 
Vasconcellos 
Campos 

Assessor  Legislativo  01 129 31.10.2009

Elane de 
Cerqueira Cruz 

Analista de Sistemas 
Júnior 15 142 01.11.2008

Arlete Souza 
Lima 

Agente de Apoio 
Legislativo 04 142 03.11.2008

Bruna do 
Rosário Walcher Assessor  Legislativo 01 129 03.11.2008

Dalmo Soares 
Lora Analista Legislativo 03 129 03.11.2008

Juliana Batista 
Nunes Ferreira Adjunto Legislativo 05 142 03.11.2008

Nayani Sa  
Ferraz Adjunto Legislativo 01 129 04.11.2008

Kátia Virginia 
dos S. Santa 
Bárbara 

Assistente Legislativo 04 142 05.11.2008

Nayani Sa  
Ferraz Adjunto Legislativo 15 129 05.11.2008

Augusto Pereira 
de  Abreu Assistente Legislativo 09 142 06.11.2008

Rita de Cássia 
Lopes da Silva 

Assistente de Apoio 
Legislativo 02 129 06.11.2008

Marly Martha 
Depra 
Bittencourt 

Assessor Legislativo 15 129 07.11.2008

Débora  Luchi Assistente de Apoio 
Legislativo 05 129 08.11.2008

Ângela Maria 
Gomes 
Nascimento 

Assistente de Apoio 
Legislativo 10 142 10.11.2008

Christina Dario 
Dias 

Assistente de Apoio 
Legislativo 03 129 10.11.2008

Kelly Cristina 
Dias  de Souza Assistente Legislativo 05 129 10.11.2008

Maria Inês 
Loureiro 

Coordenador 
Legislativo do 
Cerimonial 

02 129 11.11.2008
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Neide Aparecida 
Silva Gomes 

Agente de Apoio 
Legislativo 10 129 11.11.2008

Sandra Mara  
Pego 

Assistente de Apoio 
Legislativo 10 129 11.11.2008

Eurídice Nunes 
Monteiro 

Agente de Apoio 
Legislativo 03 129 12.11.2008

Rosalina Guedes 
de Moraes 
Mateus 

Taquigrafa 
Parlamentar Revisor 01 129 12.11.2008

Rosse  Mary de 
Oliveira 

Agente de Apoio 
Legislativo 01 129 12.11.2008

Samuel Pelissari Repórter 
Cinematografico 01 129 12.11.2008

Kaila Diniz 
Oliveira Assistente Legislativo 09 129 14.11.2008

Giszelly Maciel 
Guimarães Assistente Legislativo 01 129 17.11.2008

Silvia Helena 
Altoé  Assistente Legislativo 12 142 17.11.2008

 

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 20 de novembro de 2008. 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 1014 
 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, para o período de 
08.12 a 19.12.2008, e de 09.03 a 26.03.09, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício 
de 2007, da servidora INÊS FONSÊCA 
NUNES, matrícula nº 16647, titular do cargo 
efetivo de Assistente de Apoio Legislativo, 
código EASAL, do Quadro Permanente da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
922/2008. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 20 de novembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

PORTARIA Nº 1015 
 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 TORNAR SEM EFEITO o Resumo 
de Contrato de Complementação Educacional 
de 13.11.2008, publicado em 14.11.2008, da 
estagiária de Ensino Superior, KIMILLY 
MORO RODRIGUES. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 20 de novembro de 2008. 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 
 

PORTARIA Nº 1016 
 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 MARCAR, para o período de 20.11 a 
19.12.2008, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2007, do servidor 
DERLI BAIENSE MOREIRA, matrícula nº 
203209, titular do cargo efetivo de Procurador, 
do Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 910/08. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 20 de novembro de 2008. 
 

 
JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 



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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