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ATAS DAS SESSÕES 
 

 CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 
DE DEZEMBRO 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, Giulianno dos Anjos, Guerino 
Zanon, Janete de Sá, Luciano Pereira, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Reginaldo Almeida, 
Robson Vaillant, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Wanildo Sarnáglia) 

 

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, a convite do 
Presidente, o Sr. Deputado Doutor 
Hércules) 

 

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

(O Sr. Doutor Hércules lê Salmos 
91:1) 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Boa-tarde, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, colegas e servidores, todos que nos 
acompanham nas galerias e telespectadores da TV 
Assembléia e da TV Educativa. 

Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima décima sexta sessão 
ordinária, realizada em 03 de dezembro de 2008. 
(Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
Esta presidência esclarece que a interrupção 

do funcionamento de linhas de telefones celulares 
que atendem à Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, na manhã de hoje, ocorreu em razão 
de problemas na rede da operadora contratada pela 
Casa.  

Informamos também que às 10h35min de 
hoje a operadora, por meio de sua Diretoria Regional 
Leste, enviou e-mail explicando-nos o problema, 
comunicando-nos o restabelecimento do serviço e 

nos pedindo as devidas desculpas pelos transtornos 
causados. (Pausa) 

Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da trigésima sétima sessão solene, 
realizada em 04 de dezembro de 2008. (Pausa) 

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

 
O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutir a 
ata. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, ao enviar um abraço afetuoso ao 
Prefeito Audifax Barcelos, fazemo-lo portador desse 
gesto de amizade a todos os moradores da Serra, pois 
hoje o Município comemora quatrocentos e cinqüenta 
e dois anos de existência e também é o dia de Nossa 
Senhora da Conceição. S. Ex.ª mostrou enorme 
capacidade e envergadura administrativa ao conceder 
ao Município de Serra, com trezentos e oitenta e 
cinco mil habitantes e cento e vinte e quatro bairros 
oficiais, o reconhecimento de o mais desenvolvido do 
Estado do Espírito Santo. O Prefeito Audifax 
Barcelos criou diversos projetos socioeconômicos 
merecidamente premiados, como: Projetos da Cidade 
Legal, Adolescente Cidadão, Pró Jovens, Rede 
Serrana de Empregabilidade Especial, este 
direcionado a pessoas com deficiência, Plano Diretor 
Municipal Participativo e Chico Prego, que resgata a 
cultura local. 
 Outro importante ato do Prefeito Audifax 
Barcelos foi a implantação da Agenda Serra 21, com 
o objetivo de discutir com a sociedade problemas e 
soluções que envolvam áreas de sua administração 
como mobilidade urbana, incluindo a ciclovia que 
liga Serra aos municípios da Grande Vitória. A 
Agenda Serra 21 estuda o Município de Serra no 
contexto metropolitano, estadual, nacional e 
internacional, potencialidade de emprego e renda, 
dentre outros quesitos. Os moradores desse 
maravilhoso município irmão repartem a felicidade 
de morar numa cidade cujo administrador conclui o 
mandato de quatro anos com quatrocentos e 
cinqüenta quilômetros – até por capricho quase 
igualando com a idade da Serra - de ruas asfaltadas.  
 O Prefeito Audifax Barcelos fortaleceu o 
pólo industrial do município estimulando o 
crescimento das atuais empresas e incentivando a 
implantação de novas e modernas empresas, gerando 
emprego e renda dignos de sua gente. É o município 
que melhor remunera os seus servidores. Na área da 
educação – o grande problema brasileiro –
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estabeleceu para os professores o maior piso salarial 
do Estado. Por fim, suas ações alcançaram todas as 
suas secretarias municipais. O Prefeito Audifax 
Barcelos entrega uma prefeitura eficiente e instalada 
num prédio novo. A administração do município 
revelou-se dinâmica, empreendedora, e, 
conseqüentemente, proporcionou felicidade a seu 
povo. Parabéns, Serra; parabéns, serranos; parabéns, 
Audifax Barcelos. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida.  
 Registramos também que hoje é o Dia da 
Padroeira do Município de Linhares. 
 

A SR.ª APARECIDA DENADAI - Sr. 
Presidente, pela ordem! Registramos, com satisfação, 
a visita, nas galerias desta Casa, dos alunos da Escola 
Arnulfo Mattos, acompanhados das professoras 
Nilma Moreira da Penha e Solene Mara Schmidt, 
bem como da coordenadora do projeto Escolas na 
Assembléia, da qual somos presidenta. (Pausa)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) -   Convido a Sr.ª 1ª Secretária a 
proceder à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
2760/2008. 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
 
Referência: MP nº 341/1996 
 
Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
A Sua Ex.ª Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo  
Sr. Guerino Zanon 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 

Pelo presente, solicitamos a Vossa 
Excelência a devolução da proposta de Projeto de Lei 
Complementar, aprovada pelo Colendo Colégio de 
Procuradores de Justiça desta Instituição, alterando a 
denominação do Fundo Estadual de Reparação de 
Interesses Difusos Lesados para Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos, para o devido 
aprimoramento da matéria proposta. 

 
Por oportuno, apresentamos protestos de 

estima e consideração. 
Atenciosamente, 

 
FERNANDO ZARDINI ANTONIO 

Procurador-Geral de Justiça 

Rua Humberto Martins de Paula, nº 350, Enseada do 
Suá, Vitória/ES - CEP: 29050-265, Fone/Fax: (27) 
3224-4494 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Defiro, nos termos do art. 168 do 
Regimento Interno.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
774/2008. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 

Espírito Santo 

 
Alegre, 28 de novembro de 2008. 

 
Assunto: Prestação de Contas. 
 
Senhor Presidente, 

 
1. Em atendimento ao inciso IV, do parágrafo 
2º, Artigo 7º, da Lei Estadual nº 8.308/2006, 
encaminhamos em anexo, Prestação de Contas 
referente a aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais, transferidos 
ao município de Alegre, no período de 30/06/2008 a 
30/10/2008, oriundos da exploração de petróleo e gás 
natural. 

 
 Atenciosamente, 

 
Dr. DJALMA DA SILVA SANTOS 

Prefeito Municipal de Alegre  

 
Caixa Postal 24 – Parque Getúlio Vargas, 01 – 
Centro – Alegre/ES – Tel: (28) 3552-2327 FAX: 
(28) 3552-1920 
http/:www.alegre.es.gov.br / e-mail- 
alegre@alegre.es.gov.br prefeito@alegre.es.gov.br 

 
Excelentíssimo Senhor, 
GUERINO ZANON 
Av. Américo Buaiz, 205 – Sala 803 
Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29.050-950 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia.  
 Continua a leitura do Expediente.  
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO 
Nº 255/2008. 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei Complementar nº 465 oriunda 
do Projeto de Lei Complementar n° 38/2008, de 
autoria do senhor Governador do Estado, que 
“Extingue cargos e vagas no âmbito da 
Administração Pública,” publicada no Diário Oficial 
do dia 1º de dezembro de 2008.  
 

Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
256/2008. 
 
Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei Complementar nº 464 oriunda 
do Projeto de Lei Complementar n° 34/2008, de 
autoria do senhor Governador do Estado, que 
“Dispõe sobre prazos de contratações temporárias de 
pessoal,” publicada no Diário Oficial do dia 1º de 
dezembro de 2008.  
 

Respeitosamente, 

 
VANILZA MARQUES DA SILVA 

Diretora Legislativa de Processos Legislativos 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se.  

 Continua a leitura do Expediente.  

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
257/2008. 

 
Vitória, 03 de dezembro de 2008. 

 
Senhor Presidente, 

 
Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 

no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.070 oriunda do Projeto 
de Lei n° 393/2008, de autoria do senhor 
Governador do Estado, que “Abre o crédito 
suplementar no valor de R$ 140.000,00 (cento e 
quarenta mil reais) e inclui Entidades no Anexo V 
da Lei Orçamentária nº 8.822, de 25.01.2008, para 
o fim que especifica,” publicada no Diário Oficial 
do dia 1º de dezembro de 2008.  

 
Respeitosamente, 

 
VANILZA MARQUES DA SILVA 

Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

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

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

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
258/2008. 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2008. 

 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.068 oriunda do Projeto 
de Lei n° 248/2008, de autoria do senhor Deputado 
Wanildo Sarnáglia, que “Altera a redação do artigo 
1º da Lei nº 8.928, de 26.06.2008,” publicada no 
Diário Oficial do dia 28 de novembro de 2008. 

 
Respeitosamente, 
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VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
259/2008. 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.069 (Promulgada) 
oriunda do Projeto de Lei n° 534/2007, de autoria do 
senhor Deputado Doutor Wolmar, que “Obriga os 
estabelecimentos comerciais, registrados na Junta 
Comercial como de médio e grande porte, a 
imprimirem informativo referente à coleta seletiva de 
lixo em sacolas plásticas utilizadas para embalagem 
de mercadorias,” publicada no Diário Oficial do dia 
1º de dezembro de 2008.  
 

Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
260/2008. 
 
Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 

 
Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 

no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.071 oriunda do Projeto de 
Lei n° 392/2008, de autoria do senhor Governador do 
Estado, que “Altera a Lei nº 8.784, de 21.12.2007, 

que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
Social - FEHAB,” publicada no Diário Oficial do dia 
1º de dezembro de 2008.  
 

Respeitosamente, 

 
VANILZA MARQUES DA SILVA 

Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
35/2008. 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Através do presente, vimos solicitar que seja 
justificada a minha ausência na sessão ordinária do 
dia 03 de dezembro do corrente, nos termos do 
parágrafo 6º do artigo 295 do Regimento Interno, em 
virtude de estar participando do Quarto Fórum 
Senado Debate Brasil, com o tema “Nova 
Fronteira do Petróleo – Os Desafios do Pré -Sal”, 
em Brasília, nos dias 03 e 04/12, não sendo possível 
o meu comparecimento no Plenário da Casa.  
 

Respeitosamente, 
 

PAULO ROBERTO  
Deputado Estadual 

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

OFÍCIO N° 626/2008. 
 
Vitória, 05 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

O Deputado infra-assinado, com base no 
Artigo 23, § 1°, inciso III do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, bem como na decisão do Colégio de 
Líderes do dia 15 de março de 2004, vem por meio 
deste justificar a sua ausência no Plenário, na sessão 
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do dia 03/12/2008, tendo em vista que no mesmo 
horário encontrava-se em representação parlamentar. 
 

Atenciosamente, 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 
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 292/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 5º 
da Lei nº 7.457/2003, encaminho a essa Assembléia 
Legislativa os Extratos dos Termos de Acordo 
INVEST-ES nos 130, 135, 136 e 138, todos do 
corrente exercício, bem como cópias reprográficas 
das publicações das Resoluções do Comitê de 
Avaliação do Programa de Incentivo ao Investimento 
no Estado – INVEST-ES, encaminhados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 293/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis, 
o anexo projeto de lei, que institui o Programa de 

Pagamento Incentivado de Débitos Fiscais 
relacionados com o ICM e o ICMS, por meio do qual 
os débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, 
vencidos até 30 de junho de 2008, constituídos ou 
não, inclusive os espontaneamente denunciados pelo 
contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa, ainda 
que ajuizados, poderão ser pagos em parcela única, 
com redução de noventa e cinco por cento das multas 
punitivas e moratórias e oitenta por cento dos juros 
de mora ou em até cento e vinte parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, com níveis diferenciados de 
redução das multas punitivas e moratórias e dos juros 
de mora incidentes. 

Cabe salientar que o parcelamento 
incentivado ora disciplinado será concedido de 
acordo com as regras contidas no Regulamento do 
ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 
de outubro de 2002, na parte que trata do 
parcelamento de débitos fiscais, e não se aplica a 
débito fiscal objeto de parcelamento em curso, ou 
remanescente de parcelamento anterior cujo contrato 
tenha sido rescindido.  

Vale frisar, ainda, que o ingresso no 
programa dar-se-á por opção do contribuinte, 
mediante requerimento formalizado até o dia 30 de 
abril de 2009, e que tal benefício não autoriza a 
restituição ou a compensação das importâncias já 
recolhidas. 

A concessão do benefício ficará 
condicionada a que o contribuinte apresente o 
respectivo pedido na Agência da Receita Estadual a 
que estiver circunscrito, manifestando, formalmente, 
a sua desistência em relação a ações judiciais e a 
recursos administrativos existentes contra a Fazenda 
Pública. 

Assim, Senhor Presidente, espero a acolhida 
necessária à proposta que ora submeto à apreciação 
dessa Casa. 

 
Atenciosamente,  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI Nº 449/2008 

 
Dispõe sobre parcelamento de 
débitos fiscais, nas condições que 
especifica. 

 
Art. 1º Fica instituído o Programa de 

Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais 
destinado a promover a regularização de débitos 
fiscais relacionados com o ICM e o ICMS 
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de 
junho de 2008, constituídos ou não, inclusive os 
espontaneamente denunciados pelo contribuinte, 
inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizados. 
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§ 1º O débito será consolidado, de forma 
individualizada, na data do pedido de ingresso no 
programa, com todos os acréscimos legais vencidos 
previstos na legislação de regência do imposto, na 
data dos respectivos fatos geradores da obrigação 
tributária. 

 
§ 2º O parcelamento de que trata o caput: 

 
I - desde que requerido até 

30 de abril de 2009, poderá ser 
efetuado em moeda corrente, nas 
seguintes condições: 

a) em parcela única, com 
redução de noventa e cinco por cento 
das multas punitivas e moratórias e, 
de oitenta por cento dos juros de 
mora;  

b) em até sessenta parcelas 
mensais e sucessivas, com redução 
de oitenta por cento das multas 
punitivas e moratórias e, de sessenta 
por cento dos juros de mora; ou 

c) em até cento e vinte 
parcelas mensais e sucessivas, com 
redução de sessenta e cinco por cento 
das multas punitivas e moratórias e, 
de cinqüenta por cento dos juros de 
mora; 

d) não admitirá parcela 
mensal inferior a 200 VRTE’S. 

II – implica em confissão 
irrevogável e irretratável do débito 
fiscal; 

III - observadas as 
disposições desta Lei, será concedido 
de acordo com as regras contidas no 
RICMS/ES –, aprovado pelo Decreto 
nº 1.090-R, de 25 de outubro de 
2002; 

IV - poderá ser deferido, 
independentemente da existência de 
outros parcelamentos anteriormente 
celebrados; 

V - não autoriza a restituição 
ou compensação das importâncias já 
recolhidas;  

VI - não se aplica a débito 
fiscal: 

a) objeto de parcelamento 
em curso; ou 

b) cujo parcelamento esteja 
expressamente vedado pelo 
Regulamento do ICMS/ES, aprovado 
pelo Decreto nº 1.090-R, de 2002.  

VIII - fica condicionado a 
que o contribuinte: 

a) efetue expressa renúncia a 
qualquer defesa ou recurso 

administrativo ou judicial, bem como 
desistência dos já interpostos, 
relativamente aos débitos fiscais 
incluídos no parcelamento ou objeto 
de liquidação em parcela única;  

b) efetue, na forma e nos 
prazos regulamentares, o pagamento 
regular das parcelas do débito 
consolidado;  

c) declare sua opção pelo 
ingresso no programa, mediante 
requerimento;  

d) efetue o pagamento das 
custas judiciais e dos honorários 
advocatícios nas ações já ajuizadas; e 

e) atenda às demais 
condições previstas no RICMS/ES. 

 
§ 3º O requerimento a que se 

refere o § 2º, VIII, c: 
 
I - será apresentado na 

Agência da Receita Estadual a que 
estiver circunscrito o interessado, ou 
na Procuradoria Geral do Estado, 
quando se tratar de processo 
encaminhado àquele órgão para 
propositura de ação judicial referente 
à cobrança da dívida;  

II - conterá o valor do 
débito, com a indicação do número 
do auto de infração ou da notificação 
de débito e, em caso de denúncia 
espontânea, o valor do débito e o seu 
respectivo período de referência; e  

III - deverá ser instruído 
com cópia do Documento de 
Informação e Apuração do ICMS – 
DIA-ICMS – ou Declaração 
Simplificada – DS –, ou do 
Documento de Informações 
Econômico-Fiscais – DIEF –, na 
hipótese de pagamento ou 
parcelamento decorrente de denúncia 
espontânea apresentada pelo 
contribuinte. 

 
§ 4º O pagamento em cota única dispensa a 

apresentação do requerimento previsto neste artigo, e 
poderá ser efetuado por meio de DUA - eletrônico, 
conforme modelo disponível na internet, no 
endereço www.sefaz.es.gov.br. 
 

§ 5º Para cada débito consolidado na forma 
do § 1º será celebrado um contrato de parcelamento. 
 

Art. 2º O contrato celebrado em decorrência 
do parcelamento de que trata esta Lei será 
considerado descumprido e automaticamente 
rescindido, independentemente de qualquer ato da 
autoridade fazendária, quando ocorrer falta de 
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pagamento integral de qualquer uma das parcelas, por 
prazo superior a sessenta dias. 

 
Parágrafo único. Ocorrida a rescisão nos 

termos previstos no caput, deverão ser restabelecidos, 
em relação ao saldo devedor, os valores originários 
das multas e dos juros dispensados, prosseguindo-se 
a cobrança do débito remanescente. 

 
Art. 3º Para fins de pagamento dos débitos 

fiscais apurados na forma desta Lei, a atualização 
monetária deverá ser calculada com base na variação 
do Valor de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTE, do Estado do Espírito Santo, e os juros de 
mora serão equivalentes a um por cento por mês ou 
fração. 

 
Art. 4º Ato do Poder Executivo disporá 

sobre as normas complementares necessárias à 
implementação das disposições contidas nesta Lei. 

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

publicação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e 
de Finanças.  
  Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 294/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 04 de dezembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis, 
o anexo projeto de lei que autoriza o Estado a 
conceder remissão de débitos fiscais referentes ao 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, existentes até 31 de dezembro 
de 2007, cujos valores sejam iguais ou inferiores a 
dez mil reais. 

A medida proposta atinge tão somente os 
pequenos devedores do erário estadual, cujos valores 
de débitos fiscais consolidados significam pouco 
mais de 1% (um por cento) do total constituído pela 
Fazenda Pública Estadual. 

A cobrança de dívidas de diminuto valor 
congestiona o sistema de cobrança da Procuradoria 
Geral do Estado com baixíssimo resultado efetivo, 
pois no mais das vezes, as pessoas identificadas no 
pólo passivo das respectivas ações não oferecem 

condições materiais para que a execução da dívida 
seja satisfeita. 

Ante ao exposto espero, Senhor Presidente, a 
acolhida necessária à proposta. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 450/2008 

 
Autoriza o Poder Executivo a 
conceder remissão de débitos fiscais. 

 
“Art. 1º Fica o Estado do Espírito Santo a 

conceder remissão de débitos fiscais vencidos, 
referentes ao ICM e ao ICMS inscritos ou não em 
dívida ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança, 
decorrentes de denúncia espontânea formalizada até 
31 de dezembro de 2007, ou constantes de auto de 
infração ou de notificação de débito, lavrados até 31 
de dezembro de 2007, cujos valores, atualizados até 
31 de dezembro de 2007, sejam iguais ou inferiores a 
dez mil reais. 

 
§ 1º O disposto neste artigo não autoriza a 

restituição ou a compensação de valores 
eventualmente recolhidos. 

 
§ 2º Os procedimentos necessários para a 

remissão dos débitos e o arquivamento dos 
respectivos processos serão estabelecidos no 
Regulamento do ICMS. 

 
Art. 2º Para efeito de remissão dos débitos 

fiscais relativos às empresas optantes do Simples 
Nacional, previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, as datas fixadas no artigo 1º serão 
limitadas a 30 de junho de 2007. 

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

publicação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça e de Finanças.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 451/2008.  
 

Ementa: Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Luiz Carlos 
de Andrade 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
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DECRETA: 
 

“Art. 1° Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Luiz Carlos de Andrade.  

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2008.  
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sr. Luiz Carlos de Andrade nasceu em 18 

de abril de 1934 em Teresópolis, Estado do Rio de 
Janeiro. Filho de Geraldino José de Andrade e 
Olegardina Schaifer de Andrade, casado com Lycia 
Coimbra de Andrade com quem teve três filhos, 
Márcia Andrade Comes da Cunha, Marcos Coimbra 
de Andrade e Luiz Carlos de Andrade Filho, todos 
nascidos e criados no Estado do Espírito Santo.  

Em 1951, já assentada sua residência no 
Estado do Espírito Santo, fundou a Firma Comercial 
Andrade LTDA, a qual tinha como especialidade a 
comercialização de cereais no Mercado da Capixaba. 
Em 1977, teve a sede de sua firma transferida para a 
CEASA de Cariacica, local no qual fundou também a 
Firma Mercantil Andrade LTDA.  

Exerceu as funções de Tesoureiro do 
Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros 
Alimentícios do Estado do Espírito Santo.  

É ex-membro do Conselho de Administração 
da Federação do Comércio do Estado do Espírito 
Santo.  

É ex-membro da Junta de Recursos Fiscais 
do Estado do Espírito Santo, o que se deu no 
Governo de Christiano Dias Lopes.  

É ex-membro do Conselho de Administração 
da CEASA do Estado do Espírito Santo.  

É fundador e ex-presidente da Associação do 
Usuários Permanentes da CEASA do Estado do 
Espírito Santo.  

É ex-presidente do Lions Clube 8 de 
Setembro, em Vitória.  

É ex-membro do Conselho de Administração 
do SENAC do Estado do Espírito Santo.  

É ex-membro da Diretoria do Lions Clube 
Internacional Dist. L-3, no Estado do Rio de Janeiro.  

Foi agraciado com o Título de Cidadão 
Cariaciquense pela Câmara de Vereadores daquele 
município capixaba.  

À vista de todas as atividades elencadas 
acima, apresentamos este Projeto de Lei como uma 
singela homenagem a este cidadão que tanto fez pelo 
Estado do Espírito Santo, contando com a aprovação 
de meus pares nesta Casa de Leis.  
 
 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 452/2008. 
 

A Deputada Estadual Janete de Sá, no 
exercício de suas atribuições constitucionais, 
amparada na previsão do artigo 146, I, do Regimento 
Interno, apresenta o seguinte Projeto de Lei: 
 

Altera os artigos 1º, 2º 3º e 4º da Lei 
nº 8.959, de 18 de julho de 2008 e dá 
outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1o Os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 8.959, 

de 18 de julho de 2008, passam a viger com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 1º. Os Centros de 
Formação de Condutores sediados no 
Estado do Espírito Santo ficam 
obrigados a disponibilizar veículos 
de passeio adaptados para o 
aprendizado de pessoas com 
deficiência física. 
 

Art. 2o. Para cumprir o 
disposto no artigo anterior, as três 
maiores frotas – Centro de Formação 
de Condutores – disponibilizarão 
pelo menos um veículo adaptado, 
podendo as empresas associarem-se 
entre si para oferecer o serviço. 
 

§ 1º. Para a definição das 
maiores frotas, serão consideradas as 
que possuem maior número de 
veículos registrados por região 
(região Norte-Noroeste e suas 
subdivisões, região Sul e suas 
subdivisões, e região da Grande 
Vitória). 
 

§ 2º. É obrigatória a 
existência de pelo menos um veículo 
adaptado para oferecer o serviço às 
pessoas com deficiência em cada 
uma das regiões referidas no 
parágrafo anterior. 
 
Art. 3o. (...) 
 
(...) 
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IV – câmbio automático ou similar; 
 
V - direção hidráulica ou 
computadorizada. 
 
(...) 
 

Art. 4º. Esta lei entra em 
vigor doze meses após a sua 
publicação.” 

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

publicação.” 
 
Palácio Domingos Martins , 06 de maio de 

2008. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – PMN 
 

JUSTIFICATIVA 

 
A Lei nº 8.959/2008 é fruto de projeto de 

minha autoria, que determina aos Centros de 
Formação de Condutores que mantenham automóvel 
com adaptação para pessoas com deficiência física. 

Entendo que a referida lei, que busca garantir 
inserção social as pessoas com deficiência, precisa de 
um aprimoramento para garantir a interiorização da 
prestação do serviço. 

Para evitar que haja a concentração da 
prestação do serviço em uma determinada região, 
apresento o presente projeto para que os deficientes 
possam fazer os treinamentos na sua região de 
residência. 

Entendo que a medida atende ao critério da 
razoabilidade, uma vez que evita que a pessoa com 
deficiência tenha que fazer um deslocamento muito 
grande para obter a prestação do serviço. 

Mantenho-me firme no propósito de manter 
ao alcance das pessoas com deficiência a 
possibilidade de encontrar nos Centros de Formação 
de Condutores sediados no Estado, veículos 
adaptados para o seu aprendizado. 

A Constituição da República estabelece que 
todos são iguais perante a lei (artigo 5º, caput). 
Ocorre que essa igualdade deve ser exercida na 
medida necessária para fazer com que os que estão 
em situação de desigualdade se igualem. 

Isso equivale a dizer que os que se encontram 
em condição diferenciada para o exercício de seu 
direito à igualdade sejam tratados de forma desigual 
para garantir o exercício da mesma igualdade. 

No caso das pessoas portadoras de 
deficiência, a própria Carta Magna, em seu artigo 24, 
inciso XIV, garante aos estados o direito de legislar 
para garantir a sua proteção e integração social. 

A legalidade da presente proposta encontra 
respaldo no princípio da função social da 
propriedade, ao qual está vinculada toda a ordem 

econômica nacional, nos exatos termos do artigo 170, 
inciso III, da Constituição da República, pelo que as 
empresas devem assumir o seu papel na construção 
da dignidade humana e no exercício da cidadania. 

A modificação que se pretende, inclusive, 
será menos onerosa e garantirá a regionalização da 
prestação do atendimento, possibilitando que todos os 
interessados tenham o serviço à sua disposição na 
região onde residem. 

Baseada nisso, pugno aos senhores meus 
pares nesta Casa de Leis para que discutamos com 
afinco e aprovemos a proposição porque possui 
ampla pertinência social. 

 
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 Segurança, de 
Saúde e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 453/2008. 
 

“Declara de utilidade pública 
estadual o Centro de Convivência 
Reviver de Itarana, neste Estado, e 
dá outras providências.”  

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

“Art. 1o Fica declarado de utilidade pública 
estadual o Centro de Convivência Reviver de Itarana, 
localizado no Município de Itarana, neste Estado. 
 

Art. 2o Revogam-se todas as disposições em 
contrário. 

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

publicação.  
 

Palácio Domingos Martins , 03 de dezembro 
de 2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual – PMN 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Centro de Convivência Reviver de Itarana 
é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que atua 
com caráter social, cultural e recreativo em favor das 
pessoas idosas no município de Itarana. 

Os objetivos sociais da entidade estão muito 
bem retratados no seu estatuto social, e são 
plenamente conhecidos da comunidade daquela 
cidade. 
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Não há distribuição de dividendos ou 
pagamento de salário, uma vez que o estatuto social o 
proíbe, nos termos do seu artigo 27. 

A natureza filantrópica e socialmente 
relevante das atividades da entidade demonstra a sua 
adequação aos termos da legislação vigente sobre a 
declaração de utilidade pública estadual. 

Os documentos em anexo atestam que a 
entidade atende aos requisitos de lei e merece a 
declaração de utilidade pública. São os seguintes: 
1 –  Estatuto Social registrado no Cartório de 
Pessoas Jurídicas em 04.01.1999 e retificado em 
17.12.2007; 
2 – Declaração do Juiz de Direito da Comarca de 
Itarana; 
3 –  Certidão do Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos de Itarana; 
4 -  Balancete Contábil assinado por contador; 
5 -  Declaração do Contador atestando a não 
distribuição de lucros e pagamento de salários aos 
diretores; 
6 - Atestado de Registro no Conselho Municipal 
de Assistência Social; 
7 - Lei municipal que declarou de utilidade 
pública a entidade; 
8 - Ata da última Assembléia Geral Ordinária da 
entidade. 
 

Dessa forma, apresento o presente projeto 
para apreciação dos meus ilustres pares, requerendo a 
aprovação da proposição, para incluir a entidade no 
rol das consideradas de utilidade pública pelo Estado 
do Espírito Santo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Socia l, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: EMENDA 
SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 13/2008. 
 

Acrescenta novas atribuições ao 
cargo de Analista Legislativo da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 

 A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe conferem o artigo 17, XXI da 
Resolução nº 1600, de 11 de dezembro de 
1991(Regimento Interno),  

 
DECRETA: 

 
“Art. 1º Fica acrescido mais um Inciso no 

art. 10 da Resolução nº 1.745, de 12.12.1994, com a 
seguinte redação: 

‘Art. 10. (...) 
 
V – de Analista Legislativo’. 

 
Art. 2º Ficam revogados o Inciso II e o § 3º, 

do art. 64 da Resolução nº 1.745, de 12.12.1994. 
Art. 3º Os Itens 4.3 e 4.3.1 do Anexo I da 

Resolução nº 1.745, de 12.12.1994, passam a ter a 
seguinte redação: 
 

‘ANEXO I (...) 
 
4.3 Analista Legislativo de I, II, III e 
IV categorias. 

 

4.3.1. Atribuições gerais: 
 

I - prestar consultoria, assessoria, 
orientação e assistência técnica à 
Mesa Diretora, aos Deputados, à 
Direção Geral da Secretaria, às 
Comissões Parlamentares e as 
unidades administrativas da 
Assembléia Legislativa, sugerindo 
alternativas para a ação Parlamentar 
e legiferante, pertinentes ao 
assessoramento técnico-específico 
vinculado a respectiva área de 
formação superior exigida para o 
ingresso na carreira e emitir 
relatórios correspondentes;  
II - prestar assessoramento e 
consultoria à Mesa Diretora e aos 
Deputados durante a tramitação das 
proposições e nos procedimentos 
político-parlamentares, nas áreas 
temáticas a que estejam vinculados;  
III - elaborar análise técnica das 
proposições, dentro da respectiva 
área de formação superior exigida 
para o ingresso na carreira, quando 
requerido;  
IV - apoiar as atividades atinentes ao 
processo legislativo e acompanhar o 
andamento dos processos, prestando 
informações necessárias e regulares a 
tramitação das proposições 
legislativas, dentro da respectiva área 
de formação superior exigida para o 
ingresso na carreira;  
V - realizar pesquisas, prestar 
consultoria, elaborar relatórios das 
atividades desenvolvidas em cada 
área temática e instruir processos e 
preparo de informações;  
VI - elaborar minutas de despachos e 
requerer diligências incidentes no 
processo, se necessário, visando a 
adequação da tramitação à 
necessidade técnica que a matéria 
exige;  
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VII - acompanhar propostas de 
outras instituições, dentro das 
respectivas áreas temáticas;  
VIII - apresentar estudos técnicos 
relativos à área de atuação, visando 
o aprimoramento das atividades, 
elaborar planos e sugestões de 
procedimentos visando à 
modernização dos serviços 
administrativos;  
IX - acompanhar e assessorar reuniões, 
em matérias de sua especialidade, bem 
como realizar estudos técnicos de 
apoio às atividades institucionais e 
administrativas, quando solicitado;  
X - coordenar trabalhos de pesquisas e 
processamento de dados, serviços de 
informações e documentações e a 
criação de um núcleo de dados com a 
finalidade de reunir todos os pareceres, 
relatórios, notas técnicas, visando dar 
maior agilidade e confiabilidade aos 
trabalhos da categoria;  
XI - traduzir e interpretar conteúdos de 
informações;  
XII - manter dados estatísticos 
atualizados, com vistas à elaboração e 
execução orçamentária; 
XIII - planejar, implantar, coordenar e 
controlar projetos e trabalhos no 
âmbito da Administração no que se 
refere às suas respectivas áreas de 
atuação;  
XIV - examinar e fiscalizar o 
cumprimento do orçamento anual e 
acompanhar a execução orçamentária, 
inclusive quanto à abertura de créditos 
suplementares especiais e 
extraordinários, apresentar relatórios à 
autoridade competente das inspeções 
realizadas, apontando infrações e 
recomendando correções, quando for o 
caso;  
XV - realizar inspeções preventivas 
nas áreas administrativas, 
financeiras, contábeis, patrimoniais, 
recursos humanos, saúde, 
informática e outras, dentro da 
respectiva área de formação superior 
exigida para o ingresso na carreira;  
XVI - realizar auditorias especiais 
internas por determinação da 
Assembléia Legislativa;  
XVII - acompanhar a elaboração e 
execução dos planos econômicos, o 
Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA);  
XVIII - coordenar as atividades de 
tratamento e recuperação de 
informações;  

XIX - elaborar fluxo de controle e de 
rotinas de trabalho;  
XX - planejar ações integradas de 
implantação, coordenação e controle 
de projetos e trabalhos nos campos de 
administração, recrutamento, seleção e 
aperfeiçoamento de pessoal, de 
organização interna e métodos e 
planejamento, na área legislativa da 
Assembléia Legislativa;  
XXI - elaborar planos e sugestões de 
procedimentos, visando à 
modernização dos serviços 
administrativos e legislativos da 
Assembléia Legislativa; 
XXII - executar arbitragens e emitir 
laudos de acordo com a respectiva área 
de formação superior exigida para o 
ingresso na carreira;  
XXIII - orientar a respeito de normas 
internas e da revisão de processos, 
visando o seu eventual saneamento;  
XXIV - oferecimento de subsídios à 
Assembléia Legislativa sobre matéria 
atinente a sua área de atuação, quando 
solicitado;  
XXV - realizar exames médicos em 
candidatos ao ingresso nos serviços da 
Assembléia Legislativa;  
XXVI - realizar estudos, orientação, 
implantação, coordenação e execução 
de projetos e programas especiais de 
saúde no âmbito da Assembléia 
Legislativa, por determinação superior;  
XXVII - desenvolver trabalhos de 
educação sanitária, destinados à 
prevenção de doenças, bem como 
execução e interpretação de 
radiografias médico/dentárias;  
XXVIII - fornecimento e elaboração 
de laudos, perícias, atestados, 
relatórios e fichas médicas e 
odontológicas;  
XXIX - elaboração, aplicação, estudos, 
avaliação e interpretação de testes 
psicológicos; 
XXX - realização de entrevistas 
psicossociais com vistas à melhoria na 
qualidade de vida e desempenho dos 
servidores da Assembléia Legislativa;  
XXXI - elaboração de diagnóstico 
psicológico, orientação e 
acompanhamento do ajustamento do 
servidor; 
XXXII - supervisão de trabalhos de 
psicoterapia, e ainda, assistência a 
funcionários que apresentem 
problemas de ordem social, moral, 
educacional e econômica. 

 

Art. 4º À categoria de Analista Legislativo 
compete atuar, com independência técnica e política, 
para atender as necessidades a seguir discriminadas, 
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relacionadas, principalmente, com as Comissões 
Permanentes da Assembléia Legislativa: 
Contabilidade Pública; Economia; Finanças Públicas; 
Administração Pública e Legislativa; Agricultura; 
Serviço Social; Meio Ambiente; Geografia, 
Arquitetura e Urbanismo; Minas e Energia; 
Transportes; Comunicação Social; 
Telecomunicações; Ciência e Tecnologia; Educação, 
Desporto, Cultura; Saúde Pública e Sanitarismo; 
Turismo. 

 
 Art. 5º A carreira de Analista Legislativo é 
integrada por cargos de provimento efetivo, 
organizada em quadro próprio, em níveis 
escalonados, em 04(quatro) categorias, com a 
seguinte estrutura hierarquizada e respectivos 
quantitativos: 
 

I - 12 (doze) cargos de Analista 
Legislativo de 1ª Categoria (nível I); 
II - 12 (doze) cargos de Analista 
Legislativo de 2ª Categoria  (nível II); 
III - 11(onze) cargos de Analista 
Legislativo de 3ª Categoria (nível 
III);  
IV – 11(onze) cargos de Especialista 
em Políticas Públicas (nível IV). 

 
 Art. 6º O ingresso na carreira de Analista 
Legislativo da Assembléia Legislativa far-se-á nos 
cargos de Analista Legislativo de 1ª Categoria, por 
meio de concurso público de provas ou de provas e 
títulos, respeitada a ordem de classificação e a 
legislação estatutária. 
 
 Parágrafo único. São requisitos para a 
inscrição no concurso de Analista Legislativo de 1ª 
Categoria: 

 
I - ser brasileiro. 
II - ser possuidor de escolaridade de 
3º grau, com comprovação de 
registro junto ao Ministério de 
Educação e Cultura, em pelo menos 
uma das áreas temáticas 
mencionadas no art. 2º desta 
Resolução. 

 
 Art. 7º A promoção dos Analistas 
Legislativos dar-se-á de uma categoria para outra 
subseqüente por critério de antigüidade e de 
merecimento, alternadamente, atendido o requisito da 
estabilidade, iniciando-se a promoção pela 
antigüidade. 
 

§ 1º A passagem de uma categoria para outra 
subseqüente somente ocorrerá na existência de vaga e 
condicionada à permanência mínima na categoria por 
02 (dois) anos. 

§ 2º O critério de merecimento será aferido 
mediante procedimento técnico de avaliação de 
desempenho. 

 
Art. 8º A avaliação dos Analistas, para efeito 

de promoção por merecimento, considera o 
desempenho no cumprimento de suas atribuições, o 
seu potencial de desenvolvimento profissional na 
carreira, o seu zelo funcional e a disciplina, 
observando-se, especificamente, os seguintes 
requisitos: 

 
I - a competência, a produtividade, a 
cooperação e a observância dos 
deveres funcionais; 
II - os dados cadastrais e curriculares 
que comprovem interesse de 
aperfeiçoamento, mediante 
participação em cursos de 
capacitação e desenvolvimento 
profissional; 
III - participação em cursos e nos 
programas de treinamento, de 
avaliação, de capacitação, de 
especialização e de desenvolvimento 
funcional; 
IV – pela ocupação de cargos de 
proeminência e destaque no âmbito 
da Assembléia Legislativa; 
V - o potencial revelado: 

 
a) pelos resultados obtidos nos 
cursos de que trata o inciso III; 
b) pela qualidade do trabalho 
realizado e pelas iniciativas das quais 
resulte o aprimoramento da execução 
de tarefas individuais ou do órgão de 
sua localização; 
c) pela eficiência demonstrada em 
função da complexidade das 
atividades exercidas e pelo zelo 
funcional. 

 
Parágrafo único. O desempenho, o potencial 

e o zelo funcional serão analisados por critérios 
objetivos a serem definidos e regulamentados através 
de Ato da Mesa Diretora. 

 
Art. 9º Na avaliação de que trata o artigo 8º 

devem ser adotados critérios que atendam à natureza 
e às peculiaridades das atividades desempenhadas 
pelo Analista. 

 
Parágrafo único. A avaliação dos Analistas 

será procedida pelo Conselho de Avaliação. 
 

Art. 10. Ao Conselho de Avaliação compete 
a avaliação de estágio probatório e de promoção na 
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carreira e o seu funcionamento dar-se-á na forma do 
regulamento próprio, a ser efetivado através de Ato 
da Mesa Diretora. 

Art. 11. Integram o Conselho de Avaliação: 
 

I - o Secretário-Geral da Mesa; 
II - 02 (dois) Analistas Legislativos 
de carreira de categoria superior ao 
do avaliado; 
III - 01 (um) representante da 
Diretoria Legislativa de 
Administração - DLA, indicado pela 
Mesa Diretora; 
IV – 01 (um) representante da 
Procuradoria -Geral. 

 
Parágrafo único. Na impossibilidade de 

participação de quaisquer dos servidores citados 
neste artigo, a Mesa Diretora, em cada caso, poderá 
nomear um substituto equivalente. 
 

Art. 12. O Conselho de Avaliação, após 
realizada a avaliação especial de desempenho de 
estágio probatório, emitirá parecer confirmando ou 
não o servidor no cargo para o qual foi nomeado. 
 

§ 1º Se o parecer for contrário à confirmação 
do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento para efeito de 
apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da data em que o servidor atestar o 
recebimento da notificação, ou, em caso de recusa, 
assinado por 02 (duas) testemunhas idôneas. 

 
§ 2º O Conselho de Avaliação encaminhará o 

parecer, bem como a defesa, quando houver, à Mesa 
Diretora, que decidirá sobre a exoneração ou 
manutenção do servidor. 
 

Art. 13. O Conselho de Avaliação fará 
publicar as listas dos candidatos que tiverem 
preenchido os requisitos para as promoções por 
antigüidade e por merecimento. 

 
§ 1º As reclamações contra as listas poderão 

ser interpostas no prazo de 05 (cinco) dias e serão 
dirigidas ao Conselho de Avaliação que decidirá, em 
primeiro grau, no prazo de 05 (cinco) dias. 

 
§ 2º Da decisão do Conselho de Avaliação 

caberá recurso para a Mesa Diretora, no prazo de 05 
(cinco) dias. 
 

§ 3º As reclamações e os recursos serão 
recebidos com efeito suspensivo. 

 
Art. 14. O merecimento será apurado pelo 

Conselho de Avaliação, considerando-se os requisitos 
indicados no artigo 8º desta Resolução. 

Art. 15. Julgado o merecimento, o Conselho 
de Avaliação encaminhará à Mesa Diretora o 
respectivo ato de habilitação, com a indicação, em 
lista tríplice, dos nomes dos 03 (três) Analistas 
habilitados, em condições de igualdade, para a 
promoção por merecimento, para que, no prazo de 10 
(dez) dias, seja baixado ato de promoção. 
 

Art. 16. Realizada a promoção por 
merecimento, serão atribuídos para as promoções 
futuras aos remanescentes da lista tríplice 03 (três) 
pontos e, aos demais, 02 (dois) pontos. 
 

Art. 17. A antigüidade será apurada pelo 
tempo de efetivo exercício na categoria a que 
pertença o Analista Legislativo. 

 
Parágrafo único. Computar-se-á como 

tempo de efetivo exercício na categoria a que 
pertença o analista a ocupação de cargo comissionado 
ou função no âmbito do serviço público estadual.  
 

Art. 18. Na apuração da antigüidade, 
havendo empate de tempo de serviço na mesma 
categoria, adotar-se-á como critério de desempate, 
sucessivamente: 
 

I - o de maior tempo de serviço no 
cargo; 
II – o de maior tempo de serviço na 
Assembléia Legislativa; 
III - o de maior tempo no serviço 
público; 
IV - e o de maior idade. 

 
Art. 19. Apurada a antigüidade, o Conselho 

de Avaliação encaminhará à Mesa Diretora o 
respectivo ato de habilitação com a indicação do 
Analista habilitado para a promoção por antigüidade, 
devendo o Ato de Promoção ser baixado no prazo de 
10 (dez) dias. 
 

Art. 20. Não concorre à promoção por 
merecimento: 
 

I - aquele que tiver sofrido pena 
disciplinar ou tiver sido condenado 
judicialmente, respeitado o direito de 
ampla defesa e do contraditório; 
II - aquele que ainda não tiver 
adquirido estabilidade ou estiver em 
cumprimento de estágio probatório. 

 
Parágrafo único. Poderá concorrer à 

promoção por merecimento o servidor que estiver 
ocupando cargo comissionado ou função gratificada 
no âmbito do serviço público estadual. 

 
Art. 21. Concluída a promoção por 

merecimento reinicia-se na nova categoria a 
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avaliação, não sendo válidos os pontos obtidos até 
então. 
 

Art. 22. Aplicam-se, ainda, à carreira de 
Analista, no que couber, as regras adotadas para os 
demais servidores do Poder Legislativo, naquilo que 
não colidir com esta Resolução. 
 

Art. 23. A não-inclusão de candidato em lista 
de promoção por merecimento ou antigüidade, 
prescreverá: 
 

I - em 02 (dois) anos, quanto à pena 
administrativa de suspensão; 
II - em 01 (um) ano, quanto à pena 
administrativa de repreensão. 

 
Art. 24. Os atuais ocupantes do cargo de 

Analista Legislativo serão enquadrados pelo critério 
da antigüidade, através de ato da Mesa a ser baixado 
em 10 (dez) dias, apurada nos termos do artigo 18 
desta Resolução. 

 
§ 1º A partir do enquadramento previsto 

neste artigo não se aplica à carreira de Analista 
Legislativo a progressão funcional prevista na 
Resolução nº 1.745/1994, consolidada pela 
Resolução nº 1917/1998. 
 

§ 2º Fica assegurada ao servidor enquadrado 
nos termos deste artigo a irredutibilidade de 
vencimento prevista no artigo 7º, inciso VI, da 
Constituição Federal.  

 
Art. 25. Enquanto não for realizado o 

enquadramento previsto nesta Resolução, serão 
aplicadas aos Analistas Legislativos as regras de 
progressão funcional dispensadas aos demais 
servidores deste Poder, previstas na Resolução nº 
1.745 de 12.12.1994. 
 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de 
outubro de 2008 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

JUSTIFICATIVA 

 
 A pretensão da alteração na definição do 
cargo de Analista Legislativo, de nível superior, é 
justificada em razão da necessidade dessa Augusta 

Casa de Leis ter um corpo de Analistas 
especializados que possam dar suporte aos Senhores 
Parlamentares, bem como, às Comissões Técnicas, 
nas áreas não abrangidas pela assessoria jurídica da 
Procuradoria deste Poder. 
 A definição das atribuições dos integrantes 
do quadro de Analistas é de suma importância para o 
aproveitamento pleno da capacidade Legislativa e do 
conhecimento de cada servidor, cujas funções serão 
bem mais aproveitadas pela Administração da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito. 
 Tanto é assim que a Câmara dos Deputados e 
o Senado Federal já se utilizam do referido corpo de 
Analista Legilativo, que em momento oportuno se 
manifestam através de pareceres técnicos, 
possibilitando aos membros daquelas Casas de Leis 
desenvolverem os seus trabalhos com mais qualidade, 
eficiência e segurança. 
 O Projeto não cria novos cargos, vez que tão-
somente redefine as atribuições dos Analistas 
Legislativos que hoje estão desvirtuadas das 
necessidades da Casa e que muitos se encontram 
atualmente em funções burocráticas, e com essa 
redefinição poderão desenvolver trabalhos de melhor 
qualidade para assessorar na elaboração de pareceres, 
na tramitação de matérias, bem como auxiliar as 
Comissões Temáticas deste Poder, sejam elas 
permanentes ou temporárias. 
 Diante do exposto, solicitamos aos demais 
pares a aprovação do presente Projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Junte-se ao Projeto de 
Resolução nº 13/2008. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER Nº 
442/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei N° 125/2008, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inclusão, nas faturas mensais 
emitidas por concessionárias dos serviços públicos, 
de orientação sobre a racionalização do consumo de 
água e de energia elétrica, e dá outras providências. 

Em sua justificativa, a autora apresenta que 
“o presente Projeto de Lei tem em perspectiva o atual 
e urgente debate que o Brasil e o mundo têm 
desenvolvido sobre a escassez de água e energia 
elétrica no planeta, assim como o aquecimento global 
e também o tema recorrente nas discussões entre 
profissionais do meio ambiente.” 

Ainda que, “de acordo com dados da 
Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de 
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pessoas não têm água tratada. No período de um ano, 
morrem 10 milhões de seres humanos por falta desse 
recurso.” 

Assevera “é preciso, portanto, adotar medidas 
ousadas e decisivas no sentido de educar a população 
e os agentes econômicos sobre o uso racionalizado da 
água e da energia elétrica.” 

A autora destaca, “a necessidade de informar 
e conscientizar a sociedade, sobre a escassez da água 
e energia elétrica e o comprometimento do equilíbrio 
ambiental, com graves conseqüências sobre a fauna, a 
flora e a vida humana.” 

A matéria foi protocolada no dia 05 de maio 
de 2008, lida no expediente da Sessão Ordinária do 
dia 06 de maio de 2008, oportunidade esta em que 
recebeu despacho denegatório do Senhor Presidente 
da Mesa Diretora no sentido de devolvê-lo ao seu 
Autor, conforme o artigo 136, VIII, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, por infringência ao artigo 
63, parágrafo único, III e VI da Constituição 
Estadual. O autor apresentou recursos da decisão 
denegatória, o que foi deferido regimentalmente. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e parecer na forma do disposto no art. 40 
do Regimento Interno (Resolução n° 1600/1991). 
Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e emitir 
parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL 
 

A presente propositura, sob o aspecto da 
competência legislativa, não tem amparo consoante 
decisões reiteradas do Superior Tribunal Federal - 
STF, que a seguir transcrevemos: 
“ADI 3178 
(...) Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do 
Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e 
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de 
iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 
Precedentes. 4. Exigência de consignação de 
dotação orçamentária para a execução da lei. 
Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 
Precedentes. 5. Ação julgada procedente. (ADI 
3178/AP Tribunal Pleno Relator Ministro Gilmar 
Mendes. Julgado em 27/09/2006. Publicado em 
02/03/2007). 
 
‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 
QUE ATRIBUI TAREFAS AO DETRAN/ES, DE 
INICIATIVA PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCINALIDADE. COMPETÊNCIA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F., 61, 

§ 1°, II E ART. 84, II E VI. LEI 7.157, DE 2002. 
DO ESPÍRITO SANTO. I - É de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo a proposta de lei que vise 
a criação, estruturação e atribuição de órgãos da 
administração pública: CF, art. 61, § 1°, II, e art. 84, 
II e VI. II - As regras do processo legislativo federal, 
especialmente as que dizem respeito à iniciativa 
reservada, são normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros. III - Precedentes do STF. IV 
- Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 2719/ES. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Carlos Velloso. Julgado em 20/03/2003. 
Publicado em 25/03/2003)” 
 

Dessa forma, se impõe que é de competência 
exclusiva do chefe do Executivo dispor sobre a 
criação, extinção, estruturação, organização, 
funcionamento e atribuições dos órgãos e pessoas 
componentes da Administração Pública. 

Assim, o Projeto de Lei em comento, 
encontra obstáculo jurídico para a sua regular 
tramitação, pois, é evidente a invasão de competência 
legislativa, conforme o que descreve o art. 63, 
parágrafo único, III e VI, da Constituição do Estado 
do Espírito Santo , que enumera as iniciativas 
privativas, listando expressamente a organização 
administrativa e pessoal da administração pública; 
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder Executivo: 

 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

 
Parágrafo único - São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
(...) 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
(...)  
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo.” 

 

Assim, analisado, concluímos pela 
MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO da Mesa Diretora da ALES ao 
Projeto de Lei 125/2008, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, por insanável vício de 
inconstitucionalidade formal (competência legislativa 
do Chefe do Executivo), não devendo, portanto, 
seguir sua tramitação normal, ao tempo que 
sugerimos aos demais membros desta douta 
Comissão, a adoção do seguinte: 
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PARECER Nº 442/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela  MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DA MESA DIRETORA, ao 
Projeto de Lei n° 125/2008, de autoria da Ex.ma 
Deputada Luzia Toledo. 

 
Sala Rui Barbosa, em 02 de dezembro de 

2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
Nº436/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

Trata a presente Mensagem Governamental 
de n° 276/2008, de autoria do Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, de VETO 
PARCIAL aposto ao Projeto de Lei n° 484/2007, 
que aprovado transformou-se em Autógrafo de Lei 
n° 246/2008, e foi encaminhado àquela autoridade 
para providências atendendo dispositivos 
constitucionais. 

A Proposição vetada parcialmente é de 
autoria do Deputado Elion Vargas , que “Institui 
a Política Estadual de valorização do 
Estagiário”. 

Especialmente, o veto parcial incide sobre 
o art. 4° do Projeto de Lei, por 
inconstitucionalidade, eis que determina ao Poder 
Executivo expedir decreto regulamentar. 

A Mensagem de Veto Parcial retro 
mencionada foi protocolizada no dia 17.11.2008 e, 
em seguida, foi lida no expediente da sessão 
ordinária do dia 18.11.2008. Encontra-se publicada 
no Diário do Poder Legislativo do dia 19.11.2008, 
às páginas 3 e 4. A seguir a matéria foi enviada a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para exame e parecer, na forma 
dos arts. 40 e 224, caput e § 2°, do Regimento 
Interno (Resolução nº 1600/1991). 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

Com arrimo no art. 66, § 3°, da Constituição 
Estadual, o veto parcial ora em exame, encaminhado 
pela Mensagem Governamental n° 276/2008, visa 
invalidar parcialmente o Projeto de Lei n° 484/2007 
(autógrafo de Lei n° 246/2008), de autoria do Ex.mo 
Deputado Elion Vargas. 

O veto em questão funda-se na argüição de 
inconstitucionalidade formal, por invasão de 
competência legislativa privativa do Governador do 
Estado, consoante o que prescreve o art. 91, III da 
Constituição Estadual, a seguir descrito: 

 
“Art. 91. Compete privativamente 
ao Governador do Estado: 
 
(...) 
 
III - sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel 
execução;” 

 
No entanto, assevera a mensagem 

governamental que é louvável a iniciativa do 
legislador em propor a valorização do estagiário e 
que não provém óbice constitucional ou legal a 
Propositura do legislador. 

Sendo assim, comungamos com a 
manifestação governamental de VETO PARCIAL 
ao art. 4° do Projeto de Lei 484/2007, aposto pela 
Mensagem Governamental n° 276/2008. 

Neste sentido, sugerimos aos ilustres pares 
desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

PARECER Nº 436/2008 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO PARCIAL 
aposto EM ESPECIAL AO ARTIGO 4°, do Projeto 
de Lei n° 484/2007, de autoria do Deputado Elion 
Vargas. 

 
Sala Rui Barbosa, 02 de dezembro de 2008. 

 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER N° 
438/2008. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O presente parecer tem por finalidade 

analisar a constitucionalidade, a legalidade e 
juridicidade do Projeto de Lei n° 180/2008, de 
autoria do Deputado Estadual Marcelo Santos, 
conforme determina o art. 40 do Regimento interno 
desta Casa. 

A referida proposição Dispõe sobre a 
concessão de desconto nas taxas, emolumentos e 
demais custas dos serviços cartorários na forma 
que especifica. 

É o breve relatório. 

 
PARECER 

 
A proposta em análise, conforme preconiza 

seu artigo 1°, visa conceder às associações e 
organizações sem fins lucrativos o desconto no valor 
de 20% (vinte por cento) nas taxas, emolumentos e 
demais custas dos serviços cartorários  

Com efeito, a proposta em análise não atende 
as exigências constitucionais, apesar de possuir 
relevante cunho social. A iniciativa em apreço tem 
em seu mérito grande relevância para a sociedade, 
notadamente para os setores denominados não 
governamentais, mais conhecidos como 
Organizações Não Governamentais - ONGs. 

A Constituição Estadual em seu art. 264 ao 
dispor sobre os serviços notoriais não proíbe que os 
emolumentos sejam legislados pelos Deputados 
Estaduais, mas apenas determina que o Poder 
Judiciário fiscalizará os atos praticados pelos 
notórios, pois trata-se de atividade de caráter privado, 
praticada por delegação do Poder Público: 

 
“Art. 264. Os serviços notariais e de 
registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder 
Público, na forma prevista no art. 
236 da Constituição Federal. 

 
§ 1° A lei regulará as atividades dos 
exercentes de serviços notariais, de 
registro e seus prepostos, definirá a 
fiscalização de seus atos pelo Poder 
Judiciário e estabelecerá, com base 
em lei federal, o valor dos 
emolumentos relativos aos atos 
praticados”. 

 
Todavia, quando o autor propôs incentivo 

fiscal em relação às taxas, que possuem natureza 

jurídica de tributos, enveredou na seara cuja 
administração é o Poder Judiciário, responsável pela 
arrecadação e aplicação dos recursos públicos. Nesse 
sentido, qualquer que seja a redução da receita 
deverá vir acompanhada do impacto orçamentário 
e financeiro, o que inexiste na presente proposição. 

Em outras palavras, a redução no valor de 
taxas acarretará renúncia de receita, sem a adoção de 
mecanismos que permitam a recomposição do 
equilíbrio das contas públicas. O art. 16 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) dispõe acerca 
de tal preceito, in verbis: 

 
“Art. 16. A criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento 
da despesa será acompanhado de: 

 
I - estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes;” 
 

Por fim, cumpre-me informar que foi 
sancionada em 27/05/2008 a Lei Estadual n° 8.875, 
que garantiu isenção e incentivo fiscal às entidades 
que prestam assistência social e as que atuam na área 
ambiental reconhecidas pelo Estado como de 
utilidade pública a dispensa do pagamento de 
emolumentos pela autenticação de documentos e pelo 
reconhecimento de assinaturas, o que atende em parte 
a pretensão autoral. 

Diante das considerações aduzidas, somos 
pela ilegalidade da proposição em exame, por 
confrontação com a Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LC 101/2000, o sistema constitucional de iniciativas 
reservadas estabelecidas pela Constituição Federal. 

 
PARECER Nº 438/2008 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela ILEGALIDADE do Projeto de Lei n° 
180/2008, de autoria do Deputado Estadual Marcelo 
Santos, que Dispõe sobre a concessão de desconto 
nas taxas, emolumentos e demais custas dos 
serviços cartorários na forma que especifica. 
 

Sala das Comissões, 02 de dezembro de 
2008. 

 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS (contra) 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se.  
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER Nº 
437/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 24/2008, de autoria do 
Senhor Deputado Da Vitória, determina sobre a 
obrigatoriedade de instalação de sistemas de 
aquecimento de água por meio do aproveitamento da 
energia solar, nas edificações do Estado do Espírito 
Santo e, para tanto, dá outras providências correlatas. 
Foi protocolizado no dia 18 de fevereiro de 2008. 

Após, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 19 de fevereiro de 2008 e publicada 
no Diário Oficial (DPL) do dia 22 do mesmo mês e 
ano, às fls. 6.448 a 6.451. Por fim, a proposição 
recebeu encaminhamento para esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de novo Parecer para efeito 
de análise da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa empregada em 
sua feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 40 
da Resolução 1.600/1991(Regimento Interno desta 
Augusta Assembléia Legislativa) 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, Projeto de Lei n° 
24/2008, de autoria do Senhor Deputado Da Vitória, 
visa obrigar a instalação de sistemas de aquecimento 
de água - meio do aproveitamento da energia solar - 
nas edificações de uso residencial e não-residencial 
do Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, o 
projeto define: (I) a categoria de edificações de uso 
não-residencial; (II) o entendimento da categoria 
residencial; (III) dimensão mínima de atendimento 
dos sistemas de instalação hidráulica e dos 
equipamentos de aquecimento de água por energia 
solar; e (IV) que os materiais utilizados deverão estar 
de acordo com a Norma Brasileira Registrada (NBR), 
a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), além de suas eficiências serem 
comprovadas por órgão técnico credenciado pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro). 

O Projeto continua a sua normatividade 
definindo, ainda, outras determinações, como: 
 

a) a responsabilidade pelo 
cumprimento das exigências recai 
sobre o engenheiro da obra e sobre o 
proprietário; 
b) a expedição do HABITE-SE está 
condicionada ao seu cumprimento; 

c) imposição de multa de 10.000,00 
VRTEs aos infratores e utilização 
dos valores arrecadados em favor do 
Fundo Estadual de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio 
Ambiente; e  
d) a não aplicabilidade da exigência 
para os projetos de construção já 
aprovados ou aqueles protocolizados 
até a data da publicação desta 
pretensa lei. 

 
Em tempo, como adendo importante, cabe 

gizar que o Projeto em análise recebeu Emenda n.° 
01/2008, também de autoria do Senhor Deputado 
Da Vitória, acrescentando um parágrafo ao art. 2° 
do texto original, de forma que a lei não se “aplica 
às edificações nas quais seja tecnicamente inviável 
alcançar as condições que correspondam à 
demanda anual de energia necessária para 
aquecimento de água por energia solar”. 

Notadamente, a Proposição é de autoria de 
Parlamentar e exige que uma nova atribuição seja 
acrescida ao rol de atividades de uma das Secretarias 
do Estado, bem como, exige que servidores do Poder 
Executivo sejam direcionados para a execução da 
fiscalização e aplicação de multa aos engenheiros 
e/ou proprietários infratores. Na intelecção do 
contexto jurídico envolvido, temos que a 
Constituição Estadual dispõe explicitamente ser de 
competência legislativa do Governador do Estado a 
criação de atribuições para as Secretarias do Estado e 
para os seus órgãos, bem como toda a organização, 
administração e estruturação Poder Executivo. In 
verbis: 
 

Art. 63. omissis. 
 
Parágrafo único - São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado, 
e órgãos do Poder Executivo. 

 

O Princípio Constitucional da Separação dos 
Poderes é considerado a garantia da existência de um 
regime democrático, ou de um Estado de Direito. 
Além do mais, o disposto no artigo 2° da Carta 
Magna, taxativamente, dispõe que “são Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário” (grifamos), 
donde se conclui que não pode o Poder Legislativo 
interferir na competência legislativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, em razão da 
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independência, e da própria preservação do Estado 
Democrático de Direito. 

Situam-se dentro da principiologia 
constitucional da separação dos poderes, como 
cláusula pétrea, na forma elencada pelo art. 60, § 4°, 
inciso III, da Constituição Federal, tanto o exercício 
do poder regulamentar do Executivo, quanto o 
exercício do poder regulamentar do Legislativo. 
Sendo assim, da mesma forma que o Legislativo não 
pode interferir na competência privativa do 
Governador do Estado, este também não pode, salvo 
em situações extremamente relevantes e urgentes 
previstas exclusivamente na Constituição Federal. 

Assim sendo, o objeto regulado pelo Projeto 
do Ilustre Deputado, embora deva ser regulamentado 
por lei ordinária (adequado no que tange a isso), 
versa sobre matéria de iniciativa legislativa privativa 
do Governador do Estado (artigo 63, parágrafo único, 
incisos III e VI, da Constituição Estadual) não 
competindo, portanto, ao membro do Poder 
Legislativo ser autor de projetos de lei sobre a 
definição de atribuições e instituição de ações de 
órgãos do Poder Executivo. 

Sendo assim, perante a análise jurídica do 
Projeto ora em apreço, verifica-se do diagnóstico 
jurídico decorrente que, incontestavelmente, a 
pretensa normatividade da Proposição Legislativa 
apresenta ponto de antinomia com os preceitos da 
Constituição Estadual, assim, o consagrando com a 
graduação de formalmente inconstitucional. 

Por sua vez, é incontestável que, para a 
implementação do pretenso programa, será necessária 
a realização de despesas públicas para arcar com os 
custos como, por exemplo: (1) a aquisição de 
veículos para transportar os fiscais pelos Municípios 
do Estado, (2) o combustível e a mecânica dos 
veículos, (3) o pagamento de diárias e dos 
vencimentos dos servidores disponibilizados (fiscais), 
(4) a impressão de blocos de multa e demais 
equipamentos correspondentes, etc. 

Entretanto, a necessidade de realização de 
despesa pública, objetivando a execução de 
programas, requer prévia previsão na Lei 
Orçamentária Anual – LOA, para fins de autorização 
jurídica para a execução dos mesmos, caso contrário 
verificar-se-ia vedação plena, conforme dispõe o 
inciso I, do art. 167, da Constituição Federal. 

 
Art. 167. São vedados: 

 
I - o início de programas ou projetos 
não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual; 

 
Não obstante, registra-se outro gravame 

insanável constante do corpo da proposição, qual 
seja: a invasão da competência legislativa dos 
Municípios referente à normatização sobre assunto de 
interesse local. A vedação dessa invasão encontra 

amparo no dispositivo endereçado no inciso I, do art. 
30, da CF. In verbis: 

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

 
A dita invasão converge para o comando do 

Projeto de Lei n° 24/2008, que condiciona a 
expedição do “HABITE-SE” ao atendimento da 
pretensa lei (art. 4° do projeto). In caso, o “HABITE-
SE” é procedimento de competência exclusiva dos 
Municípios, que cabe fiscalizar as obras conforme o 
padrão de exigência das Leis Municipais, em especial 
no que tange ao Plano Diretor Urbano Municipal. 

Desta forma, não pode o Estado impor 
requisitos para o Município expedir o “HABITE-SE”, 
muito menos exigir do mesmo que assuma tanto a 
responsabilidade de fiscalizar, quanto o ônus de arcar 
- via erário municipal - com o custo de tal 
fiscalização. A hipótese agride frontalmente o 
Princípio Constitucional da Federação, previsto nos 
artigos 1° e 18 da Constituição Federal. 

Outrossim, ancorado na diagnose jurídica 
constitucional, o critério constitucional formal não se 
revela atendido. Vale dizer que, incontestavelmente, 
a pretensa normatividade da Proposição Legislativa 
em apreço traz ponto de antinomia com os preceitos 
constitucionais. Em conclusão, o Projeto de Lei n° 
24/2008, de autoria do Senhor Deputado Da Vitória, 
é formalmente inconstitucional. 

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

 
PARECER Nº 437/2008 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei n° 24/2008, de autoria do Senhor Deputado Da 
Vitória. 

 
Sala das Comissões, 02 de dezembro de 

2008. 

 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
Nº439/2008. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 287/2008 

 
AUTORA: DEPUTADA APARECIDA 
DENADAI 

 
RELATÓRIO 

 
A proposição em exame, de autoria da 

Deputada Aparecida Denadai, dispõe sobre a criação 
de unidade móvel Ginecológico às Meninas e 
Adolescentes de Rua, tendo por finalidade a 
realização de exames para o diagnóstico e o 
tratamento precoce do câncer e das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), com vistas à 
redução da mortalidade materna. 

A matéria foi publicada no Diário do Poder 
Legislativo – DPL do dia 11 de setembro de 2008, às 
pág. 9.947 a 9.949, tendo permanecido em pauta por 
3 (três) sessões ordinárias consecutivas. 

 Depois de juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, consoante os 
ditames constitucionais. 

É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
O Projeto de Lei nº 287/2008 em epígrafe de 

autoria da Deputada Aparecida Denadai, objetiva 
criar o Programa de Atendimento Ginecológico às 
Meninas e Adolescentes de Rua, em Unidade Móvel, 
tendo por finalidade o diagnóstico e o tratamento 
precoce do câncer e das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), com vistas à redução da 
mortalidade materna. 

A Carta Estadual em simetria com a 
Constituição Federal estabelece no art. 63, Parágrafo 
único, inciso III, que em relação ao exercício da 
iniciativa, fixa como matéria reservada ao Chefe do 
Poder Executivo, a iniciativa das leis que disponham 
sobre a organização administrativa: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as Leis que disponham sobre: 
 

(...) 

III. organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo.” 

 
Vê-se, aqui, que o constituinte reservou a 

iniciativa de projeto de lei referente à organização 
administrativa ao chefe da administração pública. 

Podemos afirmar, no que tange à iniciativa 
para deflagrar o processo legislativo, o texto 
Constitucional Estadual estatui no inciso III, 
Parágrafo único, art. 63, que a competência é reserva 
ao Governador do Estado na iniciativa de projetos 
sobre organização administrativa de pessoal da 
administração do Poder Executivo. 

 
O art. 91 da citada Carta Estadual reza que 

compete privativamente ao Governador exercer a 
direção superior da administração estadual com o 
apoiamento dos Secretários de Estado. Ademais, o 
projeto em foco trata de matéria concernente à 
Política Pública ao criar programas de natureza 
assistencial nas áreas de medicina especializada e 
nutrição. 

Não resta dúvida que tal política, para a sua 
efetivação, demanda ações que envolvem o aparato 
governamental para sua implementação. 

Temos, 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, ainda que de forma 
meramente “autorizativa” – sobre matéria reservada à 
iniciativa privativa do governador, qual seja, 
estabelecer atribuições cumpridas pelas Secretarias 
de Estado e demais Órgãos da estrutura da 
administração. 

A Constituição Estadual prevê que a sanção 
do Poder Executivo no processo legislativo soluciona 
o vício de iniciativa. Entretanto, a Suprema Corte tem 
adotado posicionamento divergente sobre o assunto. 
Inúmeras decisões do Colendo Tribunal neste sentido 
ressaltam a inconstitucionalidade de leis por vício 
formal de iniciativa. Trazemos à baila os seguintes 
acórdãos respeitantes à matéria, ADIN nº 700, 
Relator: Ministro Maurício Corrêa, publicada no 
Diário da Justiça de 24 de agosto de 2001; ADIN nº 
1070 MC/MS, Relator: Ministro Celso de Melo, 
publicada no Diário da Justiça, de 15 de abril de 
1996. 

Por todo o exposto, reafirmamos que o 
projeto em análise padece de vício material, por 
invadir a esfera de competência legislativa privativa 
do Executivo, e de vício formal, já que a iniciativa de 
projeto que trata de organização administrativa é da 
competência do Poder Executivo. 

Esta relatoria entende que deve ser 
considerado por este Colegiado Técnico as razões 
supramencionadas na forma do seguinte 
 

PARECER Nº 439/2008 
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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
287/2008 de autoria da Deputada Aparecida Denadai. 

 
Sala das Comissões, 02 de dezembro de 

2008. 

 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-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 da Senhora 
Rafaela Montozo Astolpho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 199/2008. 
 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 
448/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
291/2008, que concede abono pecuniário no valor de 
R$ 700,00 (setecentos reais) aos servidores 
administrativos do Poder Executivo. 

 
Palácio Domingos Martins, 03 de dezembro 

de 2008. 

 
ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 199/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 200/2008. 
 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 
431/2008, oriundo da Mensagem nº 07/2008, do 
Tribunal de Justiça, que concede abono pecuniário no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos servidores 
administrativos daquele Poder. 
 
 Palácio Domingos Martins, 03 de dezembro 

de 2008. 
ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência  
nº 200/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 201/2008. 

 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei 
Complementar nº 46/2008, oriundo da Mensagem nº 
04/2008, do Ministério Público, que altera e 
acrescenta dispositivos da Lei Complementar 
Estadual nº 95/1997, que institui a Lei Orgânica do 
Ministério Público. 
 
 Palácio Domingos Martins, 03 de dezembro 
de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 201/2008, que acaba de ser lido. 



11458 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 24 de dezembro de 2008 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 202/2008. 

 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 
430/2008, oriundo da Mensagem nº 05/2008, do 
Ministério Público, que concede abono pecuniário no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos servidores 
administrativos do MP-ES. 
 Palácio Domingos Martins , 03 de dezembro 
de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 202/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 203/2008. 
 

 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 
429/2008, oriundo do Ofício nº 793/2008, do 
Tribunal de Contas, que concede abono pecuniário no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos servidores 
administrativos daquele Órgão. 

 
 Palácio Domingos Martins , 03 de dezembro 

de 2008. 

 
ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 203/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

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

Nº 270/2008. 
 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
 A Deputada Estadual Luzia Toledo, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1.600/1991, requer que seja 
encaminhada ao Ex.mo Governador do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, 
a seguinte matéria: 
 

Dispõe sobre cadeiras de rodas em 
Instituições de Ensino Público do 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 
 Palácio Domingos Martins , 03 de 
dezembro de 2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Vice-presidenta da Assembléia Legislativa 

 
PROJETO DE LEI Nº / 2008 

 
Dispõe sobre cadeiras de rodas em 
Instituições de Ensino Público do 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Artigo 1º - O Governo do Estado do 
Espírito Santo disponibilizará pelo menos uma 
cadeira de rodas em cada Instituição de Ensino 
público no âmbito do Estado. 
 
 Parágrafo Único – A cadeira se 
destinará para o deslocamento de deficiente 
físico ou de pessoa que estiver temporariamente 
impossibilitada de caminhar. 
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 Artigo 2º - Todas as escolas da rede 
pública deverão ter suas dependências e 
instalações adequadas a fim de garantir o trânsito 
de pessoas que se utilizam de cadeiras de rodas, 
portadoras de deficiências motoras. 
 
 Artigo 3º - O Governo do Estado 
celebrará parcerias com instituições privadas 
para o fim a que se destina esta lei. 
 
 Artigo 4º - As despesas decorrentes desta 
lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas, se necessário. 
 
 Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil a promoção do 
“bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação”, artigo 3º, inciso IV, da 
Constituição Federal. 
Constitui, ainda, um dos princípios fundamentais 
do nosso Estado Democrático de Direito, a 
dignidade da pessoa humana. 
 Presenciamos no último dia 5 de outubro, 
a dificuldade dos deficientes físicos para 
chegarem às urnas e exercerem sua cidadania. 
 Infelizmente, e apesar de grande parte do 
eleitorado nacional ser contra, no Brasil o voto é 
obrigatório e assim sendo, o mínimo que o poder 
público pode fazer, é garantir o acesso dos 
eleitores às urnas com a dignidade que a 
Constituição Federal assegura. 
 O constrangimento da espera e da 
impossibilidade em muitos casos, faz com que 
um dia que se deve ser comemorado, transforme-
se em um verdadeiro transtorno. 
 É claro que a garantia ao acesso às urnas 
eleitorais, é apenas um motivo a mais para que 
esta providência seja tomada com urgência nas 
escolas estaduais. 
 Acreditamos que o portador da 
deficiência física já possui muitas dificuldades a 
enfrentar no dia a dia, pois, pouco é feito para a 
facilidade de sua locomoção e acesso aos 
espaços públicos. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação nº 
270/2008, que acaba de ser lida. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR. ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
Nº 271/2008. 
 
 AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 134, VIII e art. 167-A, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Ex.ª que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Paulo César 
Hartung Gomes, a seguinte INDICAÇÃO: 

• Seja criada lei estendo o 
benefício concedido pela Lei 
Estadual nº 6.108 de 2000, qual seja, 
disponibilização de assentos 
preferenciais as pessoas com 
deficiência em solenidades e atos 
públicos, aos eventos privados como 
em shows, cinemas e teatros, de 
forma segura. 

 
 O objetivo desta Indicação para 
formulação de Projeto de Lei é regulamentar os 
direitos salvaguardados na nossa Carta Magna 
previstos em vários de seus artigos como no 
primeiro, inciso terceiro que diz: 

 
“Art. 1º A República Federativa do 
Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como 
fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa 
humana;” 

 

 A Pessoa com deficiência possui 
limitações e por esse motivo deve ter tratamento 
diferenciado para que possa ter acesso a sua 
liberdade de locomoção e expressão. O Artigo 
sexto da Constituição Federal assegura o direito 
ao lazer e a segurança, vejamos: 
 

“Art. 6o São direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a 
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previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”. 
(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 26, de 2000) 

 
 Hoje é inviável o comparecimento dessas 
pessoas a shows e eventos musicais 
principalmente por motivo de locomoção, ou 
seja, sem lugares preferenciais seguro as pessoas 
com deficiência não poderão participar desses 
eventos, o que nos leva a concluir que estão 
sendo privadas de seu direito ao lazer. 
 

Da criação da nossa Carta Política pairava o 
medo à repressão levando o legislador constituinte a 
criar normas igualitárias visando o bem comum, 
essas normas que se perpetram no tempo deverão ser 
regulamentadas conforme a necessidade. O Artigo 
terceiro, inciso quarto condena o preconceito de 
qualquer espécie, in verbis: 

 
“Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
IV - promover o bem de todos 
sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.  

 
 Ainda no artigo 227 da CF está previsto o 
direito ao adolescente, e aí não está especificado 
se com deficiência ou não, à cultura, ao lazer, à 
dignidade, à liberdade e outros direitos 
fundamentais, data vênia: 
 

“Art. 227. É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente , com 
absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”. 
 

 A Lei Estadual assegura o direito ao 
assento preferencial, mas dos eventos e 
solenidades públicos e não a shows e eventos 
culturais promovidos pelo particular. E para que 
as pessoas com deficiência possam ser inseridas 
na sociedade de forma saudável e igualitária, 
pois são cidadãos e estão sob a égide de proteção 

da Carta Maior contra qualquer tipo de 
discriminação é que propomos a presente 
indicação. 

 
 Segue em anexo a Lei Estadual nº 6.108, 
de 26 de janeiro de 2000. 

 
 Palácio Domingos Martins , 03 de dezembro 

de 2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação nº 
271/2008, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 252/2008. 
 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada infra-assinada, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, de acordo com o 
art. 4º inciso III e art. 159 inciso VI, requer seja 
convocada sessão especial, para o dia 15 de 
dezembro de 2008, segunda-feira, às 19h, no 
Plenário deste Legislativo Estadual, para 
apresentação da CANTATA DE NATAL. 
 

Palácio Domingos Martins , 02 de dezembro 
de 2008.  
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão o Requerimento nº 
252/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 253/2008. 
 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
Os Deputados infra-assinados, membros da 

Mesa Diretora no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requerem a Vossa Excelência a 
realização de uma sessão solene alusiva aos quarenta 
anos da Igreja Cristã Maranata, a ser realizada no dia 
19/12/2008, às 19h.  

 
Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em discussão o Requerimento nº 
253/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparecem os Srs. 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Freitas, 
Luiz Carlos Moreira, Paulo Roberto, Rodrigo 
Chamoun e Vandinho Leite) 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos.  

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, a Bancada do PTB votou favorável 
ao Requerimento nº 253/2008. 
 Aproveitamos esta oportunidade para 
falar da nossa preocupação com notícia 
divulgada na revista Época, edição 5.501, de 1º 
de dezembro de 2008, às páginas 58 e 59, que 
diz: “Estamos armando uma bomba-relógio”. 
Um técnico de idoneidade reconhecida no meio 

especializado faz uma previsão técnica 
alarmante, capaz de, pelo seu gigantismo, 
ocasionar um efeito catastrófico no 
desenvolvimento do País.  
 O geógrafo Moacyr Duarte, um dos 
maiores especialistas brasileiros em riscos ambientais 
e tecnológicos, pesquisador e coordenador dos cursos 
de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, afirma, apostando toda a sua experiência na 
certeza do seu prognóstico, que a falta de 
continuidade nas ações preventivas contra desastres 
ambientais está armando uma verdadeira e poderosa 
bomba-relógio contra o desenvolvimento do País.  
 O que chama mais atenção é que o agente 
responsável pelos alagamentos nas cidades não são os 
fatores que a maioria das autoridades e da população 
aponta; não é o lixo que a enxurrada leva, ou a terra 
que as fortes chuvas carregam, ou até mesmo a falta 
de galerias pluviais. O nome do vilão das tragédias 
chama-se ocupação desordenada do solo. Moacyr 
Duarte explica que para evitar tragédias como a de 
Santa Catarina basta planejar a ocupação das regiões, 
mesmo sabendo que catástrofes naturais são 
inevitáveis. Neste caso, dizer que os canais estão 
entupidos com lixo e que as encostas estão 
desflorestadas são apenas desculpas para justificar a 
incompetência ou a ignorância total do assunto.  
 Todo sistema de drenagem urbana é 
projetado para uma máxima pluviométrica. Se 
passar do nível máximo, enche mesmo. Não há 
sistema de drenagem que resista a chuvas 
torrenciais. Roma, Londres e cidades da Espanha já 
ficaram debaixo d’água. O bom sistema de 
drenagem não é aquele que nunca alaga, mas o que 
baixa rápido. O lixo pode até atrapalhar a 
velocidade de baixar a água. Então, mesmo sem 
lixo a água vai subir.  
 Cidade sem planejamento possui 
inúmeras armadilhas. Segundo o geógrafo Moacyr 
Duarte, o controle sobre o ecossistema urbano tem 
como solução o controle da ocupação do solo. Ele 
apresenta a fórmula correta a ser aplicada e tratada 
pelos municípios: administrar o uso do solo com 
inteligência e gerenciar a evolução da ocupação do 
espaço. É possível administrar isso fazendo um 
mapeamento das áreas que podem aceitar moradias e 
indústrias. Com esse mapeamento é possível saber 
onde haverá maiores prejuízos e preventivamente 
evitá-los. Para tanto, é primordial ter uma política 
que dê continuidade à evolução do sistema 
nacional de defesa civil, e a razão é simples: as 
mudanças de objetivos se sucedem governo após 
governo e impedem que se alcance qualquer meta 
nessa área.  
 Essas metas devem ser imutáveis, 
estabelecidas por grupos técnicos e políticos também, 
desde que haja um acordo para segui-las. Não é 
viável suprimir planos e alterar objetivos em curso. 
Como resultado prático faz-se necessário pessoal 
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mais qualificado, a realização de um mapa da região 
e regularização da quantidade de área a ser calçada 
nas cidades para não diminuir a capacidade de 
filtração natural da terra. O mapeamento indicará 
locais onde será proibida a concentração humana. 
Isso é agir preventivamente. Da mesma maneira, por 
meio do mapeamento será sinalizada a área onde 
poderão acumular a concentração das indústrias. 
 Moacyr Duarte demonstrou um exemplo 
prático: nas simulações de emergência para um plano 
de riscos industriais como o das refinarias da 
Petrobras, sabe-se tudo do entorno, ou seja, quantas 
casas, escolas e creches existem, para onde o gás irá 
se bater um vento com determinada velocidade, as 
áreas mais sujeitas à intoxicação, o tempo de retirada 
das pessoas e onde reuni-las. Daí a importância do 
mapeamento para as cidades também.  

Moacyr Duarte afirma ainda que no Brasil 
falta integração e prova o que diz. Os Estudos de 
Impacto Ambiental - EIA-Rima - exigência legal 
no País, também representam mapas de riscos. O 
geógrafo pergunta: por que essas informações não 
são repassadas aos bombeiros e aos órgãos de 
defesa civil? Por que elas ficam arquivadas nos 
órgãos ambientais ao invés de serem distribuídas 
aos usuários práticos desses estudos? Ele garante 
que esse sistema é tão ruim que, se surgir uma 
indústria a cinqüenta metros da outra, é feito um 
segundo estudo, quase a cópia do primeiro. “Não 
há estoque de conhecimento e os incessantes 
pedidos de estudos ambientais não equivalem a 
acúmulo de conhecimento”, denuncia Duarte. São 
documentos empilhados e jamais repassados de 
forma sistemática para os órgãos encarregados de 
fazer o planejamento contra essas catástrofes.  

Perguntamos: em nosso Estado estamos 
preparados para prever tragédias como esta última de 
Vila Velha? Temos algum mapeamento das áreas de 
risco das cidades? Como ficam as pessoas que, 
morando nessas áreas, já deveriam ser deslocadas 
preventivamente? Houve alguma ação para isso? 
Devemos esperar acontecer a tragédia para depois 
mudá-las de lugar? Os pólos industriais estão 
protegidos? E as áreas urbanas têm concentração 
adequada? Estaremos de braços cruzados, esperando 
chegar a hora de “explodir a bomba” para chorarmos 
a tragédia, ou reagiremos e partiremos para o trabalho 
inteligente e preventivo, que trará uma qualidade de 
vida digna de todos nós? (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase do Grande Expediente. 

Conforme previsto no artigo 102 do 
Regimento Interno, o Grande Expediente da presente 
sessão será destinado ao debate sobre os impactos das 
demissões da Vale e a própria crise econômica, 
conforme requerimento da Sr.ª Deputada Janete de 
Sá, aprovado em Plenário. 

Vou suspender a sessão pelo tempo 
necessário a que os convidados adentrem ao Plenário.  

Está suspensa a sessão. (Pausa) 
 

(A sessão é suspensa às 15h32min e 
reaberta às 15h36min) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Está reaberta a sessão. 

Convido para compor a Mesa a 1ª Secretária, 
Aparecida Denadai; a requerente deste debate, 
Deputada Janete de Sá; o vice-presidente do 
Sindicato Metabase de Itabira, Minas Gerais, e do 
Movimento Nacional União e Luta dos 
Trabalhadores da Vale, Sr. Carlos Roberto de Assis 
Ferreira, e o presidente do Sindicato dos Ferroviários 
do Estado do Espírito Santo, Sr. João Batista 
Cavaglieri. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Janete 
de Sá, para proceder à abertura do debate. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Sr.ª 1ª Secretária, 
Aparecida Denadai, Srs. Deputados que 
permaneceram em Plenário para assistir a este debate 
tão importante para os Estados do Espírito Santo e de 
Minas Gerais - por onde passa o rio Doce - e para a 
família ferroviária, boa-tarde.  

Cumprimentamos o diretor e vice-
presidente do Sindicato Metabase de Itabira, Carlos 
Roberto de Assis Ferreira, também muito abalado 
pelo problema que discutiremos, que hoje falará 
em nome do Movimento Nacional União e Luta 
dos Trabalhadores da Vale; cumprimentamos o 
presidente do Sindicato dos Ferroviários do Estado 
do Espírito Santo, Sr. João Batista Cavaglieri. 
Agradecemos aos companheiros, alguns demitidos, 
que vieram prestigiar este debate. Muitos outros 
não puderam vir porque estão impactados com o 
problema. Inclusive temos uma irmã que, depois de 
mais de trinta anos de serviços prestados à 
empresa, também foi demitida. Ela não teve 
condições psicológicas de estar nesta Casa de Leis 
para discutir esse problema tão grave que tem 
assolado nossa categoria.  

Conforme previsto no artigo 102 do 
Regimento Interno, convocamos o diretor-global de 
Recursos Humanos e de Investimentos da Vale, Dr. 
Marco Dallposo, mas S. S.ª não compareceu a esta 
sessão. Porém foi comunicado por esta Casa. O 
documento de sua convocação foi expedido pela 1ª 
Secretária da Mesa Diretora, Aparecida Denadai, 
responsável por fazer a comunicação que tivemos 
oportunidade de ler, e constatamos que o tempo de 
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que dispunha o Sr. Marco Dallposo para se deslocar 
era suficiente. E para fortalecer a convocação de S. 
S.ª também redigimos, em nome de nosso gabinete e 
da Comissão de Defesa da Cidadania, uma 
comunicação. Mas a direção da Vale não tem respeito 
pelo povo brasileiro e pelas instituições. É como se 
existissem leis para todos, mas diferenciadas e 
protecionistas para a Vale. E nada acontecerá a esse 
cidadão de origem italiana, que vive com sua família 
em nosso Estado, de onde tira seu sustento. É por 
meio do trabalho do empregado da Vale que ele 
ganha um “gordo” salário, passando dos duzentos mil 
reais por mês. Um diretor da Vale não ganha menos que 
isso, pois assinam contratos. Podemos com certeza 
registrar que o salário do presidente da Vale é fabuloso, 
porque vimos o último contrato que assinou. O Sr. 
Carlos Roberto de Assis Ferreira explicará depois. 
Mas, repetimos, são contratos fantásticos. 

O Sr. Marco Dallposo não veio a esta Casa 
de Leis e não deu qualquer justificativa a este 
Parlamento quanto a seu não-comparecimento, como 
se o que fizéssemos no Estado do Espírito Santo não 
interessasse a Vale. Verificaremos nos órgãos 
competentes se há alguma forma de a Assembléia 
Legislativa encaminhar carta de desagravo para esse 
cidadão, porque a Vale não é melhor do que outra 
empresa do Estado para não enviar a esta Casa seu 
diretor-global a fim de dar explicações sobre os 
impactos das demissões e falar da própria crise 
econômica que está incomodando, importunando e 
desorganizando as famílias capixabas. Chamamos o 
debate para este Poder porque como empregada da 
Vale nos sentimos na obrigação de fazê-lo. Não 
agüentamos mais ouvir tudo ser creditado à crise. A 
crise existe, é real e verdadeira, mas será que para se 
resolver o problema da crise a primeira alternativa é o 
corte de pessoal?  

O diretor-presidente da Vale, Roger Agnelli, 
anunciou hoje, em São Paulo, que a mineradora deverá 
crescer em torno de 2,3% em 2009, praticamente quase 
a metade da média alcançada nos últimos anos. 
Avaliou que esse desempenho projetado é bom diante 
do cenário de recessão nos Estados Unidos e na 
Europa. Agnelli informou que as medidas de ajuste, 
incluindo o corte de mil e trezentos funcionários do 
mundo todo, são necessárias, não foram tomadas de 
forma atabalhoada e têm caráter temporário. Para 
uma empresa do tamanho da Vale, com esse aumento 
de 2,3% no lucro, o que crescerá não será o lucro, 
mas o que crescerá em decorrência desse lucro. Seria 
mesmo necessário mandar para a rua mil e trezentos 
pais de família, funcionários antigos na empresa 
como o João de Deus Maforte? Ele é maquinista, tem 
vinte e quatro anos e meio de empresa, quarenta e 
sete anos de idade e se encontra presente neste 
Plenário. O que ele fará? O pior é que não conseguirá 
outro emprego e nem conseguirá se aposentar. 
 Com as demissões, conseqüentemente a 
economia das cidades e dos municípios ficam 
desorganizadas, porque as pessoas voltam para 

suas cidades. A nossa pergunta é a seguinte: por 
que o João de Deus Maforte, que tinha um 
salário relativamente bom como maquinista 
devido às horas extras, recolherá os impostos 
para os cofres do Estado se está desempregado? 
Agora, em pleno Natal, está de braços cruzados, 
não tem onde trabalhar e não tem a garantia da 
sobrevivência de sua família. Ele é só um 
exemplo de vários outros que mostraremos para 
a sociedade, pois a questão é séria.  

O Sr. Alberto Cusnir trabalha conosco, um 
empregado de primeira ordem, entende tudo de 
recursos humanos e inclusive já trabalhou na Vale, 
onde foi nosso chefe e também do nosso pai. Era 
“empregado de ponta” da Vale e o convidamos para 
trabalhar conosco na Assembléia Legislativa. Ele 
veio do Rio de Janeiro e aqui, em Vitória, mostrou 
seu potencial. O empregado da Vale é bem treinado, 
qualificado e faz diferença porque é bom. Mas para a 
empresa privada o Sr. Alberto Cusnir não interessa, 
porque existe outro que precisa de um salário bem 
“gordo” para ocupar seu lugar. Ele entrou na Vale 
por meio de concurso público, quando a empresa 
ainda era estatal, assim como nós e vários outros 
colegas. 
 Senhores, senhoras, companheiros, 
companheiras e dirigentes sindicais que hoje 
sofrem o massacre da demissão, questionamos, 
em primeiro lugar, a falta de respeito por parte 
da direção da Vale com o povo capixaba e 
brasileiro, não atendendo a nossa convocação, 
votada e aprovada à unanimidade nesta Casa. Em 
segundo lugar questionamos as demissões; a 
Vale não precisava ter demitido. O Sr. Carlos 
Roberto de Assis Ferreira nos mostrará o que a 
Vale tem em caixa, as atitudes que poderia tomar 
para não demitir, bem como a progressão dos 
lucros. Ela poderia ter dado sua contribuição 
pelo passivo social que tem com o Estado do 
Espírito Santo e com a Nação, pois praticamente 
ganhou a empresa por três bilhões, preço de 
venda na época. Portanto, identifica-se que a 
empresa não precisava demitir.  
 Não podemos nos conformar com a 
manifestação da empresa, de que as demissões 
ocorreram por causa da crise econômica. Sabemos que 
há usinas e minas fechando e que o embarque de pelotas 
e de minério tem sido muito menor. Existem conversas 
de que realmente a oitava usina está paralisada e 
retornará suas atividades daqui a um tempo. Mas isso 
não quer dizer que uma empresa do porte da Vale 
precise fazer esse corte na folha de pagamento. 
Poderia ter renegociado os valores do minério, 
porque o povo chinês não é bobo e “engoliu a seco” a 
imponência do presidente da Vale, Roger Agnelli, e o 
aumento do preço do minério de ferro. O chinês é 
calmo, sabe fazer as coisas, por isso a China é 
economicamente forte. Com a crise a China comprou 
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minério a preço alto e estocou nos pátios. Ou seja, 
analisou que a crise no mercado financeiro viria e 
estocou minério. Momentaneamente não está refém 
da Vale, pois tem estoque de minério e aguardará a 
baixa do preço. Custava ao presidente e à diretoria da 
Vale se reunirem e definirem baixar e renegociar os 
valores do minério, evitando demissões? Não! 
Preferiram “cortar a cabeça do trabalhador”, 
demitindo-o. 
 Surpreendemo-nos quando falam que essas 
demissões ocorrem por causa da crise. Perguntamos: e a 
crise que se estabelecerá em nossas família s e nas 
casas dessas pessoas? Já fomos vítima de grandes 
demissões quando a Vale foi privatizada. Muitos 
companheiros morreram por causa da bebida em 
excesso, por não conseguirem sustentar a família 
após a demissão. Há também filhos de companheiros 
nossos que se perderam no mundo das drogas, porque 
o pai não teve voz ativa dentro de casa. Outros 
passaram a não obedecer à mãe, pois não tinham 
mais sustento dentro de casa; outros saíram da escola 
e viraram “aviões” nas mãos dos traficantes porque 
os pais não tiveram como pagar as mensalidades 
escolares. Sentimos dor na alma quando fazemos 
esse registro, pois falamos de filhos de colegas 
ferroviários que deram o sangue pela empresa, e 
muitos morreram porque não agüentaram tanto 
sofrimento e tanta humilhação. O mesmo 
acontecerá com os outros colegas, porque não é 
fácil. 

É muito triste ouvirmos algumas pessoas, que 
não têm o que fazer e não têm responsabilidade 
política neste Estado, dizerem que estamos falando 
isso para conseguir voto. Não precisamos disso. Na 
nossa categoria ferroviária temos a credibilidade e o 
reconhecimento pelo trabalho que desenvolvemos 
desde menina, porque não nos conformamos com as 
injustiças sociais existentes na Vale. É duro ver a 
Vale demitindo. Cai a produção, a Vale demite. São 
trabalhadores capixabas, mineiros, maranhenses, 
paraenses, sergipanos, cariocas que estão ficando 
desempregados por causa da Vale. 

Agora nos dirigimos aos ferroviários 
demitidos, aos diretores de sindicatos, aos deputados 
e à sociedade: não se espantem se por linhas tortas a 
Vale tornar-se estatal novamente. Não acontecerá de 
forma correta, nem porque eles querem, nem porque 
o Sr. Roger Agnelli quer, e, sim, por causa do 
principal dono da Vale que se chama Previ, Caixa de 
Previdência dos Trabalhadores do Banco do Brasil. 
Um exemplo: quarenta por cento do capital da Previ 
eram aplicados em ações no mercado e sessenta por 
cento em imóveis. Quarenta por cento do seu capital 
virou pó e questionamos: quem pagará esse prejuízo? 
Quem pagará essa conta novamente, pois a Vale 
foi doada por 3,3 bilhões de dólares? O Brasil! 
Podem reestatizar a Vale para o Brasil pagar a 
conta, pois enquanto a empresa estiver dando lucro 
ficará com a iniciativa privada. Mas na hora que 
surgir um problema - como o de agora - quando 

quarenta por cento das ações da Previ viraram pó, 
quem pagará a dívida é o povo brasileiro. Então, não 
se surpreendam se a Vale voltar a ser estatal, por 
culpa do rombo que a Previ terá com essa crise 
financeira.  

Não somos cartomante; apenas 
acompanhamos o mercado e sabemos que isso está 
acontecendo. Se a Vale for reestatizada, sua dívida 
não será de ninguém. Simplesmente o povo brasileiro 
pagará mais uma vez a “gorda” conta de uma 
empresa que muitas vezes arriscou no mercado e ao 
levar um prejuízo procurou o nosso grandioso País 
para se safar desse prejuízo. Manifestamos a nossa 
indignação. O Carlão certamente falará dos dados 
relativos ao Brasil, pois este problema não acontece 
apenas no Estado do Espírito Santo. 
 Convidamos os ferroviários e 
companheiros aposentados que estão nas galerias a 
ocuparem as cadeiras no Plenário. Não têm nada a 
perder; já perderam seus empregos. Venham para 
junto de nós, mesmo aqueles que têm filhos 
trabalhando na Vale. Ainda tem disso: se o 
ferroviário reclamar, demitem seu filho. Geralmente 
nas famílias ferroviárias o pai incentiva o filho a 
prestar concurso para trabalhar na empresa. Nosso 
pai era empregado da empresa e nos incentivou a 
trabalhar na empresa. Nós e nossas três irmãs somos 
funcionárias concursadas da Vale. Nossas irmãs se 
casaram com ferroviários, ou seja, nossa família é 
composta de ferroviários. Muitos dos penalizados e 
demitidos têm medo de falar, porque têm um filho ou 
alguém da família empregada na empresa e estes 
podem ser vítimas de represália. 
 Registramos a nossa indignação, porque 
sabemos que mesmo diante da crise a Vale não 
precisava demitir ninguém, pois detém em caixa 
quinze bilhões de dólares e aumento de 2,3% nos 
lucros, conforme anunciado pelo Sr. Roger Agnelli. 
Isso é claro como o fato de que um dia morreremos. 
Com um salário espetacular, Roger Agnelli e o 
presidente do conselho, Sérgio Rosa, ajudaram a criar 
a crise financeira aplicando no mercado de ações. 
Deveriam administrar a empresa por um salário 
relativamente pequeno, diminuindo os gastos e 
evitando a demissão de muitos. Afinal, enquanto um 
empregado comum recebe de mil a mil e quinhentos 
reais, esses diretores recebem muito e podem ficar 
seis meses trabalhando a um custo bem baixo, ou até 
mesmo de graça, pelas mazelas que praticam. 
Certamente, se os altos salários tivessem sido 
revistos, não teriam propiciado a demissão de muitos 
companheiros, quiçá todos, porque o salário desses 
diretores suplanta em muitas vezes todas as 
demissões na Vale. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Carlos Roberto 
de Assis Ferreira, vice-presidente do Sindicato 
Metabase de Itabira e representante do Movimento 
Nacional União e Luta dos Trabalhadores da Vale.  
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O SR. CARLOS ROBERTO DE ASSIS 
FERREIRA – (Sem revisão do orador) – 
Cumprimentamos o Presidente desta Casa, Guerino 
Zanon, e a Sr.ª 1ª Secretária Aparecida Denadai.  

Somos vice-presidente do sindicato Metabase 
de Itabira. O Grupo União e Luta é composto pelo 
sindicato Metabase de Itabira, pelo sindicato dos 
Ferroviários Vitória/Minas e pelo sindicato Metabase 
de Congonhas Belo Vale e Ouro Preto. É com prazer 
e satisfação que trazemos algumas informações 
acerca da Vale, pois além de dirigente sindical 
trabalhamos nessa empresa há aproximadamente 
trinta anos.  

A Vale, no ano de 1997, contra a vontade 
popular do povo brasileiro, foi entregue ao 
capitalismo por um valor irrisório de 3,3 bilhões de 
dólares. Nos últimos dez anos teve um crescimento 
fabuloso e superou todos os limites, assumindo o 
posto de segunda maior mineradora do mundo. 
Somente nos últimos dez anos acumulou um lucro de 
mais de oitenta bilhões de dólares, haja vista que em 
2007 teve um lucro de 20,4 bilhões de dólares e 
gastou cerca de dois por cento desse lucro com os 
trabalhadores. No terceiro trimestre acumulou um 
lucro de 19,2 bilhões de dólares e poderá fechar o 
quarto semestre com um lucro superior ao do ano 
passado. Anunciou à imprensa que está preparada 
para enfrentar a crise, que tem um caixa de quinze 
bilhões de dólares e que investirá cerca de doze 
bilhões dólares no ano de 2009. 
 A Vale, antes de demitir frente à crise 
desencadeada, deveria buscar o diálogo. A 
empresa optou por não baixar o preço do minério 
que ela própria reajustou - cerca de quatrocentos 
por cento nos últimos quatro anos - e colocar 
pais e mães de família na rua. Muitos foram 
demitidos com problemas de saúde contraídos 
durante a vida laboral na empresa. Ainda hoje, 
numa reunião com o sindicato Metabase de 
Itabira, a empresa deixou claro que poderá 
demitir cerca de dez mil trabalhadores e 
contratar cerca de vinte e cinco mil trabalhadores 
terceirizados. Antes de qualquer coisa a Vale 
deveria chamar o sindicato, representante legal 
dos trabalhadores, e expor a verdadeira 
realidade.  
 o Estado de Minas Gerais a empresa 
fechou várias unidades; em Itabira fechou duas 
usinas; no Estado do Espírito Santo são quatro usinas 
paralisadas. A última coisa que essa empresa deveria 
fazer é demitir trabalhadores, porque se ela chegou a 
assumir o posto de segunda maior mineradora do 
mundo foi graças ao esforço e dedicação dos 
trabalhadores. Ela deveria buscar outras alternativas 
antes de escolher o trabalhador, haja vista que essa 
empresa ao longo de dez anos, pós-privatização, 
atacou brutalmente os direitos adquiridos e a 
remuneração dos trabalhadores. Quando a empresa 
estava vivendo o boom mineral, seu melhor 

momento, não dividiu com os trabalhadores. Agora 
que veio a crise quer dividir com os trabalhadores 
colocando-os na rua. 
 Por meio de vários segmentos - igrejas 
católicas e evangélicas, câmara de vereadores e Poder 
Executivo - estamos criando em Itabira, junto com os 
empregados das cidades mineradoras, um 
movimento. Daremos ciência ao Presidente Lula. Já 
solicitamos audiência pública na cidade de Itabira por 
intermédio da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, bem como agendamos audiência com 
o Presidente Lula. 
 A Vale prejudicará muito Minas Gerais e 
Espírito Santo com essas demissões, pois já tem um 
passivo enorme com esses estados e com vários 
municípios. Registramos que o sindicato Metabase de 
Itabira, juntamente com os demais sindicatos que 
compõem o grupo “União e Luta”, estão dispostos a 
conversar com a empresa. Mas ela não tem 
demonstrado a mesma vontade conosco. Prefere outra 
solução, não muito boa para o município e nem para 
o estado, pois quando demite põe vários pais e mães 
de família na rua e onera tanto os municípios quanto 
os estados onde atua. No Brasil existe um problema 
social muito grande, e com essas práticas de 
demissões ele se agravará muito mais. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. João Batista 
Cavaglieri. 
 
 O SR. JOÃO BATISTA 
CAVAGLIERI – (Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. Deputados, 
trabalhadores demitidos e dirigentes sindicais, 
boa-tarde.  
 Os efeitos da crise - não é novidade para 
ninguém - bem como o efeito das atitudes tomadas 
pela Vale nos deixam chateados, porque 
representamos seis mil trabalhadores no Espírito 
Santo, em Minas Gerais e também representamos 
todos os trabalhadores do Brasil como membro do 
Conselho de Administração da Vale.  
 Participaremos de uma reunião, no dia 17 
de dezembro, com o Sr. Roger Agnelli e mais nove 
conselheiros. Todos os parlamentares sabem que 
somos um só. V. Ex.as sabem que somos um dentre os 
dez representantes da Vale. O que acontece? Na vida 
do sindicalista há momentos em que ele precisa 
observar qual estrada seguir para defender os direitos 
dos trabalhadores. Temos duas alternativas: uma é 
girar a metralhadora e puxar o dedo, e a outra é 
tentar negociar. Optamos pela negociação, porque 
essa já é a terceira ou quarta situação em que nos 
vemos envolvidos. A primeira situação foi quando da 
privatização da empresa, oportunidade em que 
viajamos por este País inteiro. Para que V. Ex.as 
tenham uma idéia, nessa luta perdemos até um dente, 
porque começamos um tratamento dentário e não o 
terminamos.  
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 A empresa Vale foi privatizada, na época 
nos envolvemos com todos os setores, inclusive 
alguns não queriam viajar conosco de avião até 
Brasília para discutir com os parlamentares. Depois 
houve aquela avalanche de demissões que não 
conseguimos evitar - cerca de duas mil - e as 
demissões incentivadas. Em seguida veio a saga das 
aposentadorias, ou seja, dentro da empresa havia um 
“negócio” chamado Prisma Empresa, que impedia a 
aposentadoria de qualquer trabalhador. Conseguimos 
acabar com a empresa, porque tudo era motivo para 
cassar a aposentadoria do empregado. No ano de 
2002, se não nos falha a memória, aproximadamente 
setenta pessoas foram demitidas sem justa causa, 
porque não havia crise nenhuma, e na época 
conseguimos que os trabalhadores ainda tivessem 
assistência médica por seis meses. 
 Assistimos todos os dias aos debates de 
todo o mundo, apresentados por um canal de 
televisão que se chama Globo News. Observamos que 
ninguém foi capaz de dizer se já chegamos “ao fundo 
do poço”. Repetimos, ninguém consegue dizer que “o 
fundo do poço” já chegou. Em meio a tudo isso a 
Vale anunciou um pacote de demissão de 
aproximadamente duzentos e sessenta companheiros, 
e na oportunidade optamos pela negociação, para 
evitar que as demissões se concretizassem. 
Primeiramente fizemos uma proposta a Vale, 
solicitando uma reunião com o setor de recursos 
humanos - o que não conseguimos - para discutir o 
quadro de demissões. Tínhamos uma idéia para 
negociar com os trabalhadores: se existiam dois 
empregados trabalhando, pedir a esses dois 
trabalhadores que decidisse entre eles qual 
continuaria trabalhando na empresa. Lançamos essa 
idéia visando essencialmente ao impacto social que 
essas demissões trariam.  

Claro, a Vale “está se lascando” para a vida 
dos empregados que ficaram - e não apenas dos 
demitidos – porque essas pessoas trabalham em 
serviços extremamente perigosos, tanto na ferrovia, 
quanto na usina de pelotização ou no porto. 
Imaginem o estado emocional dessas pessoas que não 
foram demitidas. Continuam trabalhando sem saber 
se no dia seguinte ainda estarão empregadas. Quer 
dizer, desgraça para quem saiu e tortura para quem 
ficou na empresa, pois não sabem até quando lá 
permanecerão. 
 Decidimos apresentar propostas para 
minimizar essa situação. Primeiro, não demitir 
ninguém. Não dá para sonhar com situações e ficar 
simplesmente reclamando; por isso agimos. Semana 
retrasada estivemos em Brasília, participando de uma 
reunião do Presidente Lula com os movimentos 
sociais - estavam presentes representantes de diversos 
movimentos, tais como do negro, do índio, do sem-
terra, e também representantes das centrais sindicais 
– oportunidade em que protocolamos uma carta à 
Chefia de Gabinete do Presidente Lula, pedindo uma 
reunião. Ora, há anos defendemos esse companheiro 

que agora está governando este País. Por 
coincidência, ou não, depois disso S. Ex.ª ligou para 
o Sr. Roger Agnelli. Claro, ainda não aconteceu essa 
reunião, mas voltaremos a reiterá-la no Conselho de 
Administração da empresa Vale, que acontecerá no 
dia dezessete próximo. Solicitaremos a presença do 
Presidente Lula, e sabem por quê? O Governador do 
Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, está 
discutindo com os membros do setor metalúrgico e 
de mineração. Durante essa crise, quando se “guarda 
dinheiro no bolso” para salvar bancos e para não 
desequilibrar o câmbio, devemos discutir saídas. Já 
tomamos providências para a primeira saída: fazer 
um cadastro das pessoas demitidas, porque caso haja 
demanda e se encontre uma forma de administrar o 
problema, teremos essas pessoas como prioridade. 
 Ora, em 2014 o Brasil sediará a Copa do 
Mundo. Por que não construir vários ninhos de 
pássaros com o aço deste País? Essa é a nossa 
proposta para o Presidente Lula. É só começar a 
construir os estádios. Perguntamos também: por que 
não construir três milhões de casas populares no 
País? Reclamar é muito fácil! A melhor coisa para o 
sindicalista é reclamar. A crise existe e queremos 
saber quais providências serão tomadas em nosso 
Estado para evitar as demissões. O Governo tem que 
abrir um canal de negociação com a Vale, pois a 
empresa possui um caixa de quinze bilhões de 
dólares, valor que não é segredo e consta do balanço 
da empresa. O Governo também deve questionar que 
valor a empresa está disposta a colocar no bolo  para 
garantir os empregos. Façam o mesmo que o setor de 
pelotização já fez: desativar quatro usinas para 
manutenção. Para os que não sabem, essa 
manutenção sempre foi feita por empresas 
contratadas, e num período de demanda aquecida. 
Mas agora ela está sendo feita por trabalhadores 
contratados diretamente pela empresa Vale. 
 Voltamos a perguntar: o que os governos 
estadual e municipal estão dispostos a fazer? Porque 
se houver demissões em Itabira, talvez fosse melhor 
abrir mão do imposto. Estamos falando nesta tribuna 
de uma forma muito brasileira e muito “sindicalista”, 
porque estamos com o problema nos ombros. No 
sindicato já recebemos homens chorando que nos 
falaram o seguinte: “Fui demitido, mas não tive 
coragem de ir para casa ainda”. Agora, vamos parar e 
chorar? Não temos o direito de chorar, e, sim, o dever 
de buscar a saída. Inicialmente pensamos em 
viabilizar uma paralisação na empresa Vale. Mas se a 
produção está recuada, será que uma paralisação 
resolveria? Ou será que é o melhor para a empresa 
não pagar o salário e ainda demitir mais pessoas? 
 Já nos fizemos todas essas perguntas e 
chegamos à conclusão de propor algumas saídas à empresa 
Vale. Claro, não conseguimos muita coisa. Pedimos que 
pagasse pelo menos cinco salários para os demitidos e 
ela pagou dois; pedimos que garantisse a vigência do 
acordo coletivo e ela garantiu por seis meses. Tínhamos 
uma categoria de maquinistas sem garantia de 
assistência médica, mas eles voltaram a trabalhar e isso 
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gerou uma expectativa. Pararam de pagar o plano de 
saúde PASA, mas conseguimos que pagassem seis 
meses para eles também. Isso resolve? Não. As pessoas 
estão na rua, demitidas! Com a volta da demanda e com 
esse cadastro que a empresa Vale se comprometeu a 
fazer, ela poderá readmitir essas pessoas. É óbvio, no 
caso daquelas que quiserem retornar. 
 Na reunião do Conselho da Administração da 
Vale, realizada no dia treze de novembro, pedimos ao 
próprio Rogê que não se aproveitasse dessa crise, 
porque o Brasil não tem uma rede de proteção social 
como tem a Europa e o Canadá. Demitir nesses países é 
mais difícil do que no Brasil. Não vamos cometer 
injustiças com os trabalhadores brasileiros. Não que 
queiramos demitir trabalhadores estrangeiros, mas não 
tem como negar que a Vale está no mundo inteiro, em 
treze países.  

Reforçaremos o pedido para discutirmos com 
os governos do Estado do Espírito Santo, Minas 
Gerais, Maranhão e Pará, pois como conselheiro e 
representante desses trabalhadores temos que pensar 
em todos. Enfim, veremos que saída poderemos 
encontrar e quem contribuirá com o quê, porque a 
Vale deu a deixa e paga tributos. Mas, 
questionamos: como conversar isso para garantir 
que não aconteça uma tragédia? Se usarmos de 
crítica, uma empresa que aferiu dezenove bilhões 
de dólares e que no primeiro impacto da crise 
financeira começar a demitir, imaginem o que 
acontecerá com os empresários menores. Subirão a 
Terceira Ponte e pularão de cabeça; haverá fila e 
fecharão até o pedágio. Parará todo mundo e todos 
ficarão doidos.  

A Vale , uma empresa que tem importância 
nacional e internacional, que explora o subsolo, que 
joga uma fumaçinha para lá, tem de dar o exemplo. 
Mas se não procurarmos discutir isso - Governo, Vale 
e trabalhadores - quem perderá serão os 
trabalhadores. Deixamos registrada uma sugestão: 
conversemos com o Governador Paulo Hartung. O 
governador de Minas Gerais, Sr. Aécio Neves, parece 
que já está conversando com o setor metalúrgico, 
com os trabalhadores. O Norte ainda não foi atingido 
por essas medidas. 

 Semana passada estive no Rio de Janeiro, em 
uma reunião, e uma pessoa de um jornal de São Paulo 
me ligou dizendo que fecharam mais duas usinas. 
Porém, foi-me assegurado que, se o quadro 
permanecer do jeito que está, no momento não haverá 
demissões. Foram mil e trezentas demissões. Setenta 
e cinco por cento dos trabalhadores da Vale estão no 
Brasil e vinte e cinco por cento estão no Exterior. 
Houve trezentas demissões no Exterior e mil no 
Brasil. Foram duzentas e setenta a duzentos e oitenta 
demissões no Estado do Espírito Santo e em Minas 
Gerais - em Itabira e em Congonhas outros tantos, 
acho que um pouco mais do que isso- e o restante no 
Rio de Janeiro e no Norte. 

O que os dirigentes da Vale me disseram? 
Que se houver decisão de demissão os sindicatos 

serão chamados para conversar. Por isso estamos 
tentando colocar Vale, governos e trabalhadores para 
discutirem uma saída, para não haver mais 
demissões. No Brasil são trinta e seis mil empregos 
diretos; imaginem os indiretos. Se acontecer 
demissão em massa de trabalhadores pagarão os 
municípios, os estados, e será uma tragédia. É preciso 
que se incorpore isto: a crise não é brincadeira e 
ainda não chegou ao Brasil. Ela chegou a Vale, por 
quê? Porque a Vale lida diretamente com o mercado 
internacional. Mas a crise chegará ao comércio, 
porque os duzentos e sessenta funcionários demitidos 
não comprarão como compravam, pois não têm o 
emprego garantido. E os que estão trabalhando já não 
compram mais com medo de serem demitidos. Será 
uma tragédia total. 

Faço um apelo a esta Casa de Leis: leve isso 
a sério. É claro que esta Casa está levando isso a 
sério. Eu acredito nisso e nas pessoas que estão aqui 
dentro. Apelamos a V. Ex.as que conversem com o 
governador deste Estado. Vamos chamar a Vale para 
discutir saídas para garantir o emprego dessas 
pessoas e rever os das que foram demitidas. Se todos 
estiverem contribuindo, seguramente o desfecho 
dessa situação será melhor. Acredito nisso. Não sou 
eu quem diz isso, mas hoje mesmo Barack Obama 
disse que a crise piorará, para depois a situação 
melhorar. O presidente da FIESP, Sr. Paulo Skaff, 
está dizendo em São Paulo que o Presidente Lula 
demorou muito a nos socorrer. Não sou eu quem diz; 
é o que estou vendo na mídia. Será que todos estão 
mentindo, ou essa crise existe mesmo? 

Não dá para cruzar os braços; estamos com 
eles descruzados. Trouxe um material para deixar 
com V. Ex.as, discriminando o que estamos fazendo. 
Pedimos, sim, uma reunião com o Presidente Lula, ou 
com quem S. Ex.ª indicar, para junto com a Vale 
reforçarmos esse pedido no dia 17 de dezembro, na 
reunião do Conselho de Administração da Vale, a fim 
de que seja feita alguma coisa antes que assistamos 
no quesito emprego a uma versão da tragédia de 
Santa Catarina. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Está franqueada a palavra a quem dela 
desejar fazer uso. 
 

O SR. PAULO ROBERTO – Sr. Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo 
Roberto. 
 

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, parabenizamos a Sr.ª Deputada Janete de 
Sá, presidenta do PMN, pela iniciativa. Solidarizamo-
nos com os funcionários demitidos da Vale e com os 
colegas sindicalistas que se pronunciaram na tribuna.  
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É duro reconhecer que o mundo capitalista 
em que vivemos chega a uma situação como esta. 
Todo o mundo acompanhou o mercado financeiro; 
todos estavam acompanhando o que estava 
acontecendo no mundo todo. Especulação e mais 
especulação mundo afora, alguns poucos ganhando 
bilhões de dólares. Sabíamos que aquilo estouraria 
uma hora, e acabou estourando. Quando estoura, o 
lado mais fraco sempre acaba sendo o da classe 
trabalhadora. Não é só no caso da Vale.  

No Norte do Estado do Espírito Santo a Vale 
era proprietária da Floresta Rio Doce e a vendeu para 
outras companhias de eucalipto. Lá também a situação 
está feia. Quem vem de São Mateus para Vitória – os 
Srs. Deputado Freitas e o Presidente desta Casa, 
Guerino Zanon, sempre vêm conosco - não tem visto 
caminhão de eucalipto na estrada. Muitos 
trabalhadores e motoristas foram demitidos. 
Trabalhadores das empreiteiras da Aracruz Celulose 
foram demitidos. 
 Parabenizamos o Sr. João Batista 
Cavaglieri por trazer o problema para esta Casa; é 
fundamental. Mas é importante também ter na manga 
as soluções, algumas que podem servir de paliativo 
para esse momento crítico. Nunca fomos demitido, 
mas imaginamos o que é ser demitido, chegar a casa 
e ter de encarar a esposa, os filhos. Não deve ser 
fácil. Como foi falado, muitos ainda não tiveram 
coragem de enfrentar essa situação. O nosso 
papel como legisladores e vocês, na condição de 
sindicalistas, é procurar saídas, mesmo que sejam 
paliativas. Achamos salutar a proposta de um 
sindicato da importância do Sindicato dos 
Ferroviários, de ir ao Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. S. Ex.ª veio dessa base dos trabalhadores, 
e por isso não temos dúvida de que irá recebê-los e 
colaborará do ponto de vista federal. 
 Vamos propor ao Presidente desta Casa, 
Sr. Deputado Guerino Zanon, à Sr.ª Deputada Janete 
de Sá, autora do requerimento, à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai, enfim, a todos os Deputados que 
encontremos uma forma de conversar com o 
governador, um homem sensível. Tanto que enviou 
hoje a esta Casa dois projetos concedendo anistia a 
algumas empresas devedoras de ICMS. Já é uma 
forma de aliviar parte do sufoco que essas micro e 
pequenas empresas estão passando. Devemos marcar 
uma reunião com o Governador Paulo Hartung 
visando a postergar o recolhimento de ICMS dessas 
empresas, para evitar que se dê continuidade a essas 
demissões que, como bem disse o Sr. João Batista 
Cavaglieri, está só no início. Não sabemos onde está 
o fundo disso. Hoje, quando vínhamos de São 
Mateus, lemos a entrevista do presidente eleito dos 
Estados Unidos, Barack Obama, e ficamos 
preocupado. Se ainda não chegou ao fundo do poço a 
maior economia mundial, imaginem o que está por 
vir em 2009. 
 Estamos à disposição dos senhores, junto 
com os demais Srs. Deputados. Temos certeza de 

que desse debate sairá uma proposta concreta para 
levarmos ao governador. Também por intermédio 
da Amunes devemos conversar com os prefeitos 
dos municípios do Norte do Estado, com o Sr. 
Guerino Zanon, eleito prefeito de Linhares, para 
encontrarmos alguma saída no sentido de evitar 
novas demissões que certamente causam transtorno 
muito grande para as famílias capixabas. 
 Parabéns aos dirigentes sindicais. 
Contem com o nosso apoio. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Continua franqueada a palavra a quem 
dela desejar fazer uso. 

 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Saudamos a vinda dos 
trabalhadores a este debate, o primeiro já com as 
conseqüências da crise. Concordamos plenamente 
com as declarações feitas pelos trabalhadores e 
pela Sr.ª Deputada Janete de Sá. Por que a Vale 
escolhe exatamente quem constrói a empresa para 
pagar o pato  da crise que ela vive neste momento? 
Por que na hora do maior aperto é o próprio 
trabalhador que tem de pagar a conta?  

O Presidente da República, Sr. Luis Inácio 
Lula da Silva, tem feito apelos sistemáticos à 
população e aos empresários para evitarem situações 
como essa, pois podem transformar-se num círculo 
que não tem fim. Demitem os trabalhadores; as 
famílias entram em condições precárias; o consumo 
reduz-se; os impostos se reduzem; o Poder Público 
reduz sua possibilidade de investimentos, e, assim, 
fica um círculo muito negativo que pode redundar na 
piora da vida do trabalhador, cada vez mais. E é 
estranho que a primeira medida seja unilateralmente 
dispensar um conjunto de trabalhadores que tem dado 
a vida pela empresa, desde antes de ela ser uma 
empresa privada. De tal forma que somos solidário a 
que medidas de diálogo e de negociação entre 
trabalhadores e empresas sejam tomadas, e não 
unilateralmente pela empresa, para encontrar uma 
solução do equilíbrio que ela considere necessário. 

Sr. Presidente, na quinta-feira e na sexta-feira 
da semana passada aconteceu nesta Casa a reunião da 
Frente Nacional dos Prefeitos, evento que contou 
com a presença de vários ministros. Ouvimos 
atentamente o Ministro do Desenvolvimento Social, 
Sr. Patrus Ananias, que conhece as conseqüências da 
crise de maneira mais forte e cuida de quem sofre 
com uma sociedade desigual, na qual existem 
excluídos. Ou seja, S. Ex.ª é quem cuida das políticas 
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voltadas para os excluídos, e fez um apelo veemente, 
emocionado, dizendo o seguinte: “(...) que na hora de 
analisar a crise as empresas não escolham os 
trabalhadores como alvo; procurem outras medidas 
de racionalizar os custos da empresa, e quem sabe até 
reduzir os lucros, reduzir os ganhos dos executivos, 
enfim, outras medidas que permitam uma redução 
dos impactos sobre os mais sofridos, no caso, os 
trabalhadores”. 

Sr. Presidente, deixamos registrada nossa 
palavra de solidariedade aos Sindicatos dos 
Ferroviários e aos trabalhadores. Infelizmente a 
empresa já tomou a decisão de demiti-los. Desejamos 
que essa situação se reverta. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Continua franqueada a palavra a quem 
dela desejar fazer uso. 

A SR. ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. 

 
A SR.a APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, inicialmente presto toda 
minha solidariedade aos servidores demitidos da 
empresa Vale. Essa demissão causa especialmente 
em mim muita tristeza. Também sou oriunda da 
classe trabalhadora e sei exatamente o que estão 
passando as famílias dos funcionários demitidos 
neste dia. 

Sr. Presidente, percebemos quanto está 
sofrendo o Sr. João de Deus, colega da Sr.ª Deputada 
Janete de Sá. A dor dele é a de todas as pessoas que, 
como nós, têm origem humilde e precisam trabalhar 
muito nesta vida. Estamos muito sensibilizada com o 
que vemos nesta Casa hoje. Observamos no dia -a-dia 
das grandes empresas: quando tudo vai bem, o 
trabalhador fica distante dos lucros; mas quando tudo 
vai mal, só o trabalhador quem paga a conta. 
Enquanto a Vale ostentava nos seus balanços lucros 
exorbitantes, o trabalhador não era chamado para 
comungar e nem repartir esse bolo  na mesma 
quantidade dos grandes. Porém, quando vem o 
primeiro impacto é na ponta que arrebenta: no 
trabalhador. A crise não tornará pobre nenhuma 
dessas empresas; elas só ficarão menos ricas. Mas o 
trabalhador sentirá na pele os problemas com o 
desemprego.  

Sr. Presidente, somos mãe trabalhadora e 
sabemos o que é ter de sustentar uma casa e chegar 
ao final do mês e não ter o que dizer para a família. 
Se depender desta Deputada temos certeza de que os 
colegas deputados também têm a mesma motivação - 
nós nos empenharemos para ir a Vale saber por que o 
representante dessa empresa não compareceu a esta 
Casa. Ele foi convidado e esta é uma oportunidade 
para explicar-se. Fazemos coro com o 

pronunciamento da Sr.ª Deputada Janete de Sá, e nos 
sentimos desrespeitada também enquanto 
parlamentar, pois não fomos nem avisada dos 
motivos da ausência do representante da Vale. 
Sempre que a Vale precisou do empenho dos 
deputados desta Casa de Leis para qualquer questão 
que envolvesse os interesses da empresa, todos os 
deputados nunca se negaram a receber nenhum dos 
representantes. Agora, foi feito um convite, de forma 
respeitosa, pela Sr.ª Deputada Janete de Sá, cujo 
requerimento foi aprovado em Plenário por todos os 
deputados, e não enviaram sequer uma justificativa 
para a ausência do representante da Vale. 
Lamentamos.  

Prestamos nossa solidariedade a todos os 
trabalhadores, registrando que todas essas medidas 
propostas pelos governos estadual e federal para 
minimizar os impactos da crise para as grandes 
empresas só devem ser aprovadas por esta Casa de 
Leis ou pelo Congresso Nacional com a condição de 
não haver demissão de trabalhadores, porque não 
justifica conceder benefícios - sejam de tributos ou de 
qualquer ordem, até mesmo de empréstimos - se as 
empresas continuarem a demitir. Então, que se 
condicione essa aprovação a não-demissão dos 
trabalhadores. Caso contrário, fica sem sentido. O 
nosso objeto é o trabalhador, isto é, o nosso objetivo 
é a defesa da vida humana. 

Sr. Presidente, recentemente representantes 
das empresas General Motors e Chrysler, nos Estados 
Unidos, usando jatos caríssimos, foram ao congresso 
pedir dinheiro. O trabalhador anda de ônibus e é ele 
quem paga a conta. No Brasil não é diferente. Temos 
certeza de que o presidente da Vale não anda de 
ônibus e nem de carro popular quando vai ao 
Congresso Nacional pedir benefícios, ou quando vai 
participar de uma audiência com o Presidente da 
República. Vamos repensar este País onde vivemos, 
pois esses trabalhadores que estão neste Plenário 
ajudaram a construir essa grande empresa de 
referência mundial e merecem no mínimo respeito, 
porque não foram os diretores que construíram a 
Vale, e sim a base.  

Recebam a nossa solidariedade e o nosso 
empenho. Estamos irmanadas na luta da Sr.ª 
Deputada Janete de Sá nesta Casa. Faremos o que for 
necessário para defender os interesses dos 
trabalhadores deste Estado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Continua franqueada a palavra a quem 
dela desejar fazer uso. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Janete 
de Sá. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, agradecemos ao Presidente desta Casa, 
Sr. Deputado Guerino Zanon, e a todos os 
parlamentares a aprovação do requerimento de nossa 
autoria. Agradecemos aos deputados que deram suas 
contribuições para nos auxiliar neste momento difícil.  

Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, V. Ex.ª 
terminou seu pronunciamento falando algo que será o 
assunto do encerramento deste debate. O escândalo é 
muito maior. Pedimos ao Carlão que trouxesse a revista 
dos diretores da Vale e dela extraímos dados, que não 
são nossos, e também matéria do BNDES. Elaboramos 
uma tabelinha. Pasmem os Srs. Deputados! Percebemos 
o seguinte: no dia 1º de abril de 2008 foi assinado um 
contrato de empréstimo para a Vale no valor de sete 
bilhões e trezentos milhões de reais. No dia 06 de abril 
de 2008 o Sr. Luciano Siani Pires, aquele que 
manuseia todas as informações dentro do BNDES, 
que ajudou a conquistar esse empréstimo para a Vale, 
foi galgado a uma diretoria dentro da companhia. Foi 
um escândalo nacional, porque o empréstimo no 
BNDES não é concedido diretamente; tem que passar 
pelo Congresso Nacional. Na época o empréstimo foi 
próximo a dez bilhões de reais. Sete bilhões e 
trezentos milhões de reais eram para a Vale. E sabem 
de onde era esse dinheiro? Do FAT, Fundo de 
Amparo ao Trabalhador.  
 A Vale está usando dinheiro que pegou 
emprestado do FAT, com ordem do governo federal, 
para demitir o trabalhador; para demitir a Jane, minha 
irmã; para demitir os Srs. João de Deus, Luiz Cláudio 
Pavese, Osmar Iglesias, Leandro Dixini e Jadir Rara, 
nossos colegas. A Vale pegou dinheiro nosso, porque 
dinheiro novo do BNDES é dinheiro do FAT, Fundo 
de Amparo ao Trabalhador. Além de a maracutaia 
render um empregaço para o Sr. Luciano Siani Pires - 
para fazermos justiça não falaremos o nome do 
presidente do BNDES, que também é Luciano - além 
de render uma fabulosa vaga, Sr. João Batista 
Cavaglieri, que está no Conselho, para um dos 
grandes nomes do BNDES, esse recurso é usado para 
demitir o trabalhador da Vale. São sete bilhões e 
trezentos milhões de empréstimo do BNDES.  
 É preciso ter cuidado ao dizer que não 
tem caixa e por isso está demitindo os empregados, 
porque os números são alarmantes. São vinte e 
cinco mil demissões de terceirizadas, empregos 
indiretos. Que os números fiquem bem fixados em 
nossa mente. A Vale, que explora o nosso subsolo, 
tem previsão de demitir dez mil empregados por 
causa da tal crise. São seis mil e quinhentos 
trabalhadores, entre o Estado do Espírito Santo e o 
de Minas Gerais, em férias coletivas, além de mais 
mil empregados em todo o país. Ou seja, são sete 
mil e quinhentos trabalhadores em férias coletivas. 
Promovem a farra do boi com o dinheiro do 
BNDES, demitindo os trabalhadores, e temos que 
ficar calados?  

 Enquanto isso a Vale negocia brinquedo de 
Natal?! Na negociação a Vale se comprometeu a 
manter a distribuição dos brinquedos de Natal porque 
ela tem esse compromisso desde o surgimento da 
empresa, mas a manutenção do acordo coletivo, não. 
O acordo coletivo dos empregados da Vale está 
assinado até dezembro de 2009. Que a empresa pelo 
menos tivesse a decência de até dezembro de 2009 
manter todas as cláusulas existentes no acordo 
coletivo de trabalho, porque isso já fazia parte do 
escopo de recursos que a Vale tinha e tem em caixa. 
São quinze bilhões de dólares em caixa. Não dá para 
brincar com uma coisa tão séria. Isso é migalha para 
uma empresa do porte da Vale, que tem o 
descaramento de, no Estado brasileiro, usar os 
recursos do FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador. 
Isso os Srs. Deputados do PMN estão denunciando 
nesta Casa e em nível nacional.  
 Estivemos, junto com o Sr. Deputado 
Paulo Roberto, na última convenção do PMN, e lá 
ficou decidido que os deputados do PMN 
denunciariam a grana que a Vale recebeu de 
empréstimo do FAT: sete bilhões e trezentos 
milhões de reais. Com esse dinheiro está demitindo 
o trabalhador e, ainda, usando de maracutaia, 
empregando um funcionário do alto escalão do 
BNDES. E esse escândalo não pára por aí. Ele é 
grande e temos de pedir que a Vale volte atrás em 
sua decisão, pois não queremos esmola. Nos 
últimos dez anos, para ficar bem claro, a Vale 
lucrou oitenta bilhões de dólares; só em 2007 ela 
lucrou vinte ponto quatro bilhões; no terceiro 
trimestre lucrou dezenove vírgula dois bilhões e foi 
vendida, no dia 07 de maio de 1997, dia que jamais 
esqueceremos, por três vírgula três bilhões de 
dólares. Em dez anos ela já lucrou oitenta bilhões de 
dólares. 
 
 O Sr. Freitas – Solidarizamo-nos com V. 
Ex.ª e com todos os funcionários demitidos da Vale. 
Cumprimentamos os Srs. João Batista Cavagliere e 
Carlos Roberto de Assis Ferreira. Somos filho de um 
ferroviário de Minas Gerais. Estamos assistindo 
atentamente a todos os discursos, todos convergentes 
e muito próprios.  

É impressionante a frieza com que, dentro de 
um escritório, tomam a decisão de demitir pessoas, 
pessoas que há sessenta e seis anos, como o Sr. 
Carlos Roberto de Assis Ferreira acabou de nos 
informar, constroem a Vale. Há sessenta e seis anos 
trabalhadores estão construindo a história da 
empresa, mas na frieza, na solidão de um escritório, 
algumas poucas pessoas tomam a iniciativa de 
colocar no olho da rua trabalhadores que têm alguma 
identificação com essa história. São empregados que 
ao longo de suas vidas se doaram à empresa. O 
homem é produto do meio em que vive, e certamente, 
depois de dez, quinze, vinte anos convivendo dentro 
de uma empresa, normalmente não sabe fazer outra 
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coisa que não seja trabalhar numa empresa dessas. 
 Portanto, não podemos nos calar e cruzar 
os braços diante de uma decisão tão ruim e tão fria.  

Solidarizamo-nos com os empregados e nos 
colocamos à disposição dessa luta, junto com nossos 
colegas.  
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - Muito 
obrigada, Sr. Deputado Freitas. Só para V. Ex.ª sentir 
o tamanho do problema, negaram assistência médica 
ao Sr. João de Deus Malforte - S. S.ª está presente 
neste Plenário - porque eles têm controle de tudo. Ele 
é da Assistência Médica Supletiva, mas colocaram o 
PASA para administrar e demitiram o rapaz doente. 
Ele tinha de fazer uma cirurgia - vejam a mesquinhez 
- mas não lhe deram autorização e em seguida 
demitiram o rapaz, vítima de acidente de trabalho. 
Mas temos certeza de que o Sindicato está revendo o 
caso do Sr. José de Deus Malforte, porque isso é um 
absurdo, é inconcebível.  
 Agradecemos ao Presidente desta Casa, Sr. 
Deputado Guerino Zanon, e aos Srs. Deputados que 
permaneceram em Plenário. Sugerimos a V. Ex.as que 
procuremos o governo do nosso Estado. Em Minas 
Gerais a bancada de parlamentares, junto com os 
trabalhadores, está procurando o Governador Aécio 
Neves para tentar reverter esses casos. Pedimos aos 
colegas que, junto conosco, procuremos nosso 
governador para que também resolvamos esse caso 
junto com os sindicatos e as representações 
constituídas. Se ficarmos calados a Vale continuará 
demitindo a bel-prazer, e, o pior, demitindo com o 
próprio dinheiro do trabalhador, dinheiro que é 
emprestado à empresa à bagatela de juros que nós, 
trabalhadores normais, não temos a regalia de ter. 
Mas a empresa pega dinheiro com juros mínimos no 
BNDES para desempregar trabalhador brasileiro. 
Não podemos permitir, nem deixar de nos indignar. 
O dia em que não nos indignarmos com essa situação 
não poderemos mais assomar à tribuna desta Casa.  

E tem jeito de reverter esse quadro. Não 
aceitamos presentinho de Natal para os filhos dos 
ferroviários enquanto colegas estão sendo 
demitidos e o acordo coletivo não é cumprido. Que 
pelo menos considerem o tempo de vigor do 
acordo, até dezembro de 2009, pois os recursos já 
estavam previstos. Mas nos acenar com 
presentinhos de Natal, não! O presente que 
queremos são os empregos dos nossos colegas. 

Obrigada a todos. Que Deus nos abençoe e 
proteja as famílias ferroviárias enlutadas com mais 
essa maldade da Vale, sob o manto de que a crise 
proporciona as demissões que tanto prejudicam 
nossa categoria, o Estado do Espírito Santo e o 
solo brasileiro. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Obrigado, Sr.ª Deputada Janete de Sá, e 
todos que participaram desse debate. 

 Esta presidência agradece aos Srs. João 
Batista Cavaglieri e Carlos Roberto de Assis Ferreira 
a presença. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 
Presidente, pela ordem! Ainda em tempo, 
perguntamos à Sr.ª Deputada Janete de Sá se não 
seria o caso de elaborarmos um documento assinado 
por todos os colegas em apoio às reivindicações do 
sindicato. A deputada prepararia esse documento e o 
assinaríamos em conjunto. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Sr. Presidente, 
pela ordem! Respondendo ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza, precisaríamos, sim, elaborar um documento 
que fosse além, e não apenas o que está posto, que 
realmente garantisse os empregos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Esta Casa também providenciará um 
documento de desagravo ao Sr. Marcos Dalpozzo, 
diretor de Recursos e Desenvolvimento 
Organizacional da Vale, pela falta de sensibilidade 
em não comparecer a este debate.  
 Vou suspender a sessão para que os 
convidados se retirem do Plenário. 
 Está suspensa a sessão. (Pausa) 

 
(A sessão é suspensa às 16h51min e 
reaberta às 16h53min) 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, retiram-se os Srs. 
Deputados Cacau Lorenzoni, Da Vitória, 
Doutor Wolmar Campostrini, Euclério 
Sampaio, Giulianno dos Anjos, Janete de Sá, 
Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Está reaberta a sessão.  

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de manutenção 
da sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – É regimental. 
Solicito aos Srs. Deputados que registrem 

presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede -se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Carlos 
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Casteglione, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elcio Alvares, 
Freitas, Guerino Zanon, Luciano 
Pereira, Paulo Roberto, Rodrigo 
Chamoun e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Srs. Deputados, registraram presença 
quatorze Srs. Deputados. 

 
Há quorum para manutenção da sessão. 

 Passe-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei nº 289/2005, da Deputada 
Janete de Sá, que dispõe sobre o 
funcionamento do comércio varejista aos 
domingos e feriados e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 21/09/2005. 
Mensagem de veto nº 267/2008, publicada no 
DPL de 11/11/2008. Parecer nº 441/2008 da 
Comissão de Justiça, pela manutenção do 
veto total. Veto vencido em 04/12/2008. 

 
2. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 403/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 279/2008, que 
estabelece as diretrizes e a política estadual 
de saneamento básico e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
25/11/2008. Na Comissão de Justiça, o 
Deputado Claudio Vereza se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária do dia 1º.12.2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DA CIDADANIA, DE SANEAMENTO E 
DE FINANÇAS). 

 
3. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 44/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
289/2008, que altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 315, de 30 de dezembro de 
2004, que visa modificar o quadro de vagas 
da PRODEST. Publicado no DPL do dia 
02/12/2008. Na Comissão de Justiça, o 
Deputado Claudio Vereza se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária do dia 03.12.2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DA CIDADANIA, DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA E DE FINANÇAS). 

 
4. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 414/2008, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 290/2008, que 
reorganiza o Conselho Estadual de Defesa do 
Consumidor - Condecon. Publicado no DPL 
do dia 02/12/2008. Na Comissão de Justiça o 
Deputado Claudio Vereza se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária do dia 03.12.2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 

 
5. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 45/2008, da 
Procuradoria Geral de Justiça, que visa suprir 
a necessidade de reforma da Lei 
Complementar n° 4.329/1990, que instituiu o 
Fundo Estadual de Reparação de Interesses 
Difusos Lesados. Publicado no DPL do dia 
02/12/2008. Na Comissão de Justiça o 
Deputado Claudio Vereza se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária do dia 03.12.2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, DE MEIO 
AMBIENTE, DE CULTURA E DE 
FINANÇAS).  
 

6. Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 432/2008, da Mesa 
Diretora, que concede abono pecuniário no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos 
servidores administrativos deste Poder. 
Publicado no DPL do dia 04/12/2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DA CIDADANIA, DE FINANÇAS E DA 
MESA DIRETORA). 
 

7. Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 429/2008, do Tribunal de 
Contas, que concede abono pecuniário no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos 
servidores administrativos daquele Órgão. 
Publicado no DPL do dia 04/12/2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DA CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 

8. Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 448/08, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 291/2008, que 
concede abono pecuniário no valor de R$ 
700,00 (setecentos reais) aos servidores 
administrativos do Poder Executivo. 
Publicado no DPL do dia 04/12/2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DA CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
9. Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 223 do Regimento Interno, do 
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Projeto de Lei nº 430/2008, oriundo da 
Mensagem nº 05/2008, da Procuradoria Geral 
de Justiça, que concede abono pecuniário no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos 
servidores administrativos do Ministério 
Público. Publicado no DPL do dia 
04/12/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE DEFESA DA CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
10. Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 431/2008, oriundo da 
Mensagem nº 07/2008, do Tribunal de 
Justiça, que concede abono pecuniário no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos 
servidores administrativos do Poder 
Judiciário. Publicado no DPL do dia 
04/12/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE DEFESA DA CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
11. Discussão única, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 35/2007, do 
Deputado Claudio Vereza, que altera a 
redação de dispositivos da Constituição 
Estadual para adequá-la à nova terminologia 
“pessoa com deficiência”, ao invés de pessoa 
“portadora” de deficiência. Publicado no 
DPL do dia 02/01/2008. Pareceres nos 
256/2008 da Comissão de Justiça, pela 
admissibilidade e 126/2008 da Comissão de 
Defesa da Cidadania, pela aprovação, 
publicados no DPL do dia 04/12/2008 e 
374/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, publicado 
no DPL do dia 02/12/2008. Quorum para 
aprovação: 3/5(18 votos) - votação nominal. 

 
12. Discussão especial, em 3ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 
02/2008, do Deputado Da Vitória e outros, 
que transforma o Parágrafo Único em § 1º e 
cria o § 2º no artigo 44 da Constituição 
Estadual, dispondo sobre ingresso no Quadro 
de Oficiais e transferência para reserva 
remunerada. Publicado no DPL do dia 
06/05/2008. 

 
13. Discussão especial, em 3ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 
03/2008, do Deputado Da Vitória e outros, 
alterando o artigo 43 da Constituição 
Estadual que dispõe sobre os servidores 
públicos militares. Publicado no DPL do dia 
15/05/2008. 

 
14. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 41/2008, da Deputada Aparecida 

Denadai, que dispõe sobre a responsabilidade 
e procedimento para a realização de bailes 
“funk”. Publicado no DPL do dia 
11/03/2008. 

 
15. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 157/2008, do Deputado Doutor 
Rafael Favatto, que cria o Programa de 
Atendimento Geriátrico nos hospitais da rede 
pública. Publicado no DPL do dia 
29/05/2008. 

 
16. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 266/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre formas de 
recomposição florestal, como 
contraprestação proporcional ao dano 
causado ao meio ambiente e dá providências 
correla tas. Publicado no DPL do dia 
20/08/2008. 

 
17. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 315/2008, do Deputado Luciano 
Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas que comercializam imóveis na 
planta no Estado, oferecerem consultoria 
jurídica na forma que especifica. Publicado 
no DPL do dia 22/10/2008. 

 
18. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 359/2008, do Deputado Marcelo 
Santos, que torna obrigatório aos 
estabelecimentos que comercializem 
medicamentos a possuírem um exemplar 
disponível, contendo a listagem dos 
medicamentos genéricos comercializados, 
em Braile. Publicado no DPL do dia 
21/11/2008. 

 
19. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 360/2008, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a premiação, 
através de medalha, de técnicos nas 
competições promovidas pelo Estado do 
Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 
21/11/2008. 

 

20. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 363/2008, do Deputado Marcelo 
Santos, que proíbe a cobrança de “taxa de 
serviço” pelas empresas prestadoras de 
serviço, variável sobre o valor do ingresso, 
que disponibilizem a opção de aquisição 
através da Internet. Publicado no DPL do dia 
21/11/2008. 
 

21. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 307/2008, do Deputado Marcelo 
Santos, obrigando as instituições financeiras 
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do Estado a instalarem sistema de vídeo-
monitoramento e gravação de imagens 
através de circuito fechado de televisão. 
Publicado no DPL do dia 15/10/2008. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 289/2005. 
 Em discussão. 

  
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo, na qualidade de Líder do PT. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, está em debate o veto total aposto 
ao Projeto de Lei n° 289/2005, de autoria da Sr.ª 
Deputada Janete de Sá, dispondo sobre o 
funcionamento do comércio varejista aos domingos e 
feriados.  

O projeto proíbe que lojas de departamento, 
supermercados, hipermercados e lojas de material de 
construção integrantes das denominadas redes em 
todo o território do Espírito Santo funcionem aos 
domingos e feriados. A matéria teve amplo debate na 
Casa, e na sociedade pela mídia. No período eleitoral 
tivemos a oportunidade de conversar com um 
supermercadista que nos disse: “somos o primeiro a 
concordar com essa matéria, porque para nós, dos 
pequenos e médios supermercados, o trabalho aos 
domingos é um sacrifício que não vale a pena”. 
 Infelizmente a proposição recebeu veto, e 
muito bem fundamentado. Mas como fizemos na 
Comissão de Justiça e em Plenário, reservar-nos-
emos o direito de votar com o projeto porque já 
houve o anúncio por parte dos interessados de que 
haveria um acordo coletivo de trabalho para que, no 
caso dos supermercados, não se trabalhe aos 
domingos. É claro que deve haver cuidado. Num 
debate promovido pela Sr.ª Deputada Janete de Sá 
neste Plenário, alertamos para que uma medida como 
essa não redunde em demissão de trabalhadores. 
Porque pode haver o argumento, por parte das 
grandes empresas, de que em havendo redução de um 
dia de trabalho tenha que haver demissão de 
trabalhadores. 
 Mesmo assim é reservado ao trabalhador o 
direito de seu dia de descanso remunerado. Melhor 
que esse dia seja aos domingos. É o dia da família, é 
o dia de encontro do trabalhador com seus familiares 
e amigos. Cremos ser necessário que o domingo seja 
reservado para esse descanso remunerado garantido 
por lei. 

 Não sabemos se deputados estão chegando, 
possibilitando quorum para votação da primeira matéria 
da pauta, um veto que exige quorum qualificado. 
Observamos o Plenário e constatamos que chegamos a 
quinze presentes, mas deve haver quorum de no mínimo 
dezesseis a dezoito colegas. 
 Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, na tentativa de estabelecermos o quorum 
necessário para prosseguirmos com a votação da 
ordem do dia, versaremos brevemente sobre a 
Qüinquagésima Terceira Reunião Geral da Frente 
Nacional dos Prefeitos, que ocorreu nos dias 4 e 5 
deste mês em Vitória, uma reunião importantíssima 
da instituição mais representativa dos municípios 
existente no Brasil. Existem outras entidades, mas a 
Frente Nacional dos Prefeitos tem um peso maior já 
que reúne as capitais, as prefeituras de maior porte, 
agora também extensiva a todos os municípios. 
 Como disse o Governador do Estado, foi 
uma das reuniões, um dos eventos acontecidos no 
Espírito Santo que teve a maior presença de 
ministros. Presentes o Ministro do Desenvolvimento, 
Patrus Ananias; a Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff; o Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão; o Ministro da Educação; o vice-presidente 
da Caixa Econômica Federal, Jorge Ereda; prefeitos 
de diversas capitais; os Srs. Deputados Paulo Roberto 
e Carlos Casteglione, prefeito eleito; o Governador 
do Estado Paulo Hartung e outras representações. 
 No segundo dia do evento a Ministra 
Dilma Rousseff falou a respeito do Programa de 
Aceleração do Crescimento e da crise mundial. S. 
Ex.ª fez uma intervenção brilhante baseada em 
números, em dados da economia brasileira, provando 
que o governo federal está fazendo a sua parte para 
evitar que os impactos da crise sejam grandes sobre a 
Nação brasileira.  

O Governo está ampliando os recursos do 
PAC e garantindo que esse programa não terá 
redução. Pelo contrário; terá ampliação de recursos 
tanto para a área econômica como para a área de 
infra-estrutura, construção de estradas, melhorias no 
sistema portuário, no setor de energia, na área social, 
dentre outras medidas. Só na área de habitação, de 
interesse social, o Governo está ampliando os 
recursos na ordem de sessenta bilhões de reais. O 
Programa Luz para Todos terá uma ampliação de 6,2 
bilhões de reais para praticamente universalizar o 
País com o fornecimento de energia elétrica.  
 O Governo, pelas palavras da Ministra Dilma 
Rousseff, garantirá os investimentos na área da extração 
do petróleo e gás na camada do pré-sal, porque para ele 
pré-sal significa manutenção do emprego, ampliação do 
emprego e garantia de recursos para a área de educação 
e inovação tecnológica. Ainda na área do PAC, também 
de acordo com as palavras da Ministra Dilma Rousseff, 
estão garantidos 5,1 bilhões de reais para a Rodovia 
BR-101, na divisa Rio de Janeiro/Espírito Santo até a 
divisa Bahia/Espírito Santo.  
 Saudamos o Prefeito João Coser, o 
anfitrião da Qüinquagésima Terceira Reunião Geral 
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da Frente Nacional de Prefeitos, ocorrida quinta-feira 
e sexta-feira passadas, no Centro de Convenções de 
Vitória, reunião que teve diversos eventos paralelos 
preparatórios para a reunião dos prefeitos. 
 Congratulamo-nos com os articulistas que 
publicaram ontem, no jornal A Gazeta, artigos 
respondendo à seguinte pergunta:  
 
 “Direitos Humanos. Essa já foi uma 
bandeira marcante no país. Mobilizou e deu 
visibilidade a entidades, como a OAB e a CNBB, 
na ditadura. E no 60º aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, a luta 
continua?” 

 O Presidente da OAB, Sr. Antonio 
Augusto Genelhu Junior, e o Secretário Geral da 
CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa, responderam que 
sim, a luta pelos direitos humanos continua, deve 
continuar, deve ser ampliada e aprofundada. Esses 
artigos foram publicados ontem, na Coluna Opinião, 
do jornal A Gazeta. Também concordamos que essa 
luta está cada vez mais atual.  
 Fica registrado nosso repúdio à declaração 
infeliz do governador de Mato Grosso, que nos 
últimos dias disse que cabe à polícia atirar no peito 
ou na cabeça de quem vier enfrentá-la. Uma 
declaração tremendamente infeliz rebatida pela 
própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 
que tecnicamente não está correta. A polícia evita 
matar o criminoso para que a vida do militar e a do 
criminoso sejam salvas. Para isso o policial militar 
aprende técnicas apropriadas de defesa. 
 Sr. Presidente, não atingimos o quorum 
necessário para votar a primeira matéria da pauta e 
vencer outras matérias, como os cinco projetos que 
concedem abono de setecentos reais para os 
servidores dos diversos Poderes e instituições do 
Estado. Ainda falta a presença de um deputado. Seria 
interessante que os Srs. Deputados comparecessem 
ao Plenário, para garantirmos a votação dessas 
matérias após a votação do veto.  
 Parabenizamos o Presidente Lula pelo 
novo recorde de aprovação da população brasileira, 
aliás um recorde em toda a história do país. É o 
presidente de maior aprovação - setenta por cento - 
de acordo com o último resultado encomendado pela 
Pesquisa Datafolha. Desde a redemocratização, 
nenhum outro presidente chegou perto desse índice. 
Até o editorial do jornal A Gazeta elogia, embora 
cobre do Presidente medidas que correspondam a 
essa popularidade nunca antes atingida por um 
presidente do período democrático brasileiro. 
 A Pesquisa Datafolha registra os melhores 
números do Presidente Fernando Henrique: trinta e 
seis por cento; do Presidente Itamar: quarenta e um 
por cento: do Presidente Fernando Henrique no 
segundo mandato, quarenta e sete por cento; do 
Presidente Lula no seu primeiro mandato, cinqüenta e 
três por cento, e, agora, setenta por cento. Alcançou 

esse índice num momento em que a crise mundial 
virou um verdadeiro terrorismo, em que o noticiário é 
altamente pessimista ao afirmar que o país piorará. E 
a população, ao contrário, responde de forma 
positiva, dizendo que no Brasil a situação será melhor 
e se aprofundará no sentido positivo, porque hoje o 
país tem uma economia sólida, tem condições de 
superar essa crise que está nos países centrais, onde a 
jogatina e não a produção foi o centro do capitalismo 
atual. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Continua em discussão o veto total 
aposto ao Projeto de Lei nº 289/2005. 

 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo, na qualidade de Líder do Governo. 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 

 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, eminentes 
colegas, não é bem uma discussão do veto. Conforme 
temos feito nas votações de veto do Governo do 
Estado, é apenas uma solicitação de apoiamento às 
mensagens enviadas pelo Governo. Neste caso, não 
entramos no mérito da questão. Achamos que o 
problema entre empregados e patrões, entre 
trabalhadores e empresários tem de ser resolvido pelo 
entendimento entre eles.  

É importante sabermos por que o Governador 
vetou a matéria. Não entraremos nessa discussão que, 
com todo o respeito, é superveniente. Este Projeto de 
Lei é flagrantemente inconstitucional porque 
contraria inclusive uma súmula do Supremo Tribunal 
Federal, a Súmula 645 que diz textualmente: 

 
 “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 
Supremo Tribunal Federal aos municípios.” 
 

Sustentamos a razão do veto pela palavra do 
Governador Paulo Hartung, por ser visivelmente 
inconstitucional o projeto de lei já estadeado na 
Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
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A Liderança do Governo pede novamente 
aos eminentes colegas que acompanhem o veto 
votando SIM à matéria encaminhada pelo 
Governador do Estado. (Muito bem!) 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparece a Sr.ª Deputada 
Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Continua em discussão o veto total 
aposto ao Projeto de Lei nº 289/2005. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Atayde 
Armani, Líder do DEM. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Sr. 

Presidente, declino. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Tendo S.Exª declinado, concedo a 
palavra a Sr.ª Deputada Janete de Sá, na qualidade 
de autora do projeto. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão 

da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e 
Srs. Deputados, discutiremos o veto porque esta 
matéria, de nossa autoria, foi apresentada a esta 
Casa de Leis há algum tempo, 14 de setembro de 
2005. Não é de agora; é uma discussão antiga, uma 
ansiedade dos comerciários.  

Compreendemos que muito bom seria se 
matérias do âmbito das relações trabalhistas 
fossem realmente discutidas entre patrões e 
empregados para diminuir, minimizar a pauta do 
Legislativo, grande e intensa, mas muitas vezes 
não vemos esse interesse na discussão. Como 
forma de proteger e garantir os direitos dos mais 
fracos, já que os fortes têm seus direitos 
garantidos, entramos com esse projeto de lei, a 
pedido do sindicato representativo da categoria. 
Esta matéria não é uma invenção da Deputada 
Janete de Sá; é uma matéria discutida por 
parlamentares de outros Estados e discutida, 
também, Sr. Deputado Atayde Armani, no 
Congresso Nacional. O Deputado Federal 
Vicentinho discute essa matéria com profundidade, 
em decorrência do grande clamor da categoria 
comerciária, de mulheres e homens que têm de 
trabalhar aos domingos sem receber um centavo de 
hora extra e folgar num dia da semana, segunda ou 
terça-feira. 
 Se as pessoas que trabalham aos 
domingos pelo menos fossem remuneradas com 
hora extra, ou houvesse um turno de revezamento 

que ampliasse as oportunidades de emprego, 
valeria a pena discutirmos isso com a categoria. 
Mas acontece que, ao contrário de garantir 
empregos, eles fazem com que o trabalhador seja 
obrigado a trabalhar além do horário e não pagam 
um centavo a mais. O trabalhador é o mais fraco, 
tem medo de reivindicar, não bate de frente  com o 
patrão, conclusão: fica no prejuízo. Trabalha mais 
de oito horas por dia, não recebe hora extra nos 
dias de semana, e ainda tem de trabalhar sábado e 
domingo, não sobrando dia nenhum para estar com 
a família.  
 Duvidamos que as mulheres e os homens 
que estão ouvindo nosso pronunciamento em 
defesa do trabalhador e da trabalhadora 
comerciária achem justo- mesmo gostando e às 
vezes precisando fazer suas compras aos 
domingos- que um trabalhador fique detrás de um 
balcão no domingo, longe da família, do filho, da 
filha, do marido, para não receber nenhum centavo 
de hora extra, para não ter uma abertura a mais de 
emprego. Isso não é justo. 
 Graças a Deus este projeto de lei não foi 
uma idéia pura e unicamente nossa, mas de pessoas 
sensíveis que acreditam que as famílias precisam 
estar cada vez mais consolidadas, que não 
podemos promover desagregação social, que é 
importante garantir os empregos e ter humanidade 
no trabalho. Graças a essas pessoas trouxemos essa 
polêmica para ser discutida nesta Casa de Leis. 
Fomos muito criticada por empresários e até por 
consumidores, pois acharam que o nosso projeto 
estava prejudicando os trabalhadores, mas nosso 
projeto é social. Ele não visava prejudicar 
ninguém; apenas estabelecia que se o dono de um 
estabelecimento comercial quisesse abrir a sua loja 
no domingo, que pagasse hora extra ao trabalhador, 
que abrisse mais oportunidades de emprego, que 
pagasse em dobro a hora do trabalhador que 
sacrificou o domingo para atender aos 
consumidores que procuram o comércio nesse dia 
da semana. 
 Essa polêmica felizmente redundou num 
grande debate nos sindicatos, que se fortaleceram; 
num grande debate na categoria, que começou a 
exigir, e na sociedade que participou e percebeu 
que esses trabalhadores não estão recebendo hora 
extra. Muitos consumidores, por não terem tempo 
durante a semana, compram aos domingos e têm 
uma visão diferente do descanso aos domingos. 
Muitos deles ficaram solidários- pela pesquisa que 
temos- quando constataram que realmente havia 
uma exploração muito grande do empregador 
contra o empregado. 
 
 Esse debate resultou num entendimento 
do sindicato da categoria. A partir de 1° de janeiro 
de 2009, em todo o Estado do Espírito Santo os 



Vitória-ES, quarta-feira, 24 de dezembro de 2008 Diário do Poder Legislativo - 11477 

supermercados não abrirão aos domingos, assim 
como faz o Supermercado Perim, que não abre aos 
domingos e não quebrou; está bem 
financeiramente. Nós e outras pessoas não 
deixaremos de comprar no Supermercado Perim 
nem em outros como Carone e Epa. Como o 
Supermercado Perim, todos os supermercados 
fecharão as portas aos domingos a partir do dia 1º 
de janeiro de 2009. Não estamos fazendo nenhuma 
apologia ou propaganda, mas apenas demonstrando 
a realidade de todo o Estado do Espírito Santo. Os 
supermercados, os hipermercados, os auto-
serviços, as grandes lojas de materiais de 
construção e os hortifrutigranjeiros não abrirão 
suas portas, até mesmo para dar espaço às feiras 
livres, que agora serão mais procuradas, pois os 
hortifrutigranjeiros entendem que aos domingos 
podem fazer acordo para não abrir porque 
amargarão prejuízo e também porque querem ver 
seus empregados mais satisfeitos. 
 As discussões continuam. Os sindicatos 
continuam discutindo com as lojas de 
departamento da Grande Vitória e de outros 
municípios. Na semana que vem entrará em 
discussão o projeto de lei de autoria do Vereador 
Dermival Galvão sobre a abertura do comércio aos 
domingos, com uma emenda estabelecendo que o 
comércio só abrirá suas portas se, depois de ouvida 
a categoria, houver consentimento do sindicato. É 
um avanço, porque já se dispõem a discutir com o 
sindicato, sendo que a própria categoria decide se 
quer ou não trabalhar aos domingos. Na verdade a 
categoria é a mais penalizada, porque não recebe 
nada por isso. E se ela decidir trabalhar aos 
domingos, que tenha uma compensação pecuniária. 
 Esse tema também está sendo discutido 
nas audiências públicas promovidas pelo Vereador 
Zé Santana, do PMN de Cariacica. Já que o veto 
está baseado no fato de que a matéria esbarra na 
esfera municipal, procuramos os vereadores. 
Existem correntes diferentes; umas acham que a 
matéria é de âmbito municipal ou federal, outras 
acham que não esbarra na constitucionalidade 
porque não mexeu na escala de trabalho nem de 
interpretação da própria lei. Já que existem 
interpretações diferentes, a Procuradoria decidiu 
pela inconstitucionalidade e o Governador Paulo 
Hartung segue o parecer da Procuradoria. O que 
fizemos? Buscamos entendimento com os 
vereadores. Por intermédio do sindicato 
procuramos o Vereador Dermival Galvão, que 
apresentou o projeto na Câmara Municipal de 
Vitória. Em Vila Velha o projeto está sendo 
apresentado pelo Vereador Heliosandro Matos. Em 
Cariacica o projeto se encontra com o Vereador Zé 
Santana. São Gabriel da Palha já tem lei 
sancionada pela Prefeita Raquel Ferreira Mageste 
Lessa, e em Linhares, em Colatina e em São 

Mateus já existe lei regulamentando, determinando 
que o comércio não abre aos domingos. 

Apesar de acharmos que esse projeto 
poderia ser contemplado nesta Casa de Leis, 
buscamos alternativas para que a nossa idéia inicial 
sobrevivesse por meio das câmaras de vereadores, 
para que o Estado do Espírito Santo faça justiça 
com essa categoria tão sofrida. 

Parabéns ao Sindicato dos Comerciários 
em nome do seu presidente, Jakson Andrade Silva, 
que lutou muito, assim como os demais diretores e 
toda a categoria, para que essa idéia - que hoje já 
vigora em diversos municípios e é matéria nas 
principais câmaras de vereadores - saia vitoriosa 
em todo o Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, retiram-se os Srs. 
Deputados Carlos Casteglione e Aparecida 
Denadai, e comparecem os Srs. Deputados 
Da Vitória, Marcelo Santos, Reginaldo 
Almeida) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Continua em discussão o veto total 
aposto ao Projeto de Lei nº 289/2005. 
 Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o veto. 

O Presidente, de ofício, requer 
recomposição de quorum para efeito de votação e 
solicita aos Srs. Deputados que registrem presença 
nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

  
(Procede -se ao registro das 
presenças) 

 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elcio Alvares, 
Freitas, Guerino Zanon, Janete de 
Sá, Luciano Pereira, Marcelo 
Santos, Paulo Roberto, Reginaldo 
Almeida, Rodrigo Chamoun e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, registraram presença 
dezesseis Srs. Deputados. 
 Não há quorum para votação do veto 
total aposto ao Projeto de Lei nº 289/2005.  
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Nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição 
Estadual, ficam as demais proposições da pauta 
sobrestadas. (Pausa) 
 Srs. Deputados e Sr.as Deputadas, 
faremos a leitura do manifesto que enviaremos à 
Bancada Federal do Estado do Espírito Santo, ao 
Ex.mo Ministro dos Transportes Alfredo Pereira do 
Nascimento e ao Ministério Público da União, com 
relação às obras da BR–101.  

O documento diz o seguinte:  

 
“À BANCADA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
Assunto: Obras de asfaltamento na 
BR-101 Norte. 

 
 Os Deputados Estaduais signatários, em 
defesa da população do Estado do Espírito Santo e 
de todos os cidadãos que utilizam a BR 101 – 
Norte, vêm apresentar o seguinte MANISFESTO 
contra a falta de planejamento nas obras de 
recuperação da Rodovia Federal, que vêm 
causando enormes prejuízos a todos que utilizam 
essa importante via. 
 Conforme amplamente noticiado pela 
imprensa local e nacional, o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) 
iniciou o processo de recuperação da Rodovia 
Federal – BR 101 – Norte, no trecho que vai de 
João Neiva a Ibiraçu, sem observar os cuidados 
necessários a evitar transtornos à população.  
 Ocorre que a execução das obras de 
recuperação da Rodovia ocorreu justamente no 
início do período de chuvas, não só em nosso 
Estado como em todo o Brasil, o que já demonstra 
uma completa falta de planejamento por parte do 
DNIT. 
 Além das chuvas, a própria execução dos 
trabalhos de fresagem não observou os cuidados 
que precisam ser tomados quando da execução de 
obras dessa natureza, ou seja, executar os trabalhos 
de um lado da rodovia e depois do outro, evitando-
se, assim, o fechamento total do trecho. Tal não 
ocorreu e a via acabou sendo interrompida nos dois 
sentidos.  
 Outro agravante foi o fato de o processo 
de fresagem envolver um trecho muito longo. Com 
isso o acúmulo da sobra da fresagem, combinado 
com as chuvas, ocasionou uma nata escorregadia 
aumentando significativamente o risco de acidentes 
e de mortes.  
 Como se não bastasse a patente 
irresponsabilidade e total falta de planejamento, o 
Sr. Élio Bahia, Superintendente do DNIT, 

recomendou o desvio do tráfego pela Rodovia 
Estadual – ES-010, sem a necessária consulta 
prévia ao Governo do Estado. A referida rodovia 
estadual não foi projetada para tráfego pesado e 
sua utilização acarretou ainda mais problemas. 
 Além dos motoristas, a interdição da BR-
101-Norte tem causado enormes prejuízos à 
economia local, pois cidades inteiras foram 
isoladas e o acesso tem sido feito de forma bastante 
precária.  
 Apenas para citar um exemplo dos 
prejuízos causados pela falta de planejamento na 
execução das obras, a Parada Ibiraçu, tradicional 
ponto de parada de motoristas e caminhoneiros às 
margens da BR-101, que desde o início de seu 
funcionamento, há mais de 20 anos, funciona 24 
horas por dia sem interrupção, se viu obrigada a 
fechar suas portas pela primeira vez na história. 
 Este é o quadro que se apresenta e que 
precisa de esclarecimentos. Os responsáveis por 
tamanha irresponsabilidade precisam ser 
identificados e penalizados à altura de seus atos. 
 Pelo exposto, diante do caos que se 
verifica na execução da obra, os Deputados 
Estaduais signatários solicitam o empenho da 
Bancada Federal de nosso Estado para que uma 
urgente solução seja encontrada para o grave 
problema que se apresenta, fazendo gestão junto ao 
Ministério dos Transportes para que tal fato seja 
devidamente esclarecido e uma ação efetiva seja 
tomada no sentido de regularizar de forma 
URGENTE o tráfego no local. 
 Em nome do Povo do Espírito Santo, 
esperamos as necessárias e urgentes providências. 
 Vitória, 08 de dezembro de 2008.”  

 
 Passa-se à fase das Comunicações. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira se pronunciar 
e nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, solene, hoje, às 19h, em 
homenagem ao Dia da Bíblia, e para qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

trinta e seis minutos. 

 
*De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Srs. Deputados Paulo Foletto e Marcelo 
Coelho. 
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TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 
DE DEZEMBRO DE 2008. ÀS DEZENOVE 
HORAS E VINTE E NOVE MINUTOS, O SR. 
DEPUTADO REGINALDO ALMEIDA OCUPA 
A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 

ALMEIDA) – Boa-noite a todos. Invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão.  

Solicito ao Sr. Deputado Elcio Alvares que 
proceda à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Sr. Deputado Elcio Alvares lê 
Salmo 119, 1 ) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
ao Dia da Bíblia, conforme requerimento de nossa 
autoria, aprovado em Plenário. 

Dispenso a leitura da ata da sessão anterior.  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido todos para, de pé, e 
voltados para as Bandeiras, ouvirmos a execução do 
Hino Nacional e o do Espírito Santo. (Pausa) 

 
(É executado o Hino Nacional e do 
Espírito Santo) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Secretário-Chefe da Casa Civil, Sr. Sérgio Aboudib, 
representando o Exm.º Governador do Estado do 
Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung; o Pastor Marcos 
Batista, Gerente do Centro Cultural da Sociedade 
Bíblica do Brasil; o Pastor Kemuel Sotero Pinheiro, 
1.º vice-presidente do Conselho da Casa Publicadora 
das Assembléias de Deus; o Pastor Sillas Vieira dos 
Santos, Coordenador Regional da Sociedade Bíblica 
do Brasil; o Pastor Oscar Domingos de Moura, 
representando todas as denominações religiosas e o 
Padre Humberto Wuyts, representando o Arcebispo 
de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido para fazer uso da 
palavra o deputado proponente desta sessão solene, 
Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Passo a presidência ao Sr. Deputado 
Elcio Alvares para que eu possa fazer uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Assumo a presidência neste momento 
e concedo a palavra ao Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida. 

 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem 

revisão do orador) – Boa-noite a 
todos.Cumprimentamos os componentes da Mesa, o 
Sr. Presidente Elcio Alvares; os Srs. Deputados Dary 
Pagung e Doutor Hércules; o Pastor Sillas Vieira dos 
Santos, Coordenador da Sociedade Bíblica do 
Brasil/Espírito Santo; o Pastor Marcos Batista, 
representando a Coordenação Nacional da Sociedade 
Bíblica do Brasil; o Secretário de Estado da Casa 
Civil, Sr. Sérgio Aboudib, representando o 
Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung; o Pastor 
Kemuel Sotero Pinheiro, 1° vice-presidente do 
Conselho da Casa Publicadora das Assembléias de 
Deus do Brasil; o Pastor Oscar Domingos de Moura, 
presidente da Convenção das Assembléias de Deus, 
Cadeeso; o Padre Humberto Wuyts, representando o 
Arcebispo de Vitória Dom Luiz Mancilha Vilela.  

Cumprimentamos, também, os líderes 
religiosos, os diretores de institutos teológicos e 
demais presentes a esta solenidade.  

Recebemos todos, com alegria, nesta data tão 
importante em que comemoramos o Dia da Bíblia. A 
Bíblia Sagrada, palavra que tem servido de luz para o 
caminho da humanidade, mostrando ao ser humano 
que é possível a existência de dias melhores em meio 
a todos os acontecimentos que nos desanimam, 
muitas vezes, pela violência que campeia nas cidades, 
estados e país.  

Somos diariamente bombardeados, por 
intermédio da mídia, com notícias negativas. Mas a 
palavra de Deus tem nos mostrado que é possível a 
colheita de bons frutos em solo árido; bem como 
também é possível a existência de água abundante em 
meio ao deserto, pois a palavra do Senhor jorra em 
nós como fonte inesgotável. Por intermédio dela 
somos renovados e purificados dia -a-dia, sobretudo 
nos ensinando que em meio à luta encontramos paz, 
tranqüilidade, segurança, esperança e certeza de 
vitória. Essa palavra tem servido de bálsamo nos 
momentos mais difíceis na vida do homem.  

A Bíblia não tem sido um livro de cabeceira 
ou de auto-ajuda; este livro é e continuará sendo a 
palavra de Deus revelada à humanidade, na intenção 
de que o homem venha ao encontro do seu Criador na 
plenitude e no cumprimento de seu ensinamento, 
tornando o homem um novo ser todos os dias, sendo 
o mesmo nascido da palavra e do espírito. 

Somos alegres pela existência de diversas 
editoras. Ressaltamos a importância do trabalho das 
editoras que têm propagado e divulgado a palavra de 
Deus por este Brasil e mundo. Citaremos a Sociedade 
Bíblica do Brasil, na pessoa de seu representante aqui 
presente, Pastor Sillas Vieira, o trabalho 
desenvolvido ao longo desses anos e que tem servido 
como um marco na evangelização por meio dos 
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milhões de Bíblias impressas. A Sociedade Bíblica 
do Brasil tem sido pioneira em levar a palavra, ou 
seja, em revelar Jesus e seu milagre na vida dos 
homens.  

Entre as editoras, e são tantas aqui 
representadas, está a CPAD - Casa Publicadora das 
Assembléias de Deus. Poderíamos citar as editoras 
Paulinas, Juerp, Vida e tantas outras que têm feito um 
trabalho de distribuição de exemplares da Bíblia 
Sagrada para que esse precioso Livro possa chegar às 
mãos da humanidade. 

São longos os anos de história de sucesso, 
cujo presente tempo torna-se mitigado a destacar de 
forma minuciosa o trabalho desenvolvido pela 
Sociedade Bíblica. Porém, reportamo-nos mais uma 
vez aos ensinos bíblicos, qual seja, “como são belos 
os pés dos que anunciam as boas novas da 
salvação”. Logo belos também têm sido os pés dos 
homens desbravadores e compromissados antes de 
tudo com Deus, para levar a todos os rincões do 
Brasil e do mundo a palavra impressa de Deus. 

Vale destacar a importância de trazer a lume 
que há mais de quinhentos anos a primeira edição 
impressa com tipos móveis saiu da prensa de 
Johannes Gutenberg. Desde então, calcula -se que 
foram impressas aproximadamente quatro bilhões de 
Bíblias por inteiro ou em parte. É um dado 
significante. Vale um aplauso. (Palmas) 

A Bíblia inteira ou em parte já foi traduzida 
para duas mil e quinhentas línguas e dialetos. Mais de 
noventa por cento das famílias têm acesso pelo 
menos a uma parte da Bíblia em sua própria língua. 
Nenhum outro livro, religioso ou não, sequer chega 
perto desta marca, o que destaca sua importância e 
necessidade no seio da sociedade para dias melhores. 

Hoje há muitas editoras bíblicas. Portanto, há 
muitos impressos da Bíblia nos mais variados 
idiomas e dialetos; conseqüentemente gerando 
inúmeras traduções. 

Certo da importância da Bíblia é que no ano 
de 2005 apresentamos, nesta Casa de Leis, o Projeto 
de Resolução 85/2005, que institui a Comenda João 
Ferreira de Almeida, autor da tradução da Bíblia para 
o português. A Comenda João Ferreira de Almeida 
foi instituída nesta Casa de Leis para ser entregue aos 
líderes religiosos, dada a importância do trabalho de 
um cidadão que anuncia a palavra do Evangelho.  

Todo dia é momento oportuno para 
comemorarmos o Dia da Bíblia. Porém, tendo o 
homem reservado esta data especial para a 
comemoração, esta Casa jamais poderia se furtar 
em celebrar o dia de hoje. 

Ano passado, nossa equipe instituiu um 
projeto ao qual demos o nome de Palavras de 
Esperança, que consiste na distribuição de 
exemplares da Bíblia em presídios, hospitais, asilos, 
centros de recuperação de dependentes químicos, 
orfanatos, demais casas e abrigos capixabas.  

Na Semana da Bíblia  do ano passado, 
2007, distribuímos aproximadamente cinco mil 

exemplares da Bíblia Sagrada a todos os detentos 
recolhidos nos complexos penitenciários da Grande 
Vitória. Hoje, com muita alegria, recebemos um lote 
de dois mil e quinhentos exemplares da Bíblia 
Sagrada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Exatamente 
no dia de hoje tivemos a felicidade de, na sede de 
nossa gravadora, receber o caminhão que fazia a 
entrega para, na próxima semana, quando visitarmos 
os complexos penitenciários das regiões norte e sul 
de nosso Estado, possamos entregar mais dois mil e 
quinhentos exemplares aos internos de Cachoeiro de 
Itapemirim, de Linhares e de Colatina. Alcançamos, 
assim, a marca de cem por cento daquilo que nos 
propusemos, de colocar nas mãos de cada interno do 
complexo penitenciário capixaba um exemplar da 
Bíblia Sagrada. 
 Finalizo meu pronunciamento afirmando que 
a mesma chama que ardia no coração de nossos 
antecessores, originário da palavra de Deus, 
continuará a arder em nossos corações, bem como 
das gerações futuras, uma vez que a palavra do 
Senhor é vida, e vida plena com Cristo. 
 Que Deus possa continuar nos abençoando e 
que a nossa população, cada vez mais, possa entender 
que é impossível para o homem viver longe desse 
manual de fé cristã, chamado Bíblia Sagrada. Deus 
abençoe a todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Marcos 
Batista, Gerente do Centro Cultural da Sociedade 
Bíblica do Brasil, o Sr. Deputado Reginaldo Almeida 
e o Pastor Sillas Vieira dos Santos para proceder à 
entrega da Bíblia Manuscrita ao Sr. Sérgio Aboudib, 
representante do Exmo Sr. Governador do Estado do 
Espírito Santo, Paulo Hartung. 
 

(É feita a entrega da Bíblia) 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Devolvo a 
presidência ao Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Secretário 
Chefe da Casa Civil, Sr. Sérgio Aboudib. 
 
 O SR. SÉRGIO ABOUDIB – (Sem revisão 
do orador) – Boa-noite a todos.Inicialmente 
cumprimento o Sr. Deputado Reginaldo Almeida, 
que preside esta sessão; o nosso líder do Governo na 
Casa, Sr. Deputado Elcio Alvares; o Sr. Deputado 
Dary Pagung, de Baixo Guandu, que muito tem 
ajudado o Governo; o Sr. Deputado Doutor Hércules; 
o Pastor Marcos Batista; o Pastor Kemuel Sotero 
Pinheiro; o Pastor Oscar Domingos de Moura; o 
Padre Humberto Wuyts e o Pastor Sillas Vieira dos 
Santos, que gentilmente ofereceu este presente ao 
Governador Paulo Hartung, que como representante 
do Governo recebemos profundamente emocionado e 
feliz. 
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 Cumprimento também as mulheres, na 
pessoa da talentosa cantora Lauriete, esposa do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida.Cumprimento com 
alegria o Sr. Deputado Federal Jurandy Loureiro e o 
convido a compor a Mesa. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa o referido 
deputado) (Pausa) 

 
 O SR. SÉRGIO ABOUDIB - O Governador 
Paulo Hartung afirmou por diversas vezes que 
recebeu o estado em situações muito complicadas e 
de profunda dificuldade e também afirma e reafirma, 
com muita precisão, que é o Governador do Estado 
que mais recebeu apoio. Tem recebido apoio desta 
Casa, dos Deputados que aqui estão, mas, acima de 
tudo, o apoio desta população querida do Estado do 
Espírito Santo e, especialmente, de suas igrejas. É o 
Governador que, com certeza, mais recebeu oração e 
carinho dos capixabas. 
 Então, esta é uma homenagem extremamente 
sentida por nós com muito orgulho. Recebemos esta 
Bíblia com muita satisfação e reafirmamos o nosso 
compromisso de tentar sempre fazer o que for melhor 
para o nosso estado.Muito obrigado a todos. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – O Secretário Chefe da Casa 
Civil, Sr. Sérgio Aboudib, neste momento irá para 
outro evento devido a compromissos assumidos 
anteriormente. 

Convido para fazer uso da palavra o Pastor 
Eduardo Vieira. 

 
 O PASTOR EDUARDO VIEIRA – (Sem 
revisão do orador) – Boa-noite. Que a graça e a paz 
do Senhor Jesus estejam no coração de todos os 
presentes. 
 Saúdo o Presidente desta sessão solene, Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida; os demais Srs. 
Deputados; as autoridades eclesiásticas e civis e os 
demais convidados. 
 Mencionarei a palavra de Deus em um texto 
que com certeza trará edificação para o povo de 
Deus. Sinto-me feliz e honrado com esta 
oportunidade. Sei que muitos companheiros que estão 
nesta sessão também estão preparados para ministrar 
uma palavra, mas coube a mim esta responsabilidade 
e peço que orem para que Deus use a minha vida para 
ser instrumento do Senhor. 
 No capítulo onze, versículo seis, de 
Eclesiastes, a palavra de Deus nos diz assim: “Pela 
manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a 
tua mão, pois não sabes qual prosperará. Se esta, 
aquela ou ambas igualmente serão boas.” 
 A semente é a palavra. Esta semente é 
poderosa, frutifica, produz muitos frutos, é tão 
poderosa que tem o poder de transformar a vida de 

um homem, a vida de uma mulher, a história de uma 
família, a realidade de uma cidade. 
 A palavra de Deus tem tanto poder que 
mudou a minha vida, outrora um viciado em drogas, 
uma pessoa deprimida, sem paz no coração. Hoje, 
para a glória de Deus, uma pessoa feliz, porque tenho 
Jesus no coração e a paz que sinto me leva a vencer 
todos os desafios que enfrento na vida.  
 Louvado seja o nome do Senhor! 
 Quero frisar a importância da distribuição da 
palavra de Deus, essa semente tão preciosa. Contarei 
uma história verídica, aconteceu no Zimbábue, 
África. 
 Um vendedor do Novo Testamento estava em 
uma região vendendo o livro quando um homem o 
rejeitou. Ele disse: “Não me ofereça mais esse Novo 
Testamento, porque senão vou pegar as folhas desse 
livro e transformá-las em cigarros para fumar.” 
 Aquele evangelista com muita graça de Deus, 
cheio do Espírito Santo, disse-lhe: “Então te faço um 
desafio. Vou te dar esse Novo Testamento, mas tem 
uma condição: você vai preparar o teu cigarro para 
fumá-lo só depois que ler a página que vai usar”. 
Assim, aquele homem aceitou o livro e o leu. 
 Passaram-se quinze anos, o evangelista que 
vendia aquela literatura estava numa conferência no 
Zimbábue, quando um homem estava ministrando 
naquela conferência - aquele preletor. O homem, 
sentado na primeira fileira, disse: “Esse homem, 
Presidente da Sociedade Bíblica do Zimbábue, não 
me conhece, não sabe quem sou, mas eu o conheço. 
Há quinze anos ele me ofereceu o Novo Testamento e 
eu não o quis. Então, para desprezar, desfazer o que 
ele estava fazendo, disse-lhe que pegaria aquelas 
folhas do Novo Testamento e as usaria para preparar 
cigarros.” E ele me deu aquele livro. 
 Eu consegui. Fumei todo o livro de Mateus; 
fumei todo o livro de Marcos; fumei todo o livro de 
Lucas, mas quando cheguei ao livro de João, no 
capítulo 3, versículo 16, dizia: “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira (...).” Eu não consegui mais 
fumar, aceitei Jesus como o meu Salvador. 
 Sabem o que quero dizer? Quando você lança 
a semente, você não sabe o que vai acontecer. Você 
não sabe o que Deus pode fazer através dessa 
semente. Você prega e fica na expectativa de um 
retorno, de uma decisão, de uma conversão naquele 
momento. Mas Deus sabe o momento certo de agir, 
Deus sabe como faz. 
 Estava pregando numa cidade do interior 
do Rio de Janeiro e encontrei um homem caído 
numa calçada. Estava bêbado. Ia passando e ele 
disse: “Moço, me dê um pouco de água”. Dei água 
àquele rapaz. Depois de dar a água, disse-lhe: Você 
está com sede? Ele respondeu: “Não, minha sede já 
passou”. Então, falei: Mas você tem sede na tua 
alma, e tenho uma água que posso te oferecer e que 
vai matar a tua sede, essa água é Jesus, a água da 
vida. Ele falou: “Mas não tem mais jeito para mim, 
sou um alcoólatra; sou um mendigo; sou um 
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rejeitado pela  minha família.” Então, disse-lhe: Mas 
tem um jeito para você. E aquele rapaz falou: “Eu 
quero aceitar Jesus.” E aceitou Jesus. À noite ele foi à 
igreja, mas chegou bêbado. Sentei ao seu lado, 
abracei-o, dei-lhe toda assistência e durante os dias 
que fiquei naquela cidade acompanhei aquele rapaz. 
Ele morava num lugar muito pobre, numa invasão, 
numa favela, mas quero dizer uma coisa a você: 
aquele rapaz se firmou na presença de Deus. 
 Algum tempo depois, um rapaz de nossa 
igreja foi àquela cidade ministrar um seminário e 
quando voltou para Vila Velha, disse-me: “Pastor 
Eduardo, o senhor não sabe o que aconteceu. Aquele 
mendigo para o qual pregou, e que aceitou Jesus, 
quando cheguei à igreja estava na porta com uma 
camisa social, de gravata, com um sorriso no rosto 
recepcionando-me, dizendo: “Você não se lembra de 
mim. Eu era aquele bêbado, aquele mendigo para 
quem o Pastor Eduardo Vieira pregou. Fala a ele que 
agora sou um servo de Deus, liberto do álcool, 
abençoado pelo Senhor”. E fale mais: “Que a igreja 
se uniu, ajudou-me e já estou trabalhando na melhor 
empresa da cidade, porque Deus abriu uma porta para 
mim. A igreja se uniu, ajudou-me e reformamos 
aquela casinha na invasão, aonde me visitou. Fala a 
ele que minha família se converteu, tudo porque um 
dia ele pregou a palavra para mim”. 
 Quero falar a você. Você tem a semente 
poderosa, tem a palavra de Deus para anunciar aos 
perdidos. Não perca a oportunidade. Você não sabe 
quando o resultado virá. Você não sabe o que Deus 
fará através dessa mensagem, dessa semente que 
lançará, mas tenha certeza, convicção, pois ela 
prosperará, frutificará e você glorificará a Deus, 
porque quando você lança a palavra o Espírito Santo 
age, os frutos vêm e você glorifica a Deus. 
 Que Deus abençoe a todos. Agradeço a 
oportunidade em nome de Jesus. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Convidamos para compor a Mesa o 
nosso amigo particular, ex-deputado federal e ex-
deputado desta Casa de Leis, Sr. Missionário Jair de 
Oliveira. 
 Passo a palavra ao Sr. Cerimonialista Sérgio 
Sarkis Filho, para dar continuidade à solenidade. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento assistiremos à 
apresentação do Coral e Orquestra Rosa de Sarom, da 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus, do Aribiri, 
sob a regência do Maestro Wanderley Rocha. 

 
(O coral se apresenta) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Nossos agradecimentos ao Coral 
e Orquestra Rosa de Saron, da Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus do Bairro Aribiri. 

Convido a Sr.ª Lucy de Oliveira Ruy, para 
falar um pouco sobre a Bíblia Manuscrita. 

 
 A SR.ª LUCY DE OLIVEIRA RUY – 
(Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente desta 
sessão, Reginaldo Almeida, Srs. Deputados 
presentes, ilustríssimos pastores e líderes religiosos, 
senhores e senhoras, primeiramente agradeço ao 
convite para dar este testemunho do que foi a cópia 
de um dos maiores livros da Bíblia, o de Jeremias.  

Desde que tomei conhecimento por 
intermédio da imprensa sobre o projeto da Bíblia 
manuscrita, em comemoração aos sessenta anos da 
Sociedade Bíblica do Brasil e do Ano da Bíblia, 
fiquei muito curiosa. 
 Como uma das líderes da Feliz Idade – 
Grupo de idosos da Igreja Batista da Praia da Costa, 
idealizamos um passeio até o Parque Moscoso, local 
onde se concentrava a execução do referido projeto. 
Satisfeitos com nossa iniciativa, fomos incentivados a 
ajudar e nos passaram à oportunidade de colaborar, 
levando conosco o livro de Jeremias.  
 Confesso que foi um dos maiores desafios, 
nesses meus oitenta e dois anos de vida. Durante 
quase dois meses, juntamente com minha Igreja, com 
alunos, professores e funcionários do Colégio 
Americano e outros amigos de diversos segmentos, 
conseguimos vencê-lo. Dia a dia foram copiados, 
versículo por versículo, os cinqüenta e dois capítulos 
do referido livro. 
 Todos que tiveram essa experiência 
mostravam-se alegres e satisfeitos, portando seu 
comprovante de copista e desejosos de ver muito em 
breve a exposição da Bíblia que ajudaram a copiar.  
 Muitas pessoas tiveram, pela primeira vez, 
contato com a leitura da palavra de Deus, sendo 
incentivados por nós a continuar lendo a Bíblia 
diariamente, pois o salmista Davi diz: “Lâmpada para 
os meus pés é a tua palavra e luz para os meus 
caminhos.” 
 Foram diversas pessoas que puderam ter a 
oportunidade de participar desse grandioso projeto, 
desde crianças recém alfabetizadas, com apenas seis 
anos e letrinhas ainda incertas, até pessoas com idade 
já bem avançada. Algumas crianças e adolescentes 
me pediam a oportunidade de copiar novamente, 
tamanha era a satisfação e empolgação que 
mostravam. 
 Chamou-me a atenção um adolescente ao 
dizer que não faria a cópia por ser ateu. Não obstante 
ficava sempre por perto observando o nosso trabalho. 
Tive a oportunidade de falar do amor de Deus àquele 
rapaz e me senti muito alegre quando o vi 
participando de cultos na minha igreja. 
 Por essa maravilhosa oportunidade de fazer 
conhecida a palavra de Deus, agradeço a todos que 
colaboraram comigo. Esse é o meu testemunho. E 
como o rei Davi digo: “Guardo a tua palavra no meu 
coração para não pecar contra ti.” A Deus toda honra 
e toda Glória. (Muito bem!) 
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 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento convido o Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida, proponente desta 
sessão, para fazer a entrega dos diplomas de 
homenagem.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) -  Passo a presidência dos trabalhos ao 
Sr. Deputado Elcio Alvares. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Assumo os trabalhos desta sessão 
solene. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Francisco Castro 
para receber, em nome do Sr. Walter Aguiar da Silva, 
presidente da Convenção Batista do Estado do 
Espírito, o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Oscar Domingos 
de Moura, presidente das Convenções das 
Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo, 
CADEESO, para receber seu diploma das mãos do 
Sr. Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Paulo Yong Chul 
Kim, presidente da Igreja Evangelho Pleno, para 
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Aroldo Augusto 
Brandão, presidente da Igreja Metodista Wesleiana 
do Estado do Espírito Santo e diretor do Centro de 
Formação Teológico Metodista do Espírito Santo, 
para receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Martinho Carlos 
Fach, pastor conselheiro do Distrito Capixaba da 
Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para receber 
seu diploma das mãos do Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida.(Pausa) 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Padre Humberto 
Wuyts para receber, em nome do Dom Luiz Mancilha 
Vilela, o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Kemuel Sotero 
Pinheiro, pastor presidente da Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus de Aribiri e vice-presidente do 
conselho da casa publicadora das Assembléias de 
Deus – CPAD, para receber seu diploma das mãos do 
Sr. Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Sillas Vieira dos 
Santos, presidente de honra da associação de pastores 
da Grande Vitória, para receber seu diploma das 
mãos do Sr. Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Carlos Magno 
Pulz, presidente da Catedral dos Milagres, para 
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Júlio César 
Carvalho para receber, em nome do Sr. Ely Blunck, 
pastor presidente da Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus Desafios, o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Evaldo Nunes 
Cassoto, coordenador da convenção de ministros das 
Assembléias de Deus do Rio de Janeiro – Seção 
Espírito Santo - COMADERJ, para receber seu 
diploma das mãos do Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Jair de Oliveira, 
Presidente da Igreja Cristo Verdade que Liberta no 
Estado do Espírito Santo, para receber seu diploma 
das mãos do Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Klei Marques de 
Souza para receber, em nome do Sr. Benedito 
Floriano Pereira, Presidente da Convenção Estadual 
dos Ministros da Assembléia de Deus – Ministério 
Madureira, o seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Robson Belisário 
Couto, Diretor da Escola de Teologia e Missionária 
Convenção da Assembléia de Deus da região sudeste 
do Brasil - CARDEBRAS, para receber seu diploma 
das mãos do Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Adimar Varges de 
Oliveira, Coordenador da Convenção de Ministros 
das Assembléias de Deus do Rio de Janeiro e outros - 
CEADER, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Álvaro Oliveira 
Lima, Presidente Interino da Convenção CEMADES 
e diretor da Faculdade Teológica Útil do Saber - 
FATUS, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Eliezer Loyola 
Barbosa, Diretor da Escola Teológica Daniel Berg - 
Aribiri, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Ezequias Soares, 
Diretor da Escola Teológica Gustavo Albim 
Bergstron- EBTGAB, para receber seu diploma das 
mãos do Sr. Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Wandeurey 
Pacheco, Presidente da Associação de Pastores de 
Vila Velha, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Solimar Lopes, 
Presidente da Associação de Pastores de Cariacica, 
para receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida.(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento convidamos a 
cantora Lauriete para fazer uso da palavra e 
posteriormente a sua apresentação com a 
música:“Grandioso és Tu”.(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Devolvo a presidência ao Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 

 
O SR. PRESIDENTE -(REGINALDO 

ALMEIDA) – Assumo a presidência e concedo a 
palavra a cantora Lauriete. 

 
A SR.ª LAURIETE – (Sem revisão do 

oradora) – Cumprimentamos a todos os presentes 
nesta noite e que Deus possa abençoar a cada um de 
nós que viemos a esta Casa de Leis para esta festa. É 
motivo de festa e louvar a Deus é o nosso objetivo. 

Cantaremos a canção “Grandioso és Tu”. 
Convido a todos que saibam cantar para formamos 
um grande coral nesta noite. (Muito bem!) (Pausa) 

 
(É entoada a música pela cantora) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste instante faremos a entrega 
de placas comemorativas ao Dia da Bíblia.  
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Convido o Sr. Deputado Reginaldo Almeida 
para proceder a entrega. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Convido o Sr. Deputado Elcio 
Alvares a assumir a Presidência da sessão para que eu 
proceda à entrega das placas comemorativas. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Assumo a Presidência dos trabalhos e 
convido o Sr. Deputado Reginaldo Almeida a 
proceder à entrega das placas comemorativas ao Dia 
da Bíblia. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Kemuel Sotero 
Pinheiro, 1º vice-Presidente do Conselho da Casa 
Publicadora das Assembléias de Deus - CPAD para 
receber, em nome do Sr. Ronaldo Rodrigues de 
Souza, Diretor Executivo da Casa Publicadora das 
Assembléias de Deus – CPAD, representando as 
editoras bíblicas no Brasil, a placa das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O convidado recebe a placa em 
nome do homenageado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Sr. Marcos 
Batista para receber, em nome do Pastor Sr. Enéias 
Tonini, Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, a 
placa comemorativa ao Dia da Bíblia das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O convidado recebe a placa em 
nome do homenageado)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Passo a Presidência desta sessão ao 
Sr. Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 

ALMEIDA) - Assumo a Presidência desta sessão e 
convido para compor a Mesa o Sr. Reginaldo 
Loureiro, vereador do Município de Vila Velha. 
(Pausa)  
Concedo a palavra ao Pastor Sr. Marcos Batista. 

 
O SR. MARCOS BATISTA – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente desta magna sessão, 
Deputado Reginaldo Almeida; Sr. Deputado Elcio 
Alvares, Líder do Governo nesta Casa; Pastor e 
Deputado Federal, Sr. Jurandyr Loureiro; Padre 
Humberto Wuyts representando o Arcebispo de 
Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela; Pastor Sillas 
Vieira dos Santos, Pastor Kemuel Sotero Pinheiro; 
Pastor Oscar Moura; Missionário e ex-Deputado 

Estadual, Sr. Jair de Oliveira, Senhores e Senhoras, a 
paz do Senhor Jesus para todos. 

A Sociedade Bíblica se sente muito honrada 
por receber essa homenagem. Venho do Rio de 
Janeiro para participar desta sessão solene no Espírito 
Santo. Um Estado que tem esse nome tem que ser 
muito abençoado e não poderia deixar de vir.  

Sr. Presidente, no seminário aprendi que 
quando um pregador fala por dez minutos, a igreja 
ora com ele; quando prega quarenta minutos, a igreja 
já ora por ele; e se ele passar de uma hora, a igreja já 
ora contra ele. Senhor, abençoa o teu servo, mostre o 
relógio a ele; tenha misericórdia de nós e livra-nos, 
Senhor!” 

O Salmo 119:89 diz: 

 
“Para sempre, ó Senhor, está firmada 
a tua palavra no céu.” 

 
Em Isaias 40:08 diz: 
 

“A palavra do nosso Deus dura para 
sempre.” 

 
 A Sociedade Bíblica do Brasil sente-se 
honrada com homenagens como esta, pois é um 
reconhecimento.  
 No ano de 2008 e no ano passado a 
Sociedade Bíblica do Brasil vendeu oito milhões de 
bíblias e isso é muito bom. Mas não é este número 
que me faz acordar feliz, retumbante pela manhã. 
Neste mesmo ano a Sociedade Bíblica do Brasil doou 
oitenta milhões de bíblias. É a matemática do 
milagre. Toda bíblia do mundo árabe é feita em 
Barueri, até porque lá não pode ter uma gráfica de 
bíblia, pois é proibido. Toda bíblia da língua indígena 
é feita em Barueri. Também a bíblia em Braille, as 
bíblias que vão para os cárceres e para os hospitais. 
 Sr. Presidente, essa venda de oito milhões 
possibilitou que a matemática do milagre entrasse em 
funcionamento e oitenta milhões de bíblias foram 
colocadas nas mãos das pessoas que não poderiam 
obtê-las a não ser dessa forma. A simples leitura da 
bíblia transforma o coração porque ela é a palavra de 
Deus. Os slogans não mudam vida. Mas a palavra de 
Deus permanece para sempre porque está firmada no 
céu. 
 Sr. Presidente, anteontem no centro cultural 
apareceu um ateu que foi à loja da sociedade bíblica e 
disse: “Eu não acredito em nada disso, pois tudo foi 
escrito por homens. Sou ateu e não acredito em nada 
disso”. Eu falei para ele: Cuidado, tem um fio 
desencapado e o senhor quase encostou nele. Ele 
disse: “Graças a Deus!” Eu falei para ele: Que ateu é 
você? Conversamos e ele disse: “Puxa, uma livraria 
evangélica? Por que não vendem coisas atuais, coisas 
que falem de atualidades? Bíblia, Bíblia, Bíblia! O 
que a Bíblia ensina? Quero ler coisas que trazem 
conhecimentos”. Perguntei: A NASA, por exemplo? 
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Ele respondeu: “É, tinham que vender coisas muito 
interessantes.” Respondi que em 1970 a NASA 
descobriu que as estrelas emitem sons; telescópio 
atômico transformava a intensidade de cada 
energia luminosa em ondas sonoras e cada estrela 
focalizava a musiquinha, em 1970. Ele disse: isso é 
uma boa informação. Falamos: então, o Livro de Jó 
escrito há 3500 anos antes de Cristo no capítulo 38 
diz o seguinte: “onde tu estavas quando estendi os 
céus, coloquei as estrelas, cada um com sua 
música?” Quando a NASA descobre, descobre o 
que a Bíblia já vinha dizendo. Quer novidade vai 
para a Bíblia. 
 Há quinze dias foi exibida uma reportagem 
no programa “Fantástico”, da rede Globo, em que 
dizia que a resina do crocodilo, aquela lama prateada, 
cura. Os aborígenes usavam para curar qualquer 
ferida. Estão fazendo um estudo. Parece que cura 
câncer. Alguém deve ter visto essa matéria. O livro 
de Jó diz no capítulo 41. “Onde tu estavas quando 
coloquei o crocodilo no seu rasto prateado, que 
cura?” Quer novidade vá para Bíblia. Quem tem 
pressa de saber vá para a Bíblia. O jornal publica o 
que já está escrito na Bíblia. A palavra está firmada 
no céu e nada muda.  

Em 1958 um pastor pregou o Evangelho na 
Igreja Congrenacional, no Município de Bangu, 
subúrbio do Estado do Rio de Janeiro e uma mulher 
se converteu e ela estava grávida. Sua religião era o 
Candomblé. Ela ofereceu o neném que estava em sua 
barriga a uma entidade; porque na Umbanda tem um 
nome e no Candomblé tem outro; um tem a cara e os 
pés cobertos com palhas, quando ele diz que baixa 
não baixa ninguém. O dia dele é o número vinte e 
um. Baixa na segunda, sexta-feira e quando vem não 
vem ninguém e só vem para matar. E, essa mulher se 
converteu. Quando a criança nasceu ela a apresentou 
na igreja e a mãe dessa mulher, que era a dona do 
terreiro, disse: olha Alice, eles pedem para levar a 
criança porque você prometeu na cachoeira. Ela 
disse: não, ela agora é de Jesus. E, sua mãe disse: 
mas eles disseram que se não levar a criança eles a 
levarão. Ela disse: não, ele é de Jesus. Ai eles 
disseram: essa criança não passa de vinte e um dias. 
A criança adoeceu. Essa mãe o levou para o Hospital 
dos Servidores do Estado e o médico disse: leve-o 
para morrer em casa e conforme-se, Deus lhe dará 
outros filhos. Ela disse: eu sei que Ele me dará, mas 
eu quero esse. Ela foi para a igreja e disse: “Senhor 
Jesus, para sempre está firmada a tua palavra no céu.” 
Salmo 119:89. E ai um presbítero da igreja que não 
sabia ler e nem escrever - a esposa é quem lia a 
Bíblia para ele - disse: olha, lá em Thiago diz para 
ungir com óleo. Nunca fiz isso na minha vida, nossa 
igreja é muito conservadora e nem usa isso, mas está 
escrito e vou fazer. E ele nunca tinha feito isso antes. 
Abriu uma lata de azeite, ungiu aquele neném, 
contudo estragou até o colchão com tanto azeite que 
ele colocou. Ele levantou aquela criança e disse: 
“Jesus essa criança é tua, não deixe satanás levar.” 

Devolveu ao colo da mãe e disse: satanás agora 
vem buscar se você pode porque essa palavra está 
firmada no céu.” Passaram vinte e um dias, vinte e 
um anos, trinta, quarenta, cinqüenta e o neném está 
aqui. (Palmas) Amém! 

Minha mãe teve mais nove filhos, dos dez, 
só eu sou pastor e o que dá mais trabalho para o 
lado de lá. 

Há pouco tempo quando pregava o 
evangelho, uma senhora caiu possessa e disse: “seu 
desgraçado você era meu e te perdi.” Eu disse: 
satanás você é o pai da mentira, mas agora você disse 
uma verdade. Eu era teu, mas você perdeu e perdeu 
na cruz para todo mundo. Você é derrotado. Louvado 
seja Deus por isso! 

Uma senhora crente vivia cantando. Morava 
em uma casa, ganhava uma pensão do Funrural, um 
resíduo que recebia do marido que ele atrasou, depois 
parou de pagar e ela ficou passando necessidade. Não 
tinha nada em casa e o dono da casa em que ela 
morava pertencia a uma seita e ele não gostava de 
crente. Mas ela viva cantando corinho. E ele falou: 
“Meu Deus! Olha só! Tenho que desmascarar essa 
mulher e mostrar para ela que essa fé é burra.” E ele 
ficava esperando um jeito de envergonhá-la e fazer 
com que largasse a sua fé. E ela não tinha nada em 
casa, nem um grão de arroz. Aí chamou as irmãs do 
circulo de oração. Eu sou presbiteriano e 
presbiteriano ora baixinho, mas o pessoal do círculo 
de oração, ora alto, gosto de ouvir. E não adianta 
contar segredo porque elas falam alto. E as irmãs 
orando disseram: “ Senhor Jesus tu sabes que na casa 
da tua serva não tem nada, não tem um grão de arroz, 
manda comida para a casa da tua serva. O dono da 
casa ouviu a oração e disse: A minha chance é agora. 
Vou envergonhar essa mulher.” E chamou dois 
secretários, batedor de seu tambor, e disse: “ Vão ao 
mercado, encham dois carrinhos de compras e 
entreguem na casa dessa mulher. Quando ela 
perguntar quem mandou, vocês digam: foi o diabo 
que mandou porque o seu Deus não te atende, então o 
inimigo te atendeu. Mas não saiam enquanto ela não 
te perguntar.” E foram à casa da mulher com os dois 
carrinhos de compras bateram palmas, a sua irmã os 
recebeu e disse: “ Glória a Deus, chegou a comida. 
Jesus atendeu, aleluia. Entram meus filhos. Vou fazer 
um café.” Abriu um biscoito daqueles que vieram no 
carrinho de compras, e disse: “Sentam aí.” Fez um 
café quentinho, serviu e os camaradas disseram: 
“Tem muita luz aqui.” E a mulher cantando o 
corinho, os camaradas já estavam tontos. E um deles 
disse: “Rapaz, essa mulher não vai perguntar quem 
mandou, não?” E o outro disse: “ Ah, mas o paizinho 
falou para sairmos só depois que ela perguntar.” E já 
na segunda jarra de café, outro biscoito e a mulher 
não perguntava. Nada da irmã perguntar.  
 Na terceira jarra de café, um falou para o 
outro: “ Rapaz, não agüento mais. Vamos acelerar o 
processo. Pergunta você se ela não quer saber quem 
mandou as compras e vamos embora logo para dar a 
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resposta ao Sr. paizinho. E o outro disse: “É rapaz, 
também não estou agüentando não.” Quando ela 
voltou da cozinha, um deles perguntou: “ A senhora 
não quer saber quem mandou as compras?” E ela 
disse: “Não precisa, meu filho. Quando Deus manda, 
até o diabo obedece. Para sempre está afirmada a Tua 
palavra no Céu.” (Pausa) 
 Convido o pastor Sr. Sillas Vieira dos Santos, 
para fazer a entrega do diploma da Sociedade Bíblica 
de reconhecimento ao Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida.  

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento, convido para 
fazer uso da palavra o pastor Kemuel Sotero 
Pinheiro, representando as editoras bíblicas no Brasil.  
 
 O PASTOR KEMUEL SOTERO 
PINHEIRO - (Sem revisão do orador) - Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida, que ora nos preside 
nesta magna e honrosa sessão especial, alusiva ao 
“Dia da Bíblia”; permita-me nosso irmão em Cristo e 
evangelista, servir ao Senhor; pastor Oscar Domingos 
de Moura, Presidente da CADEESO; Sr. Deputado 
Jurandy Loureiro, que por intermédio de S.Exa. 
saúdo os demais membros da Mesa e autoridades 
civis e religiosas presentes; meu querido 
companheiro, maestro Wanderley Rocha, e o citando 
também cumprimento o coral Rosa de Saron e 
demais presentes neste plenário e galerias desta Casa.  
 Antecipo-me em agradecer e o faço em nome 
de Jesus, a lembrança de homenagem a mim e ao 
nosso seminário Daniel Berg, através do nosso 
companheiro, Sr. Eliezer Loyola Barbosa, nosso 
evangelista. 
 Amados, pesa-me nesta noite tão bonita, que 
somente o nosso eterno e glorioso Deus está sendo 
glorificado, representar editoras evangélicas na nossa 
pátria, e em especial nossa querida casa publicadora 
das Assembléias de Deus. E o faço também trazendo 
a representação de dois ilustres homens de Deus, 
nosso Presidente do Conselho Administrativo, pastor 
José Wellington Costa Júnior e o nosso diretor-
executivo, a quem me incumbiu, a pedido, 
representá-lo por impossibilidade, a homenagem a ele 
deferida. 

  
 Falar da CPAD ,nós que a conhecemos e a 
mercê de Deus labutamos por algum tempo no 
conselho administrativo, nos causa muita emoção e 
gratidão ao Senhor. Desde 1937, quando fundada na 
cidade do Rio de Janeiro, no tradicional bairro de São 
Cristovão, homens começaram um trabalho que 
aparentemente parecia sem muito avanço e sem muita 
perspectiva, mas não eram apenas homens que o 
faziam, eram servos de Deus com a visão maior de 

um futuro promissor e de um alcance de almas para 
Jesus e, sobretudo, de fundamentação doutrinária 
evangélica para uma população que crescia e ainda 
cresce ao aceitar Jesus como Salvador.  
 Três anos após, já  sob a égide do Estado 
Novo e por razões de decreto na ocasião que 
determinava que todos os periódicos fossem, por 
força de lei, registrados como pessoa jurídica, surgiu 
o estatuto da que é hoje a maior editora religiosa da 
América Latina, com milhões de títulos editados. Não 
por capacidades, mas por humildade e empenho de 
homens e mulheres que, ao longo da data, fizeram 
sempre o melhor e com esmero para chegarmos hoje 
ao CPAD, não apenas publicando para o nosso 
Brasil, mas estabelecida na cidade de Miami, com 
pessoa jurídica naquele país, Estados Unidos, Patmos 
Editorial e distribuído para toda a América Latina e 
países hispânicos, além dos Estados Unidos e 
Canadá. A boa literatura evangélica, a literatura que 
atinge almas e transforma vidas.  
 A CPAD não parou por ai, chegou à Europa e 
está estabelecida em Lisboa, capital de Portugal, com 
pessoa jurídica naquele país CAPU-CPAD e toda a 
Europa. Hoje, em particular, a literatura em 
português, espanhol e inglês consome, não por razões 
lucrativas, mas por razões de alcance aquilo que Deus 
tem permitido a CPAD publicar. Mas, a visão se 
alongou e a CPAD chegou ao Oriente, em Tóquio, 
Japão. A CPAD está para aqueles que ali habitam e 
recebem pela literatura, também entre outras editoras 
via CPAD, o conhecimento da palavra de Deus. 

 Recentemente a CPAD, pelos próprios 
meios, se instalou no sul do continente africano, mais 
precisamente em Joanesburgo e, também, em 
Moçambique e Angola. Não é a azáfama a se tornar 
uma grande empresa, mas é o compromisso de 
homens que na década de 30, e no século passado, 
olharam para o céu e acreditaram que Deus queria 
mais de um mensageiro da paz. Hoje é um órgão 
oficial da Assembléia de Deus no Brasil, com o qual 
se deu início a grande preciosa obra, hoje, sob a sigla 
CPAD atingindo povos e nações, pois a CPAD é 
também uma editora missionária.  

É válido lembrar a história, nesta noite tão 
bonita, para a glória de Deus, de um homem que a 
este Estado dedicou a sua vida, membro do 
primeiro conselho da casa publicadora, em saudosa 
memória. Refiro-me ao Pastor Waldomiro Martins. 
Ele contribuiu com este Estado, no início dessa 
casa, por meio de presença, trabalho e visão. 
Enfim, daquilo que o Estado do Espírito Santo 
produziu e ainda produz para a glória do Senhor.  

Portanto, para não alongar-me nas palavras, 
porque as transmito em nome da nossa casa e do 
nosso conselho, refiro-me, com muita alegria, ao 
nosso atual diretor executivo, Sr. Ronaldo 
Rodrigues, hoje, homenageado com essa honrosa 
placa e que a mim incumbiu de recebê-la. Na 
primeira ocasião transmiti-la-ei com muito carinho 
e o abraço deste Plenário e desta Mesa.  
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Tudo isso, amados, somente uma coisa nos 
basta e nos firma: não é capacidade humana; não é o 
interesse empresarial; não é a briga por espaço 
lucrativo e nem por evangelho mercantilista. É com 
muita alegria que as edições se proliferam, entre as 
quais muitas Bíblias Sagradas de estudo, leitura 
devocional e outras editadas. A CPAD, para glória do 
nome de Jesus, é a editora cristã que Deus tem 
abençoado e faz presença neste território, porque 
Deus assim quis. E estamos alegres!  

Faz-me, portanto, lembrar das palavras 
escritas no livro de Jô, 12; 9, e com ela, que é uma 
interrogação a nossa apreciação, encerro este 
pronunciamento agradecendo a Deus por mais esta 
oportunidade: “Quem não entende, por todas essas 
coisas, que a mão do Senhor fez isto?”. Significa que 
a CPAD é hoje, não méritos humanos, não méritos 
comerciais, mas é aquilo que a mão de Deus tem 
feito, a quem damos toda glória, toda honra, louvor, 
poder e ação de graças. Deus vos abençoe! (Muito 
bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – A Presidência registra, com 
satisfação, a presença, nesta Casa, do Pastor Enoque 
de Castro Pereira, Presidente da Associação dos 
Pastores Evangélicos.  

Convido, para fazer uso da palavra, o Padre 
Humberto Wuyts, representante do Arcebispo de 
Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela.  

 
O SR. HUMBERTO WUYTS – (Sem 

revisão do orador) – Na pessoa do Presidente desta 
sessão, Sr. Deputado Reginaldo Almeida, 
cumprimento todos os membros da Mesa. Boa-Noite 
a todos! 

A palavra de Deus não é propriedade dos 
evangélicos; não é propriedade dos católicos; é 
propriedade de todos os cristãos, e muito mais do que 
isso; é de propriedade de todos os homens de boa-
vontade, de todos aqueles que querem viver, viver 
mesmo. Jesus disse: “Eu vim para que todos tenham 
vida.” E vida mesmo! 

Com este pensamento, em nome do 
Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, 
agradeço ao Sr. Deputado Reginaldo Almeida esta 
homenagem. 

Estamos empenhados para que a palavra de 
Deus não seja apenas conhecida, mas vivida; que seja 
fonte de vida para todos os homens e mulheres. 
Temos na igreja Católica, em todas as paróquias e em 
todas as comunidades, só da Arquidiocese de Vitória 
são mais de mil comunidades, os chamados círculos 
bíblicos, onde as pessoas, grupos de vizinhos, cada 
semana lerão, refletirão e compartilharão a riqueza da 
palavra de Deus.  
 Congratulamo-nos com esta iniciativa, o Dia 
da Bíblia. A palavra de Deus é luz. A palavra de 
Deus deve dar sentido à vida de todos nós. A palavra 
de Deus deve renovar a humanidade para que 

possamos chegar um dia a um novo céu, a uma nova 
terra.  Muito obrigado. (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Assistiremos à apresentação do 
Coral e Orquestra Rosa de Sarom, da Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus, do Aribiri, regido 
pelo Maestro Wanderley Rocha, entoando a canção 
“Poderoso Deus”.(Pausa) 

 
(O coral se apresenta) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos a bela 
apresentação do Coral Rosa de Sarom. 
 Neste momento, continuaremos com as 
homenagens. 

Convido o Bispo Juraci Pereira, Presidente da 
Igreja Presbiteriana no Estado do Espírito Santo, para 
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Álvaro de 
Oliveira Lima para receber, em nome do Pastor 
Adeilto Neres de Souza, Presidente da Convenção 
Estadual dos Ministros das Assembléias de Deus no 
Estado do Espírito Santo, o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Eliezer Vieira 
para receber, em nome do Pastor Ivonildo Teixeira, 
Presidente da Igreja Nazareno, o diploma das mãos 
do Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Enoque de 
Castro Pereira, Presidente da Associação de Pastores 
da Grande Vitória , para receber seu diploma das 
mãos do Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Cislomar 
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Pimentel de Souza, Presidente da Igreja Pentecostal 
Deus é Fiel, para receber seu diploma das mãos do 
Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Ailton Gomes 
da Silva, Presidente da Igreja Missão Evangélica 
Filadélfia, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Sérgio Duarte 
para receber, em nome do Pastor Alcemir Pantaleão 
Sobrinho, Presidente da Comunidade Evangélica 
Peniel, o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor João da Penha 
Brito Filho, Presidente da Igreja Evangélica Cristo 
Vive, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor José Belo de 
Barros, Presidente da Igreja Quadrangular do Brasil, 
para receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO SARKIS 
FILHO) – Convido o Bispo Levi Virgínio de Souza, 
bispo superintendente da Igreja Evangélica Nova 
Vida, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Luci de Oliveira 
Rui, oradora sobre a Bíblia manuscrita, para receber 

um buquê de flores das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida e do Pastor Sillas Vieira dos 
Santos, Coordenador Regional da Sociedade Bíblica 
do Brasil. 

 
(A homenageada recebe as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Emiliano 
Silva Neto, Presidente da Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus – Ministério Ibitirama, para 
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Evangelista Renato 
Itaboraí Pereira, Presidente do Departamento de 
Distribuição de Bíblias em hospitais e presídios, para 
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. ELCIO ALVARES – Devolvo a 
presidência ao Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 

 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Assumo 
a presidência dos trabalhos desta sessão. 
 Queridos, tem sessão solene mais curta e 
sessão solene mais extensa. Isso vai muito do valor 
da sessão. Uma sessão igual a esta, superprestigiada 
por nomes; fica difícil não ouvir suas vozes e a suas 
mensagens. Isso faz com que a sessão se estenda um 
pouco mais.  
 Antes de anunciar o coquetel que 
ofereceremos no Salão Nobre desta Casa, queremos 
ouvir a voz do Deputado Federal, Sr. Jurandy 
Loureiro. 

 
 O SR. JURANDY LOUREIRO – (Sem 
revisão do orador) – Saudamos e parabenizamos o 
nosso querido companheiro de partido, Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida por esta sessão solene; o 
Deputado Estadual, ex-deputado federal, ex-ministro 
e ex- governador, Sr. Elcio Alvares; o Padre 
Humberto Wuytz, representando o Arcebispo de 
Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela; o Pastor Sillas 
Vieira dos Santos, representante da Associação de 
Pastores; o Pastor Marco Batista, Gerente do Centro 
Cultural da Sociedade Bíblica do Brasil; o Pastor 
Kemuel Sotero Pinheiro, representante da Casa 
Publicadora das Assembléias de Deus; o Pastor Oscar 
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Domingos de Moura, meu Presidente da Cadeeso – 
Convenção das Assembléias de Deus do Estado do 
Espírito Santo. 
 Estou muito satisfeito nesta noite em que se 
comemora o Dia da Bíblia. Se contássemos a história 
do nosso passado, ficaríamos aqui a noite toda 
falando do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, 
por intermédio da palavra do Deus.  
 Parabenizamos e saudamos todos os pastores 
e suas esposas, o lindo coral da Igreja de Aribiri e os 
funcionários desta Casa. Estava sentado à minha 
frente o Pastor Vinci do Rego Barros, mas, 
infelizmente, foi embora. 
 É uma alegria muito grande estar aqui como 
servo do Senhor e também como pastor. Como 
Deputado Federal, a coisa mais importante da minha 
vida, minha alegria e satisfação é dizer que sou um 
servo de Deus e o meu nome está escrito no céu. 
 As lutas são grandes, as dificuldades são 
tremendas, porém o mais importante é que temos 
convicção do que fazemos para a obra do Senhor e do 
que Deus tem realizado nas nossas vidas, por meio da 
palavra do Senhor, através da Bíblia e, com certeza, 
essa palavra alcançou a todos. 
 É através da Bíblia, da sua palavra, que 
estamos neste Plenário falando de um Jesus que 
salva, que batiza no Espírito Santo e que nos leva 
para o céu. 
 Os evangélicos e os católicos são felizes e 
abençoados porque têm convicção e certeza de que o 
Deus que servimos é um Deus de vitória e tem feito 
transformações nas nossas vidas. Só a palavra de 
Deus transforma a vida do homem. 
 Por onde passo tenho sido um evangelista. 
Na Câmara Federal tenho um culto às quintas-
feiras. Convido os Srs. Deputados, os amigos e os 
funcionários da Casa para as 9h falarmos da Bíblia, 
do amor de Deus, da convicção e da certeza que 
caminhamos para o lugar certo, porque só o Senhor 
é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor 
é a vida. E, para quem crê Nele, ainda que esteja 
morto, viverá. 
 Que Deus abençoe o Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida, esta Casa e os pastores que 
tiveram esta chamada específica do Senhor. O 
homem que tem a chamada de Deus e o homem 
que trabalha para o Senhor é feliz. É um homem 
que tem histórias lindas para contar. 
 Sabemos como é a vida de um pastor, a 
dificuldade de um pastor e a luta que enfrenta, mas 
vale à pena porque trabalhamos para o Mestre e, com 
certeza, teremos a recompensa. Talvez não aqui na 
terra, mas a recompensa do céu. 
 Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Obrigado, Sr. Deputado Jurandy 
Loureiro.  

 Concedo a palavra ao Pastor Oscar 
Domingos de Moura para falar em nome dos 
homenageados. 

 
 O SR. OSCAR DOMINGOS DE MOURA 
– (Sem revisão do orador) – Em primeiro lugar 
agradeço a Deus por esta rica oportunidade que Ele 
tem nos concedido. Antes de mais nada, farei uma 
leitura da Bíblia que está em Hebreus 4, 12 - 13: 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz; é mais 
penetrante do que qualquer espada de dois gumes, 
penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, 
medulas e apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração. E, não há criatura alguma 
encoberta diante Dele, ante todas as coisas estão 
nuas e patentes aos olhos Daquele com quem temos 
que tratar.” 
 Com esta leitura, saudamos à Mesa Diretora 
da nossa Assembléia Legislativa, na pessoa do Sr. 
Deputado e evangelista Reginaldo Almeida, 
proponente desta sessão solene. Saudamos a todos 
porque ouvi nesta sessão, e o ilustre Padre presente 
confirmou, que na liturgia católica é a mesma coisa, 
são cinco minutos de homilia. Então, serei rápido. 
 Senhores, essa palavra que estamos 
cultuando, não viemos cultuar a nós mesmos. Viemos 
a esta sessão solene para homenagear o Dia da Bíblia 
Sagrada, que é a santa e bendita Palavra de Deus. 
 Agradeço ao Sr. Deputado Reginaldo de 
Almeida e aos demais componentes da Mesa por me 
conceder a honra de falar em nome de todos os 
homenageados. Digo aos senhores que é deste livro 
sagrado que sairá toda filiação dos filhos de Deus, 
porque quem não aceitou a Bíblia, quem não aceita a 
palavra que está dentro deste livro, não é filho de 
Deus. Ele  é simplesmente criatura. Dou graças a 
Deus que aos trinta e cinco anos encontrei essa 
Palavra que gerou em mim um novo homem. Deixei 
aquela vida velha e passei a ser uma nova criatura. 
`Por esta razão, hoje, ajudo, estou feliz e agradeço a 
Deus por esta sessão solene.  

Sr. Deputado Reginaldo de Almeida, V. Ex.ª 
está fazendo uma coisa, hoje, que agrada a Deus, 
porque há coisas que lembram este mundo, mas a 
Palavra de Deus não é lembrada por todos. Se todos 
os Deputados, Senadores, todos os componentes dos 
Poderes, desde o Governador do Estado até o 
Presidente da República, fizessem mais homenagens 
a esta Palavra e a praticasse, certamente o nosso 
Brasil melhoraria muito.  
 Essas coisas que estão acontecendo de ruim 
em nosso planeta é a falta da Palavra de Deus. A 
palavra de Deus aplicada em nossas vidas é como um 
remédio para o homem que está doente. 
 Agradeço a Deus pela vida dos Senhores, 
agradecendo a Deus pela vida dos homenageados. 
Estou feliz, pois criei sete filhos legítimos e adotei 
mais três filhos. Em minha família tenho ensinado a 
palavra de Deus. Tenho sido vitorioso e agradeço a 
Deus. Muito obrigado. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Concedo a palavra ao Pastor Silas 
Vieira, que trará os agradecimentos em nome da 
Sociedade Bíblica do Brasil - é o seu coordenador 
– e fará um registro do trabalho dos Gideões 
Internacionais no Brasil. São os maiores 
distribuidores de Bíblias no mundo, presentes em 
cento e oitenta e oito países em mais de oitenta 
idiomas. 
 
 O SR. SILAS VIEIRA – (Sem revisão do 
orador) – Cumprimentamos os componentes da 
Mesa; o Sr. Presidente Reginaldo Almeida, 
proponente desta sessão;o Sr. Deputado Elcio 
Alvares; o Sr. Vereador Reginaldo Loureiro; o 
Missionário Jair de Oliveira; o Sr. Kemuel Sotero 
Pinheiro; o Sr. Oscar Domingos de Moura; o Padre 
Humberto, representando o Arcebispo de Vitória, 
Dom Luiz Mancilha Vilela e todos os irmãos e os 
presentes nesta sessão em que comemoramos o Dia 
da Bíblia. 
 Sr. Deputado Reginaldo Almeida, estamos 
também celebrando os sessenta anos que a Bíblia é 
impressa no Brasil. Este ano foi denominado o ano 
da Bíblia. Temos apenas sessenta anos e algumas 
pessoas que já alcançaram essa idade sabem que é 
um tempo curto e em termos históricos, curtíssimo.  
 Até 1948, toda a Bíblia vinha de fora, ainda 
não tínhamos no Brasil a impressão da Bíblia. A 
partir de 1948, ela passou a ser impressa em solo 
brasileiro. A sociedade bíblica é uma pioneira 
nessa obra magnífica e que completa sessenta anos, 
é o jubileu de diamante, como já disse o Sr. 
Marcos Batista. 
 Como Presidente do Diretório Estadual da 
Sociedade Bíblica do Brasil no Estado do Espírito 
Santo, agradeço ao Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida por esta sessão que lembra o Dia da 
Bíblia, que comemoramos no segundo domingo de 
dezembro e que lembra também o marco de 
sessenta anos em que a palavra de Deus começou a 
ser impressa no Brasil, com tradução de João 
Ferreira de Almeida, que aliás é uma comenda que 
esta Casa de Leis criou e que tivemos a honra de 
receber no ano passado, juntamente com o Pastor 
Oscar Moura e com o Presidente Nacional da 
Sociedade Bíblica, Pastor Enéias Tonini, que hoje 
está com noventa e quatro anos mas continua ativo, 
exercendo seu ministério e a presidência da 
Sociedade Bíblica.  
 A tradução da Bíblia para o português, 
realizada pelo Sr. João Ferreira de Almeida, está 
com seus direitos da Sociedade Bíblica do Brasil e 
tem como clientes e parceiros, editoras como a 
CPAD e tantas outras, que juntas distribuem a 
Bíblia em todo o Brasil.  

Do ano de 2007 até a data atual, a 
Sociedade Bíblica imprimiu oito milhões de 

bíblias, como registrou o Pastor Marcos Batista, 
cinco milhões para o Brasil e três milhões para 
outras noventa e nove nações em outras dezenove 
línguas. É uma grande obra e por isso, este ano foi 
marcado como o ano da Bíblia. 
 Registro, em nome da irmã Lucy Oliveira 
Ruy, esposa do Sr. Dionísio Ruy, a homenagem a 
vinte e seis mil capixabas que entraram nesse 
projeto de copiar a Bíblia à mão. Hoje foi entregue 
simbolicamente ao Sr. Governador Paulo Hartung, 
mas são cinco volumes, todos copiados à mão por 
vinte e seis mil capixabas e que serão doados para 
a Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo 
como um marco desses sessenta anos. 

Agradeço à Congregação Netivyah, à 
pastora Sandra Mara Oliveira e à irmã Esther 
Rubim, que foram apoiadoras essenciais para que 
chegássemos ao fim desse projeto. 

Agradeço ao Cerimonial desta Casa e peço 
desculpas porque o Coral de Sinos, da Escola 
Adventista de Colatina, não pôde vir. Vocês 
prepararam a mesa para fazer um prelúdio, mas a 
escola já está de férias e justificou a dificuldade de 
reunir os alunos. Esse grupo esteve nesta Casa no 
dia 10 de junho, dia da fundação da Sociedade 
Bíblica do Brasil. 

Agradeço também aos funcionários do 
gabinete do Sr. Deputado Reginaldo Almeida, que 
deram todo esse apoio; ao pastor Eduardo Vieira, 
pela mensagem que tanto nos inspirou, assim como 
tantos que se pronunciaram nesta sessão e a todos 
que fizeram parte desse comitê de referência. 

Estivemos nos comitês de cada estado 
brasileiro. Esse exemplar manuscrito da Bíblia, não 
só o Espírito Santo, mas todos os estados da 
Federação fizeram um exemplar à mão. Duas 
cópias também foram feitas no País, com a 
participação de diferentes estados, uma cópia para 
a Biblioteca Nacional e outra para o Museu da 
Bíblia, na sede da Sociedade Bíblica do Brasil. 

Os nossos agradecimentos também a todos 
que nos ajudaram: Srs. Sillas dos Santos Vieira, 
presbítero Ruy Carlos Mattos Griffo, Pedro Batista 
dos Santos, Enoque de Castro Pereira, Eduardo 
Vieira Gomes, Luivan Scheidegger, Adhayr Cruz, 
Martinho Carlos Fach, Adelson Carlos Kunzdorff 
Lemke, Edmar Soares da Silva, Alberto Walter 
Martins, Claricio Ribeiro, Wallace Rozette, Roland 
Zwahlen, Gilberto Severino de Souza, Manoel de 
Souza Miranda, Mario Cesar Coelho Soares, 
Solimar Lopes, Mario Fernando Souza, Alexandre 
Mariano Ferreira, José Fernando Pereira, Sostenes 
Pereira Alves, Eude Martins, Sérgio José Alves 
Furtado, Raimundo Avelino da Silva, Oscar 
Domingos de Moura, Hernandes Dias Lopes, João 
Carlos Siqueira, Kemuel Sotero Pinheiro, 
Marinelshington da Silva, Arlindo Theodoro, Elson 
Medeiros, Evaldo Carlos dos Santos, Genildison da 
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Silva Ribeiro, Wanderley Carvalho da Costa, 
Lauro da Cruz Reis, Alcemir Pantaleão, Abílio 
Rodrigues, Francisco de Assis Mecenas, Joarês 
Mendes de Freitas, Ruy dos Santos, Gilmar Zahn, 
Gedimar Araujo, Jair de Oliveira, Ely Blunck, 
Paulo Yong Chul Kim, Edilton de Souza Leão 
Flores, Deydson Rodrigues, José Ronaldo 
Andrade, Waltir Pereira, Levi Virgínio de Souza, 
Ozias Lima Ribeiro, Dionízio Alves da Silva, 
Ozenir Correia, Osmar Lessing, Roberto Pires, 
Ivan Pereira Bastos, Cleverson Gomes Corrêa e às 
Sr.ªs Vera Lúcia de Amorim Rocha, da Igreja 
Cristã Maranata e Maria Izabel Rubim Dias. 

Formaram o Comitê de Referência do 
Espírito Santo. Foram cerca de cinqüenta e seis 
igrejas, vinte e seis mil pessoas que ajudaram a 
produzir essa cópia.  

Representando todas as igrejas que 
apoiaram esse projeto da Bíblia Manuscrita, quero 
passar ao pastor Oscar Moura este diploma de 
gratidão a todos os apoiadores desta causa. (Pausa) 

 
(É feita a entrega do diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convidamos o evangelista 
Flávio Coelho, diretor da Escola de Missões da 
Assembléia de Deus de Aribiri e diretor da Escola 
Teológica e Ensino Missiológico 
Interdominacional, para receber sua homenagem 
das mãos dos Srs. Deputados Reginaldo Almeida e 
Elcio Alvares. 

 
O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 

ALMEIDA) - O evangelista Flávio Coelho é um 
felizardo porque recebe o diploma das nossas mãos 
e as do Sr. Deputado Elcio Alvares. Será uma 
honra para nós algum dia falar que fomos colega 
deste Deputado, que é uma reserva moral deste 
Estado. S. Ex.ª já foi tudo que um homem público 
poderia ter sido: deputado, senador, governador, 
primeiro Ministro da Defesa do Brasil e hoje é 
deputado estadual. Acima de tudo é irmão em 
Cristo. 
É uma alegria ter V. Ex.ª, Sr. Deputado Elcio 
Alvares, até esta hora conosco. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Agradecemos a toda nossa equipe 
do gabinete pelo suporte e pela organização desta 
sessão solene. Agradecemos também ao cerimonial 
desta Casa; aos taquígrafos que estão neste 
momento nos ajudando e são colegas de trabalho 
no dia-a-dia nesta Casa; à segurança; ao apanhador 
de ata; ao pessoal da assessoria, como garçons, 

fotógrafos, profissionais do som e da TV 
Assembléia. Esta sessão está sendo transmitida ao 
vivo, desde o seu início, para o nosso Estado. 
 Agradecemos também ao Coral e Orquestra 
Rosa de Sarom, da Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus de Aribiri, na pessoa do pastor Kemuel 
Sotero Pinheiro e do maestro Wanderley Rocha. 
Esse coral é um orgulho para todos nós. Que Deus 
abençoe os irmãos componentes deste coral, 
presentes até este momento conosco.  
 Agradecemos ainda à cantora Lauriete, pela 
participação nesta sessão e pela presença dos 
líderes e pastores; do padre Humberto Wuyts; das 
esposas e dos diretores de institutos teológicos; do 
Sr. Deputado Federal Jurandy Loureiro; do Sr. 
Vereador Reginaldo Loureiro; do pastor Sillas 
Vieira dos Santos; do pastor Oscar Domingos de 
Moura; do pastor Kemuel Sotero Pinheiro; do 
pastor Jair de Oliveira e, por último, do Sr. 
Deputado Elcio Alvares.  
 Somos gratos a Deus pela vida de todos os 
senhores.  
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA. Votação adiada, com 
discussão única encerrada, nos termos do art. 
66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 
total, aposto ao Projeto de Lei nº 289/2005. 
Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 403/2008, 
44/2008(Complementar) e 414/2008. 
Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar nº 46/2008, 
432/2008, 429/2008, 448/08, 430/2008, 
431/2008, oriundo da Mensagem nº 07/2008, 
do Tribunal de Justiça, que concede abono 
308/08, 449/2008, 450/2008, do Projeto de 
Resolução nº 13/2008, 309/2008, 49/2008, 
239/2008, 545/2007, 46/2008, 
39/2007(Complementar) e 98/2008. Discussão 
única, em 1.º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 35/2007. Discussão Especial, 
em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 307/2008. 

 
Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e trinta e sete minutos. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER EXECUTIVO 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 

Vitória, 22 de dezembro de 2008. 
 
 
(*) MENSAGEM N º 305/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto ao exame dessa Casa de Leis o 
incluso projeto de lei onde proponho seja 
autorizada ao Poder Executivo a alienação à 
ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas 
S/A de uma área de terreno de 5.000,00 m2 

(cinco mil metros quadrados), parte de uma 
área de  12.840,20m² (doze mil, oitocentos e 
quarenta metros quadrados e vinte decímetros 
quadrados), situada na Baixada Guaranhuns - 
Bairro Boa Vista - Município de Vila Velha, 
neste Estado, com perímetro de 289,549m, 
cuja confrontação se dá com: a Rua Sete de 
Junho; rua projetada, ao longo do Canal da 
Costa e área remanescente do Estado. 

 
A área objeto da alienação tem por 

finalidade a construção da Subestação de 
Energia de Itapoã, bem como da linha de 
Distribuição de Energia do Município de Vila 
Velha, objetivando ampliar a oferta de energia 
elétrica para aquele município. 

 
Encaminho em anexo à presente 

Mensagem a escritura, a planta de situação e o 
laudo de avaliação do terreno, elaborado pelo 
Método Comparativo Direto de Dados do 
Mercado, cujo valor a ser pago pela ESCELSA 
será de R$ 1.900.000,00 (um milhão e 
novecentos mil reais). 
 

Assim, para atender ao acelerado 
crescimento da região de Vila Velha e o 
interesse técnico da ESCELSA, encareço o 
empenho dessa Casa na aprovação deste 

projeto de lei por considerá-lo oportuno e 
conveniente. 

 
Atenciosamente 

 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 509/2008 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
alienar à ESCELSA área de 
terreno de 5.000,00 m² (cinco 
mil metros quadrados), no 
Município de Vila Velha. 
 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo 

autorizado a alienar à Espírito Santo Centrais 
Elétricas S.A. – ESCELSA uma área de 
terreno medindo 5.000,00 m2 (cinco mil metros 
quadrados), inserida em área de porção maior 
(Gleba nº 04, medindo 12.840,20m²), situado 
na Rua 7 de Junho, na Baixada Guaranhuns, 
Bairro Boa Vista, no Município de Vila Velha 
– ES, com perímetro de 289,549m, 
confrontando-se com a Rua Sete de Junho, rua 
projetada ao longo do Canal da Costa e área 
remanescente do Estado. 

 
Art. 2º O imóvel acima descrito é de 

propriedade do Estado do Espírito Santo, 
devidamente matriculado sob nº 57.443, no 
livro nº 2-LG do Cartório do Registro Geral de 
Imóveis – 1º Ofício de Vila Velha. 

 
Art. 3º A área referida no artigo 1° se 

destina à construção da Subestação de Energia 
de Itapoã e da Linha de Distribuição de 
Energia, localizada no Município de Vila 
Velha, cujo objetivo é ampliar a oferta de 
energia elétrica a ser disponibilizada para 
aquela região, revertendo ao patrimônio do 
Estado se lhe for dada outra destinação, sem 
direito à qualquer indenização. 

 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 
(*) Reproduzida por ter sido publicado com incorreção. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 
 

RESOLUÇÕES 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.631 
 
 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Senhor 
Luiz Trevisan. 

 
 

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, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de 
“Comendador”, o Senhor Luiz Trevisan, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 22 de dezembro de 2008. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

(*) ATO N° 3739 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, 
 
 Considerando, nos termos do art. 271 e 
272 da Lei Complementar nº 46/94, o 
Relatório Final aprovado, por unanimidade, 
pelos membros da Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar criada pelo Ato nº 
3073, de 10.07.2008, publicado no DPL de 
18.07.2008, especialmente quanto às 
conclusões referentes ao servidor Antônio 
Carlos Antolini Júnior;  
 
 Considerando as informações contidas 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 
072827 e apensos de nºs. 074021, 074094, 
074270, 074507, 074767, 074830, 081373, 
081250, 081249, 081251, 073861 e 083036; 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º Aplicar a pena de demissão, 
prevista no art. 231, inciso III, da Lei 
Complementar nº 46/94, ao servidor 
ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI JÚNIOR, 
em conformidade com a conclusão do 
Relatório Final da referida Comissão de 
Inquérito Administrativo Disciplinar, aprovado 
por unanimidade de votos. 
 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 23 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
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(*) ATO N° 3740 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, 
 

Considerando, nos termos do art. 271 e 
272 da Lei Complementar nº 46/94, o 
Relatório Final aprovado, por unanimidade, 
pelos membros da Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar criada pelo Ato nº 
3069, de 10.07.2008, publicado no DPL de 
18.07.2008 especialmente quanto às 
conclusões referentes ao servidor Fernando 
José da Silva;  
 

Considerando as informações contidas 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 
072148-0, composto de dois volumes, com 404 
(quatrocentos e quatro) páginas, e dois anexos 
- Processos Administrativos nºs. 082934/2008, 
com 19 (dezenove) páginas, e 083219/2008, 
com 16 (dezesseis) páginas; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aplicar a pena de suspensão, 

sem remuneração, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, prevista no art. 231, inciso II, da Lei 
Complementar nº 46/94, ao servidor 
FERNANDO JOSÉ DA SILVA, em 
conformidade com a conclusão do Relatório 
Final da referida Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, aprovado por 
unanimidade de votos. 
 
 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 23 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 

(*) ATO N° 3741 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, 

Considerando, nos termos do art. 271 e 
272 da Lei Complementar nº 46/94, o 
Relatório Final aprovado, por unanimidade, 
pelos membros da Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, criada pelo Ato nº 
3070, de 10.07.2008, publicado no DPL de 
18.07.2008, especialmente quanto às 
conclusões referentes ao servidor Jorge 
Francisco de Oliveira;  
 

Considerando as informações contidas 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 
070090-0, composto de dois volumes, com 339 
(trezentos e trinta e nove) páginas, e seis 
volumes apensos (083467, 082798, 083563, 
083370, 083938 e 083233); 
 

Considerando que restou comprovada 
no processo acima referido a transgressão do 
artigo 235 da Lei Complementar nº 46/1994, 
cuja pena é de demissão, nos termos do artigo 
234, inciso II, da mesma lei; 

 
Considerando que as atenuantes 

comprovadas não são suficientes para reduzir a 
pena de modo a impor a aplicação da pena de 
advertência e, ainda, que o referido artigo 272 
estabelece que a autoridade julgadora poderá, 
em conformidade com as referidas provas, 
agravar a penalidade proposta; 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aplicar a pena de suspensão, 
sem remuneração, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, prevista no art. 231, inciso II, da Lei 
Complementar nº 46/94, ao servidor JORGE 
FRANCISCO DE OLIVEIRA, em 
conformidade com a conclusão do Relatório 
Final da referida Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, aprovado por 
unanimidade de votos. 
 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 24 de dezembro de 2008 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 23 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 

 (*) ATO N° 3742 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, 
 
 Considerando, nos termos do art. 271 a 
273 da Lei Complementar nº 46/94, o 
Relatório Final aprovado, por unanimidade, 
pelos membros da Comissão de Sindicância, 
criada pelo Ato nº 3071, de 10.07.2008, 
publicado no DPL de 18.07.2008, 
especialmente quanto às conclusões que 
impõem obrigação de pagamento, apontam 
irregularidades e contrariam parecer técnico da 
procuradoria;  
 
 Considerando as informações contidas 
nos Processos Administrativos 063039-0, 
063061-0, 063194-0, 063231-0, 063359-0, 
063393-0, 070177-0, 070241-0, 070277-0, 
070332-0, 070108-0, 070173-0, 070237-0, 
070328-0, 062660-0, 063048-0, 063198-0, 
063352-0, 070105-0, 070170-0, 070234-0, 
070325-0, 063218-0, 063348-0, 070101-0, 
070166-0, 063044-0, 070117-0, 062713-0, 
063040-0, 063195-0, 063533-0, 063364-0, 
083273 e 083927, correlatos e apensos; 
 Considerando que o Relatório da 
referida Comissão de Sindicância impõe 
obrigação de pagamento a usuários que não 
foram ouvidos no processo, inobservando o 
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, 
previsto no artigo 5º, inciso LV, da 
Constituição Federal; 
 
 Considerando que o Relatório da 
referida Comissão de Sindicância contraria o 
opinamento contido em parecer da 

Procuradoria, no Processo Administrativo nº 
070117-0, sem refutá-lo tecnicamente; 
 
 Considerando que no referido Relatório 
são apontadas, de forma genérica, 
irregularidades, supostamente praticadas no 
serviço de telefonia, sem, no entanto, apontá-
las especificamente, bem como indicar os seus 
responsáveis, contrariando o artigo 269, § 1º, 
da Lei Complementar nº 46/94; 
 
 Considerando que o artigo 273 da Lei 
Complementar nº 46/1994 impõe, quando 
verificada a existência de vício insanável, que 
a autoridade julgadora declare a nulidade total 
ou parcial do processo administrativo-
disciplinar e ordene instauração de um novo 
processo; 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º Declarar nulas as 
conclusões contidas no processo 
administrativo desenvolvido pela Comissão de 
Sindicância criada pelo Ato nº 3071/2008, por 
infringência aos preceitos do artigo 5º, inciso 
LV, da Constituição Federal, bem como as 
disposições da Lei Complementar Estadual nº 
46/94. 
 
 Art. 2º - DETERMINAR abertura 
de novo processo de sindicância, em face dos 
fatos tratados nos Processos Administrativos 
063039-0, 063061-0, 063194-0, 063231-0, 
063359-0, 063393-0, 070177-0, 070241-0, 
070277-0, 070332-0, 070108-0, 070173-0, 
070237-0, 070328-0, 062660-0, 063048-0, 
063198-0, 063352-0, 070105-0, 070170-0, 
070234-0, 070325-0, 063218-0, 063348-0, 
070101-0, 070166-0, 063044-0, 070117-0, 
062713-0, 063040-0, 063195-0, 063533-0, 
063364-0, correlatos e apensos. 
 Art. 3º - DESIGNAR para compor a 
Comissão de Sindicância as servidoras EDINA 
RANGEL LOURENÇO, CARLI 
MARGARIDA GUARNIER SILVA e 
LUCIANA PUPPIN, devendo a comissão 
funcionar sob a presidência da primeira 
servidora. 
 
 
 Parágrafo único. A Comissão 
designada neste artigo terá o prazo de 30 
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(trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 
partir da publicação do presente Ato. 
 
 

Art. 3° - Este Ato entra em vigor na 
data de sua publicação.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 23 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 

(*) ATO N° 3743 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, 
 
 Considerando, nos termos do art. 271 a 
273 da Lei Complementar nº 46/94, o 
Relatório Final aprovado, por maioria, pelos 
membros da Comissão de Inquérito 
Administrativo, criada pelo Ato nº 3072, de 
10.07.2008, publicado no DPL de 18.07.2008, 
especialmente quanto às conclusões e suas 
divergências, que impõem penalidade por fatos 
que podem caracterizar infração mais grave, 
cuja apuração deveria ser realizada por outra 
comissão de inquérito; 
 
 Considerando as informações contidas 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 
062747-0 (apenso 064344, 072661 e 075616), 
composto de sete volumes, com 1530 (hum 
mil, quinhentos e trinta) páginas; 
 
 Considerando que o Relatório da 
referida Comissão de Inquérito conclui pela 
aplicação de penalidades por atos que podem 
concorrer para caracterização de infração 
administrativa mais grave ou até mesmo crime 
contra a Administração Pública (improbidade); 
 

Considerando que a aplicação da 
penalidade indicada pelo referido relatório 

pode impedir a futura responsabilização e 
aplicação de pena mais severa aos servidores 
acusados; 

 
 Considerando que a própria Comissão 
de Inquérito Administrativo recomenda, no 
Relatório, a instalação de outra comissão, 
tendo em sua composição elementos com 
formação em contabilidade para as devidas 
apurações, medindo a suposta lesão ao erário 
público; 
 
 Considerando que, no voto em separado 
(divergente), restou declarado que a comissão 
não tem competência para apuração de dano ao 
erário, bem como de ato de improbidade 
administrativa, bem como, que não pode ser 
aplicada ao indiciado pena de demissão 
enquanto não decidido o processo judicial a 
que responde (Ação de Improbidade nº 
024.070.644.414); 
 

Considerando que após o regular 
funcionamento de uma Comissão de 
Sindicância e outra de Inquérito 
Administrativo não foi alcançado resultado 
definitivo sobre os atos apurados, estando 
demonstrada a inviabilidade técnica para 
atingir uma conclusão dentro dos ditames 
legais; 
 

Considerando que as disposições do 
artigo 275 da Lei Complementar nº 46/94 
recomendam, mesmo por analogia, que o 
processo administrativo-disciplinar seja 
remetido ao Ministério Público, ficando 
suspenso o processo de responsabilização e de 
aplicação de pena administrativa enquanto não 
melhor caracterizados os atos e os fatos 
apurados em processo judicial;  
 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º Determinar o 
encaminhamento dos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 062747-0 
(apenso 064344), composto de sete volumes, 
com 1530 (hum mil, quinhentos e trinta) 
páginas, ao Ministério Público, com a 
recomendação de que não foi tecnicamente 
possível a conclusão do processo 
administrativo-disciplinar para o fim de 
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responsabilização dos servidores envolvidos, e 
de que o mesmo ficou suspenso enquanto não 
melhor caracterizados os atos e os fatos 
apurados em processo judicial, devendo 
aguardar manifestação neste sentido.  
 
 Art. 2º - Determinar a suspensão do 
processo de responsabilização e de aplicação 
de pena administrativa enquanto não melhor 
caracterizados os atos e os fatos apurados em 
processo judicial, devendo aguardar 
manifestação neste sentido para ulteriores 
deliberações. 
 

Art. 3° - Este Ato entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 23 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 
 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

PORTARIA Nº 1064 
 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 
 TRANSFERIR, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 
2008, do servidor MIGUEL PEDRO AMM 
FILHO, matrícula nº 201067, titular do cargo 
efetivo de Analista Legislativo, código AL, do 

Quadro Permanente, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria 989/08, 
reservando-lhe o direito de gozá-las 
integralmente em época oportuna. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 23 de dezembro de 2008. 
 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 
 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 
 
 

Concorrência Pública 
Nº 001/2008 

 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU a Concorrência Pública nº 
001/2008 - Processo nº. 080788/2008, 
referente à Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços 
técnicos de projetos de divulgação de atos, 
programas, serviços e campanhas da ALES, 
que teve como vencedora a empresa – 
PRISMA PROPAGANDA LTDA, no valor 
total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), por um período de (12) 
doze meses. 
 
 
 
Vitória/ES, 23 de dezembro de 2008. 
 
 
 

THIAGO MONTEIRO BONNATO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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