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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 
DE NOVEMBRO DE 2008.  

 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem os 
Srs. Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Giulianno dos Anjos, Guerino 
Zanon, Paulo Foletto, Reginaldo Almeida, 
Robson Vaillant e Sérgio Borges) 

 

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

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

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

 

(O Sr. Paulo Foletto lê Salmos, 37:3) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados e Sr.as Deputadas, 
colegas servidores, todos que nos acompanham nas 
galerias e através das TVs Assembléia e Educativa, 
boa-tarde. 

 

Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da nona sessão especial, realizada em 
10 de novembro de 2008. (Pausa) 

 

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

 

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

Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da trigésima quarta sessão solene, 
realizada em 10 de novembro de 2008. (Pausa) 

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

 

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

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

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

059/2008. 
 
Vitória, 10 de novembro de 2008. 

Senhor Presidente, 
 
O Deputado Estadual Euclério Sampaio, no 

uso de suas prerrogativas regimentais, vem por meio 
deste, de acordo com o art. 267 e parágrafos, do 
regimento Interno, indicar o Sr. Cícero Ferreira 
Fantini, Presidente do Conselho Interativo de 
Segurança Pública da Grande Bela Aurora, para 
Tribuna Popular da sessão ordinária do dia 1º de 
dezembro de 2008. 

 
Atenciosamente, 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

233/2008. 
 
Vitória, 03 de novembro de 2008. 
 

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

no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei Complementar nº 460 oriunda 
do Projeto de Lei Complementar n° 28/2008, de 
autoria do senhor Governador do Estado, que 
“Dispõe sobre alterações na Lei n° 3.196, de 
09.01.1978,” encontra-se publicada no Diário Oficial 
do dia 03 de novembro de 2008.  

 
Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processo 

Legislativo 
 

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 

234/2008. 
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Vitória, 06 de novembro de 2008. 
 

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

no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.010 oriunda do Projeto de 
Lei n° 324/2008, de autoria do senhor Governador do 
Estado, que “Abre o Crédito Especial no valor de R$ 
4.649.255,57 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e 
nove mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e 
cinqüenta e sete centavos), em favor da Corregedoria 
Geral da Justiça,” encontra-se publicada no Diário 
Oficial do dia 06 de novembro de 2008.  

 
Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processo 

Legislativo 
 

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 

235/2008. 
 
Vitória, 07 de novembro de 2008. 
 

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

no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.011 oriunda do Projeto de 
Lei n° 322/2008, de autoria do Senhor Governador 
do Estado, que “Abre Crédito Suplementar no valor 
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e inclui 
Entidades no Anexo V da Lei Orçamentária nº 8.822, 
de 25.01.2008, para o fim que especifica”, encontra-
se publicada no Diário Oficial do dia 07 de novembro 
de 2008. 

 
Respeitosamente, 

 
VANILZA MARQUES DA SILVA 

Diretora Legislativa de Processo 
Legislativo 

 
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 
236/2008. 

 
Vitória, 07 de novembro de 2008. 
 

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

no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.012 oriunda do Projeto de 
Lei n° 557/2007, de autoria do Sr. Deputado DA 
VITÓRIA, que “Altera o inciso II do artigo 2º da Lei 
nº 6.659, de 25.04.2001, que torna obrigatório a todas 
as farmácias, drogarias ou estabelecimentos 
congêneres a fixação, em locais visíveis ao 
consumidor, de lista com o nome genérico dos 
medicamentos publicados pelo Ministério da Saúde”, 
encontra-se publicada no Diário Oficial do dia 07 de 
novembro de 2008. 

 
Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processo 

Legislativo 
 

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 

200/2008. 
 
Vitória, 10 de novembro de 2008. 

 
Assunto: Justificativa da ausência na Sessão 

Ordinária do dia 10 de novembro de 2008. 
 

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

com o artigo 295 § 6º do Regimento Interno, alterado 
pela Resolução 2.331/06, além do artigo 5º do Ato 
2869, de 18 de outubro de 2006, vimos justificar a 
ausência na Sessão Ordinária do dia 10 de 
novembro de 2008, pois estávamos em atividade 
parlamentar fora desta Casa de Leis. 

 
Atenciosamente, 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparecem os Srs. 
Deputados Da Vitória, Janete de Sá, Luiz 
Carlos Moreira, Marcelo Santos, Rodrigo 
Chamoun e Wanildo Sarnáglia) 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 

172/2008. 
 
Vitória, 10 de novembro de 2008. 
 

Senhor Presidente, 
 
Vimos por meio deste, em atendimento ao 

que dispõe o artigo 295, § 6º da Resolução nº 
1.600/91 – Regimento Interno – comunicar a V. Ex.ª 
que, devido a compromissos inadiáveis inerentes ao 
mandato, ficamos impedidos de comparecer à 105ª 
Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 16ª Legislatura, realizada no dia 04 de novembro 
do ano em curso.  

 
Atenciosamente, 
 

WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA 
Deputado Estadual – PT do B 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 

DE LEI Nº 366/2008. 
 

Institui o Diploma de 
Reconhecimento ao Mérito 
Desportivo aos atletas que se 
destacarem nas competições e 
eventos esportivos, estaduais, 
nacionais ou internacionais. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Artigo 1º. Fica instituído o “Diploma de 

Reconhecimento ao Mérito Desportivo”, que será 

conferido àqueles atletas que se destacarem nas 
competições e eventos esportivos, estaduais, 
nacionais ou internacionais. 

 
Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará 

a presente lei. 
 
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto visa reconhecer, através 

de um diploma o bom resultado de um atleta 
capixaba. 

O simples reconhecimento de um bom 
trabalho incentiva demasiadamente um atleta, que 
motivado consegue alcançar melhores resultados. 

Sabe-se que o esporte ajuda pessoas carentes, 
diminui a criminalidade e cria uma expectativa de 
uma vida melhor. 

Além do mais, o esporte gera riquezas, 
através de patrocínios, uniformes, equipamentos, 
dentre outros exemplos. 

Assim sendo, na certeza de contarmos com a 
sabedoria dos meus nobres pares, que saberão 
sopesar o alcance e a conveniência da presente 
medida legislativa, conclamo no sentido de convertê-
la em lei. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

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

DE LEI Nº 375/2008. 
 

Determina que as pessoas 
portadoras de deficiência, as 
gestantes e os idosos tenham as 
consultas e os exames médicos, 
realizados na rede pública, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica determinado que as pessoas 

portadoras de deficiência, as gestantes e os idosos 
tenham as consultas e os exames médicos, realizados 
na rede pública, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
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Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa facilitar e 

agilizar o atendimento médicos às pessoas que 
necessitam um atendimento preferencial. 

A presente medida se baliza na necessidade 
especial dessas pessoas, que necessitam de 
atendimento preferencial face a sua situação, seja 
devido a idade avançada, pelo fato de ser gestante ou 
por possuir algum tipo de deficiência. 

Diante do exposto e, com base na 
necessidade de tornarmos mais célere o acesso destas 
pessoas a atendimento médico, bem como a 
realização de exame, é que contamos com o apoio 
dos nobres pares para aprovarem a presente medida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Devolva-se ao autor com base no artigo 
136, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos III 
e VI, da Constituição Estadual. 

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

DE LEI Nº 376/2008. 
 

Torna obrigatório constar a 
expressão “Veículo Recuperado” 
no campo de observações do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
Automotor - CRLV - de veículo 
sinistrado com perda total no 
âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Torna obrigatório constar a 

expressão “Veículo Recuperado” no campo de 
observações do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo Automotor - CRLV - de 
veículo sinistrado com perda total no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 

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

publicação. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Este projeto de lei tem como objetivo tornar 

obrigatório constar nos Certificados de Registro dos 
automóveis sinistrados com perda total a inscrição 
"Veículo Recuperado", sempre que o mesmo voltar à 
circulação. 

Com referida medida, estaremos 
proporcionando ao consumidor que adquirir um 
veículo usado e que tenha sido recuperado a 
possibilidade de ter conhecimento de tal fato. 

Ademais, com tal medida estaremos 
atendendo o que prevê a Resolução do Contram nº 
25/98. 

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de 
nossos pares para a aprovação deste relevante 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Devolva-se ao autor com base no artigo 
136, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos III 
e VI, da Constituição Estadual. 

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

DE LEI Nº 365/2008. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Fernando 
Taboada Fontes. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de 

Cidadania Espírito-Santense a Fernando Taboada 
Fontes. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 06 de 

novembro de 2008. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sr. Fernando Taboada Fontes nasceu em 

Salvador, no Estado da Bahia, e está no Estado do 
Espírito Santo há 10 anos. 
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É Geólogo e trabalha na área de E&P da 
Petrobras há 28 anos onde atualmente gerencia a área 
de Exploração da Unidade do Espírito Santo. 

Nestes últimos anos participou de todos os 
projetos de descobertas de óleo e gás no estado, 
contribuindo para o aumento expressivo da reserva 
total de hidrocarbonetos, fazendo do Espírito Santo o 
segundo maior produtor do Brasil. 

Também faz parte do Conselho de Ciência e 
Tecnologia de Vitória. 

Dado o exposto, confirma-se a efetiva 
Colaboração com o crescimento do desenvolvimento 
capixaba no qual se mostra justificada a presente 
homenagem ao ilustre Sr. Fernando Taboada Fontes. 

 
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 367/2008. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Dr. FAUSTO 
COSTA 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica concedido ao Dr. FAUSTO 

COSTA, o Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 07 de novembro de 2008. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 

 
Trata o presente projeto de concessão de 

título de cidadania Espírito-Santense ao Dr. 
FAUSTO COSTA, nascido no Estado do Rio de 
Janeiro, formado em Engenharia Agrônoma. 

Graduou-se pela Universidade Federal de 
Viçosa, na Cidade de Viçosa-MG e tem mestrado em 
Administração, pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – COPEEAD, na cidade do Rio de Janeiro-
RJ. Veio para Espírito Santo a 02 (dois) anos, ocupa 
o comando de Diretor Geral da Chocolates Garoto 
S/A, e a 06 (seis) anos trabalha na Nestlé. 

Apesar do pouco tempo morando no Espírito 
Santo, já se considera um cidadão capixaba e tem 
muito orgulho da “Doce Terra dos Chocolates” que o 
acolheu, assim como sua família, com muito carinho. 

 
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 368/2008. 
 

Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a AFONSO 
RODRIGUES PEREIRA FILHO. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Afonso Rodrigues 
Pereira Filho. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2008. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O homenageado Sr. Afonso Rodrigues 

Pereira Filho, nasceu no dia 19/09/1964, na cidade 
de Ibertioga/MG, filho de Afonso Rodrigues Pereira 
e Maria Aparecida Pereira. É casado com Mônica 
Santa Clara Rodrigues, onde desta união nasceu 
Maria Clara Santa Clara Rodrigues Pereira. 

Formação: Técnico em Agropecuária pela 
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena M.G; 

Graduado em Administração de Empresas 
pela Unilinhares E.S; 

Graduando em Direito pela Faculdades 
Doctum "Guarapari" E.S. 

Carreira Profissional: Iniciou em 1985 com 
Técnico de Laboratório no Laticínio Ibertioga M.G; 

Em 1986, mudou-se para o Espírito Santo 
para trabalhar na empresa Aracruz Celulose S/A, 
onde exerceu vários cargos durante 12 anos de 
serviços prestados, na cidade de São Mateus; 

Em 2000, mudou de atividade entrando para 
o mercado de Postos de Revenda de Combustíveis; 

Em 2003, Mudou-se para Cidade de 
Guarapari/ES, no mesmo ramo de revenda de 
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Combustíveis, onde ocupa o Cargo de Gerente do 
Posto Tigrão. 

Carreira Política: Filiado ao PSDB, disputou 
a última eleição de vereador pela Cidade de 
Guarapari, obtendo 1267 votos, ficando como 1° 
suplente geral. 

Conclamo aos Nobres Pares desta Casa 
Legislativa a aprovação do presente Projeto de Lei, 
considerando que o Senhor Afonso Rodrigues 
Pereira Filho, natural do Município Ibertioga/MG, e 
escolheu o nosso Estado para residir, fixando 
domicílio no Município de Guarapari. 

 
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 369/2008. 
 

EMENTA: Concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
RICARLOS ALMAGRO 
VITORIANO CUNHA 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 

Espírito–Santense ao Dr. RICARLOS ALMAGRO 
VITORIANO CUNHA. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 07 de 

novembro de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Deputados: 
 
Dr. RICARLOS ALMAGRO 

VITORIANO CUNHA, Natural do Rio de Janeiro, 
casado, Formado em Doutorado em Direito Público 
(PUC-Minas), Mestre em Direito (Universidade 
Gama Filho/RJ), Especialista em Direito Processual 
Público(Universidade Federal Fluminense/RJ), 
Especialista em Argumentação Jurídica(Universidade 
de ALICANTE – UA/ESPANHA), Especialista em 
Filosofia (Universidade Católica de Brasília ), 

Graduação em Ciências Jurídicas e Econômicas 
(UFRJ), Graduação em Educação Física – 
Licenciatura Plena( Escola de Educação Física do 
Exército/RJ), Graduação no Curso de Formação de 
Oficiais da Academia de Bombeiro Militar do Estado 
do Rio de Janeiro, Técnico em Eletrônica pela 
CEFET/RJ, Atuou no Corpo de Bombeiro do Rio de 
Janeiro alcançando o posto de Capitão Bombeiro 
Militar,também Juiz Militar do Conselho Permanente 
de Justiça do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, em 
1997 ingressou no Quadro de Oficiais da Reserva, 
ingressou no INSS após aprovação em Concurso 
Público no Cargo de Procurador Federal, No Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região ingressou no Cargo de 
Juiz Federal Substituto, Promovido em 2004 ao cargo 
de Juiz Federal assumindo a titularidade da 2ª Vara 
Federal de Execuções Fiscais, Juiz Federal da Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais. Ex-Presidente da Turma 
Recursal do Juizado Especial Federal da Seção 
Judiciária do Espírito Santo. 

Em concedendo este Título ao Dr. 
RICARLOS ALMAGRO VITORIANO CUNHA, 
estaremos reconhecendo e retificando o valor já 
demonstrado pelo homenageado. 

 
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 370/2008. 
 

EMENTA: Concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
FRANCISCO DE ASSIS 
BASÍLIO DE MORAES 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Dr. FRANCISCO DE ASSIS 
BASÍLIO DE MORAES. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos, 07 de novembro de 

2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Deputados: 
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Dr. FRANCISCO DE ASSIS BASÍLIO 
DE MORAES, casado, Natural do Rio de Janeiro, 
Juiz federal na Seção Judiciária do Espírito Santo e 
Professor Universitário da Universidade Federal do 
Espírito Santo e do Centro Universitário de Vila 
Velha, ex-analista da Comissão de Valores 
Mobiliários, tendo ingressado na Autarquia Federal 
por concurso Público em 1997. Oficial da Reserva 
não Remunerada da Marinha de Guerra do Brasil. 
Graduou-se pela Escola Naval na área de Eletrônica 
(1987): Graduou-se em Engenharia Naval – Área de 
Estrutura pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (1993): possui licenciatura em Matemática 
pela Universidade do Estado do Pará (1997): é 
Bacharel em Direito pela faculdade Nacional de 
Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(2001) e Mestre Strictu-sensu em Economia pela 
Universidade Federal Fluminense (2002): é 
especialista em Direito Empresarial ( pós-graduação 
latu-sensu) pela UERJ (2005). 

Em concedendo este Título ao Dr. 
FRANCISCO DE ASSIS BASÍLIO DE 
MORAES, estaremos reconhecendo e retificando o 
valor já demonstrado pelo homenageado. 

 
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 371/2008. 
 

“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. Rozimiro 
Ferreira Lopes” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Na forma da Lei nº 2.439/69 e do 

artigo 1º da Resolução nº 1.464/85, fica concedido o 
Titulo de Cidadania Espírito-Santense ao Sr. 
Rozimiro Ferreira Lopes. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 06 de 

novembro de 2008. 
 

WANILDO SARNÁGLIA 
Deputado Estadual 
Líder do PT do B 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor Rozimiro Ferreira Lopes chegou ao 

Estado na década de 80, transferido pela Montreal 

Engenharia, empresa da qual era funcionário, para 
trabalhar no alto forno para a implantação da CST. 
Quando chegou ao Espírito Santo já era casado, com 
três filhos. Em 1996 passou a trabalhar na CST como 
consultor de investimentos. Em 2003 entrou como 
sócio do grupo HZM, no ano seguinte, já com a 
empresa consolidada, o grupo montou sua primeira 
filial em Linhares, no norte do Estado. Hoje o grupo 
é formado pela HZM Serviços, HZM Industrial e 
HZM S.A. sendo referência na área metalúrgica do 
Espírito Santo, em outros Estados da Federação, bem 
como em países do Continente Africano, assim como 
é hoje fornecedor exclusivo para fabricação de 
estruturas na Espanha. Há 25 anos morando no 
Município de Serra, hoje reside na Mata da Praia, em 
Vitória. 

 
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 372/2008. 
 

“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. 
Richard Pravia Chamberlain”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Na forma da Lei nº 2.439/69 e do 

artigo 1º da Resolução nº 1.464/85, fica concedido o 
Titulo de Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Richard 
Pravia Chamberlain. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 06 de 

novembro de 2008. 
 

WANILDO SARNÁGLIA 
Deputado Estadual 
Líder do PT do B 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor Richard Pravia Chamberlain 

nasceu em 11 de março de 1969 na cidade de 
Manágua, Nicarágua. Chegou ao Brasil em dezembro 
de 1985 e ao Espírito Santo em dezembro de 1993. É 
naturalizado brasileiro desde 11 de dezembro de 
2002. Possui dois filhos com os quais reside na 
cidade de Vila Velha. Engenheiro Químico, trabalha 
como gerente comercial na Refrigerantes Coroa 
desde 2003.  
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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 373/2008. 
 

“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Dr. JOSÉ 
DARCY SANTOS ARRUDA.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica concedido ao Dr. JOSÉ 

DARCY SANTOS ARRUDA, o Título de Cidadão 
Espírito-Santense. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 07 de novembro de 2008. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 

 
Trata o presente projeto de Concessão de 

Título de Cidadania Espírito-Santense ao Dr. JOSÉ 
DARCY SANTOS ARRUDA, nascido no Estado do 
Rio de Janeiro. 

O Dr. José Darcy Santos Arruda é Delegado 
de Polícia, lotado atualmente na Delegacia de Defesa 
do Consumidor, onde desenvolve um excelente 
trabalho, fato reconhecido por toda a comunidade 
capixaba. 

Delegado atuante e combativo, o Dr. Darcy 
Arruda é um exemplo para toda a Polícia Civil do 
Estado do Espírito Santo. 

 
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 374/2008. 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Enoque 
Ferreira Pinto” 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Enoque Ferreira Pinto. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 07 de 

novembro de 2008. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Líder PSC 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor Enoque Ferreira Pinto, nascido no 

Estado do Rio de Janeiro, é casado com a Sr.ª Magali 
Lemos Pinto, pai de quatro filhos e residente no 
Estado do Espírito Santo há aproximadamente 28 
anos. 

Nascido em berço evangélico, atuou como 
Supervisor das Unidades do Baú da Felicidade no 
Estado, iniciando seu pastorado há 18 anos, 
atualmente é Pastor Titular da Igreja do Evangelho 
Pleno em Coqueiral de Itaparica no Município de 
Vila Velha. Sua trajetória na vida pública é um 
exemplo de respeito aos interesses da coletividade, 
conduzindo sempre sua vida pela incansável busca do 
social.  

Tal conjunto de predicados confere ao Sr. 
Enoque Ferreira Pinto a estima e reconhecimento do 
povo capixaba, que tem o privilégio de contar com 
uma personalidade de ilibada história na vida pública. 

Em virtude das razões expostas acima é que 
apresentamos este Projeto de Lei, com base nos 
relevantes serviços prestados pelo agraciado ao nosso 
Estado, fazemos justiça ao concedermos o Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Enoque 
Ferreira Pinto. 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparecem os Srs. 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo Coelho, 
Theodorico Ferraço e Vandinho Leite) 

 
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 377/2008. 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Adriana 
Veloso Ribeiro.” 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 

Espírito-Santense a ADRIANA VELOSO 
RIBEIRO. 

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

sua publicação.  
 
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Adriana Veloso Ribeiro é natural de Minas 
Gerais, foi criada no Distrito Federal. Estudou na 
Faculdade de Brasília, cursou Direito, quando 
estudante para pagar os seus estudos começou a 
trabalhar na área de marketing em várias empresas de 
moda em Brasília. Em seguida recebeu uma proposta 
para trabalhar no Rio Grande do Sul como gerente de 
Marketing da Multinacional em Telefonia Celular, 
Telet. 

Em 08/10/98, resolveu conhecer o Espírito 
Santo, se apaixonou e fixou residência, pediu 
rescisão de contrato na empresa em que trabalhava no 
Rio Grande do Sul, e começou a trabalhar no Espírito 
Santo na TV Vitória/ Record, hoje está trabalhando 
na TV Tribuna/SBT no programa “Circulando com 
Adriana Veloso”. 

É madrinha da APAE de Vitória; é intitulada 
Madrinha da Escola Pega no Samba, do bairro de 
Consolação e colaboradora da Pastoral da Criança em 
cinco bairros carentes de Vila Velha. 

 
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 378/2008. 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a José Arnaldo 
de Alencar.”  

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense a José Arnaldo de Alencar.  
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Vice-Líder D-25 
 

JUSTIFICATIVA 
 
José Arnaldo de Alencar nasceu no dia 26 de 

fevereiro de 1952 em Potengi – Ceará; é casado com 
Edna Oliveira de Alencar. Reside na Rua João Penha, 
46, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. 

Desempenha a função atual de 
Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no Estado do Espírito Santo. É 
licenciado em Ciências e Matemática, com graduação 
em Agronomia e mestrado em Zootecnia. 

Desempenhou a função de Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Rural de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES no ano de 2005. Também preside o 
Fórum de Secretários Municipais de Agricultura do 
Espírito Santo. É membro efetivo da Câmara Setorial 
de Pecuária de Leite, da Secretaria de Estado da 
Agricultura; é também Conselheiro Titular do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do IEMA; 
Incaper (Conselho de Administração) e do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da 
SEAG. Publicou diversos trabalhos, conforme consta 
da lista anexa. 

Pelas razões expostas é que apresentamos 
este Projeto de Lei, contando com a sua aprovação. 

 
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 379/2008. 
 

“Concede título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. Antônio 
Bezerra Neto.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido a Antônio Bezerra 
Neto o Título de Cidadão Espírito-Santense. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2008. 
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GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Conclamamos nossos pares a aprovação do 

presente Projeto de Lei, que trata da concessão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Antônio 
Bezerra Neto.  

Nascido em 19/02/1957 em Currais Novos, 
Rio Grande do Norte, filho de Manoel Janot Bezerra 
de Araújo e Francisca Gomes de Araújo mudou- se 
para o ES em 1978 onde constituiu família. Ao lado 
de sua esposa Dulce Mary Moreira Bezerra e de seus 
filhos Janot Bezerra Neto, Julia Moreira Bezerra 
escolherem Linhares para residir. 

Funcionário da Incaper desde sua chegada ao 
Estado dedica boa parte dos momentos livres aos 
estudos e aos livros. Formado em Direito, História e 
com Mestrado em Antropologia pela faculdade de 
Havana, em Cuba, com a Tese sobre a presença dos 
Jesuítas no ES, escreveu 16 livros entre eles 
“Rapsódia de Ouro Preto” sendo membro da 
Antologia dos Poetas do ES, uma publicação da 
UFES em parceria com a SECULT. Cronista 

Do jornal de Ouro Preto – MG e de vários 
jornais no interior do Estado do Espírito Santo ainda 
encontra tempo para lecionar como professor de 
Antropologia Cultural e como orientador em 
Trabalhos de Conclusão de Curso, em faculdades no 
Município de Linhares. 

Portanto é de grande relevância para o nosso 
estado conceder a este ilustre cidadão o referente 
título, uma vez que é uma honra para os capixabas 
desfrutar e compartilhar do seu grande conhecimento 
principalmente na área histórico-cultural. 

 
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 380/2008. 
 

“Concede título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. João 
Carlos Alciati Thomé. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º - Fica concedido a João Carlos 

Alciati Thomé o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 

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

 
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Conclamamos nossos pares a aprovação do 

presente Projeto de Lei, que trata da concessão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. João 
Carlos Alciati Thomé.  

Nascido em 15/08/1959, natural de Tanabi, 
São Paulo, O Sr. João Carlos visitou pela primeira 
vez o Estado do Espírito Santo em 1982, ano em que 
se iniciaram as atividades do projeto Tamar em 
Regência. Três anos mais tarde, retornou ao estado, 
para o distrito de Regência, onde desde então fixou 
residência. É casado e pai de três filhos, todos 
nascidos no estado. Foi contemplado com título de 
cidadão Linharense e com a medalha Paulo Vinhas, 
por ações na área ambiental. 

Graduado em Oceanografia, Biologia e 
Geológica pela Fundação Universidade do Rio 
Grande-FURG em 1985 quando começou a 
coordenar o Programa de Conservação das 
Tartarugas Marinhas na Regional de Regência, que 
também abrange o Sul da Bahia. Desenvolveu 
funções importantes como a de Analista Ambiental 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade-ICMBio e também a de Coordenador 
Regional do Projeto Tamar-ICMBio. No 
desempenhar de suas atividades, também implantou 
trabalhos de conservação de tartarugas marinhas na 
Bahia e em Fernando de Noronha. 

Em seu vasto currículo, destacam-se as 
seguintes atividades: 

 
Foi responsável pela implantação da 
Reserva Biológica de Comboios, 
participando ainda das propostas de 
criação dos Parques Estaduais de 
Setiba e Itaúnas.  
Foi membro da Comissão Estadual 
que definiu a primeira estrutura 
estadual do meio ambiente no 
governo Max Mauro.  
Participou ativamente na 
implantação dos Conselhos Estadual 
e Municipais (costeiros) do Meio 
Ambiente e em 1997, ocupou o 
cargo de superintendente do Ibama 
no Espírito Santo. 
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Coordenou expedições científicas a 
Ilha de Trindade.  
Participou das comissões nacionais 
que elaboraram a Lei de 
Gerenciamento Costeiro e do grupo 
de pesquisadores que elaborou o 
documento oficial de Prioridade para 
Conservação Marinha e Costeira no 
Brasil. 
 

É membro e co-Chair do Grupo de 
Especialistas em Tartarugas Marinhas da IUCN-
União Internacional para Conservação da Natureza e 
Representante técnico Brasileiro na Convenção 
Interamericana para Conservação das Tartarugas 
Marinhas. 

Portanto é de grande relevância para o nosso 
estado conceder a este ilustre cidadão o referente 
título, uma vez que suas atividades em prol da 
preservação ambiental só vêm abrilhantar e projetar o 
nosso estado tanto em âmbito nacional como 
internacional. 

 
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 381/2008. 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Antônio 
Veríssimo França” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Antônio Veríssimo França. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O homenageado Sr. ANTÔNIO 
VERÍSSIMO FRANÇA, é comerciante no Município 
de Colatina – Espírito Santo. 

Filho de Pedro Veríssimo França e Maria 
Linda da Conceição nasceu na cidade de Tauá, no 

Ceará, em 1961, em uma família de 15 irmãos, e veio 
para nosso Estado em 1983 onde começou vendendo 
colchas e panelas pelas ruas. 

Ao se estabelecer em Colatina começou a 
trabalhar com a família em um pequeno ponto, e ao 
longo desses 25 anos exerce a atividade de 
Comerciante. 

Portanto, agraciar o Sr. Antônio Veríssimo 
França com a concessão do honroso título é medida 
oportuna e merecida, e para que nossa proposição se 
concretize, esperamos apoio e aprovação dos 
Senhores Deputados.  

 
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 382/2008. 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Salvador 
Vasques Auriema Turco.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense a Salvador Vasques Auriema 
Turco. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 07 de novembro de 2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual – PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Salvador Turco, como é mais conhecido o 

homenageado, nasceu na cidade paulista de Santos, 
no dia 18/11/1954. É o quarto filho de uma família de 
seis filhos. Tem apenas o quarto ano do ensino 
fundamental. 

Foi engraxate, vendedor de picolé e de 
revistas usadas. Aos doze anos foi trabalhar em uma 
lanchonete da qual aos quatorze anos se tornou 
gerente. Depois trabalhou em padaria, distribuiu 
revistas, auxiliou em oficina mecânica, etc. 

Aos dezessete anos foi dispensado pela 
aeronáutica e conseguiu uma carona para chegar ao 
Espírito Santo.  
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Pouco tempo depois de chegar ao nosso 
Estado, foi contratado por uma empreiteira da 
Companhia Vale do Rio Doce. Aos vinte e quatro 
anos de idade montou seu primeiro negócio, ao qual 
deu o nome de Serralheria União, isso nos idos de 
1978. 

Percebendo as necessidades e oportunidades 
do mercado local, o homenageado oferecia consertos 
de brinquedos, gratuitamente, para as famílias do 
bairro onde está localizada a empresa, conquistando a 
simpatia dos moradores e os serviços que estes 
eventualmente precisassem. 

Desse pequeno empreendimento nasceu a 
conhecida Metalúrgica União, um complexo 
industrial que funciona às margens da Rodovia do 
Sol, na Barra do Jucu em Vila Velha. 

Iniciada por apenas um homem, hoje a 
empresa do homenageado possui 45 mil metros 
quadrados e conta com quinhentos empregados, além 
de uma filial no norte do Estado, com 63 mil metros 
quadrados. 

A empresa participou na execução de 
importantes obras no Espírito Santo, entre elas a 
construção da Catedral de São Mateus e a ampliação 
da Aracruz Celulose, da Samarco e da CST. 

O empreendimento criado pelo homenageado 
completa trinta anos, com dois parques industriais 
dotados de equipamentos e máquinas modernas, com 
tecnologia de ponta, obtida por meio de pesquisas e 
parcerias, demonstrando que seu idealizador possui o 
espírito do progresso. 

Empreendedor e ao mesmo tempo 
conservador, o homenageado assim define o seu 
modo de viver: 

 

“Eu acredito em três pilares que 
impulsionam o sucesso de um 
empreendedor: em primeiro lugar, 
o temor a Deus, que nos leva à 
sabedoria; em segundo, a gratidão, 
pois quem tem gratidão pode ter 
certeza que sempre será lembrado 
por alguém; e em terceiro, a boa 
vontade. O sucesso vem com 
naturalidade quando as pessoas 
fazem esses três pilares. Outra 
coisa importante é ser bem-
humorado, ver a vida de maneira 
positiva. Dizem que nem os anjos 
ficam perto das pessoas mal-
humoradas.” 

 
Por tudo isso, acreditando que o 

homenageado ocupa lugar de destaque no meio 
industrial do Estado, proporcionando emprego, renda 
e desenvolvimento, proponho o presente projeto, 
solicitando aos meus nobres pares de Parlamento a 
sua aprovação. 

 
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 383/2008. 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Milton 
Nolasco de Carvalho” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Milton Nolasco de Carvalho. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O homenageado Sr. MILTON NOLASCO 

DE CARVALHO atua nas áreas de Corretagem de 
Café e Comércio. 

Filho de Alcides Nolasco de Carvalho e 
Ivone Alves Carvalho nasceu na cidade de Paranavaí, 
Paraná, no dia 23 de abril de 1958, em uma família 
de 04 irmãos, e veio para nosso Estado em 1991, 
fixando residência no Município de Colatina. 

 Hoje, após 17 anos em nosso Estado, é um 
atuante comerciante que contribui para o 
desenvolvimento do Município, gerando emprego e 
renda para a população. 

 
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 384/2008. 

 
“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Dr. FLÁVIO 
ALEXANDRE CAVALCANTE.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
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Art. 1º - Fica concedido ao Dr. FLÁVIO 
ALEXANDRE CAVALCANTE, o Título de 
Cidadão Espírito-Santense. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 

 
Trata o presente projeto de Concessão de 

Título de Cidadania Espírito-Santense para o Dr. 
FLÁVIO ALEXANDRE CAVALCANTE, nascido 
no Estado do Rio de Janeiro. 

O Dr. FLÁVIO ALEXANDRE 
CAVALCANTE é Graduado em Administração de 
Empresa e Comércio Exterior em Brasília e Mestrado 
em Teatro pela UNIRIO.  

Atualmente o Professor Alexandre é 
Consultor Sócio da Unitté Mentoring Consultoria e 
Professor Universitário. Possui Experiência na área 
de Administração, com ênfase em Mercadologia, 
Estratégia e Negociação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: marketing, resultados 
organizacionais, estratégia gerencial e de marketing, 
jogos estratégicos e mensagens subliminares. 

O Professor Dr. FLÁVIO ALEXANDRE 
CAVALCANTE atualmente é morador de Vila 
Velha e confessa que escolheu aquela linda Cidade e 
nosso maravilhoso Estado para trabalhar e constituir 
família. 

 
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 385/2008. 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Jean Ramalho 
Andrade.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Jean Ramalho Andrade. 

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

 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O homenageado Sr. JEAN RAMALHO 

ANDRADE, é Soldado da Polícia Militar do Espírito 
Santo. 

Filho de Jorge Simões Ramalho e Maria da 
Penha de Andrade Ramalho nasceu em Governador 
Valadares, no dia 16/10/1976, vindo para nosso 
Estado em Dezembro de 1995, para ingressar no 
Curso de Formação de Soldado da PMES. 

Bacharel em Direito, Vice-Presidente da 
Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo - 
ACS, o soldado PM Jean Ramalho Andrade luta para 
melhorar cada vez mais a vida de toda a Polícia e 
Bombeiro Militar do nosso Estado. 

Portanto, agraciar o Sr. Jean Ramalho 
Andrade com a concessão do honroso título é medida 
oportuna e merecida, e para que nossa proposição se 
concretize, esperamos apoio e aprovação dos 
Senhores Deputados.  

 
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 386/2008. 
 

“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Ricardo 
Nascimento” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica concedido o Título de 

Cidadania Espírito-Santense a Ricardo Nascimento. 
 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 07 de 

novembro de 2008. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 
 

Nascido em Belo Horizonte – Minas Gerais, 
40 anos, formado em Direito e trabalha no estado 
como Diretor Presidente do Grupo Ferroeste – CBF 
João Neiva, Espírito Santo. 

A CBF João Neiva (ES) é uma das usinas de 
ferro-gusa mais modernas do Brasil. Com capacidade 
instalada de 260 mil toneladas. A siderúrgica gera 
100% da energia elétrica que consome, por meio de 
termoelétrica implantada em 2002. O que representa 
economia para a empresa e contribui para a 
preservação ambiental. 

Com 250 empregos diretos na região de João 
Neiva, a empresa é certificada pela ISO 9001 e é 
considerada a nona empresa em faturamento do 
Espírito Santo, terceira no setor siderúrgico e 
primeira em rentabilidade no Estado. A siderúrgica 
participa de forma ativa da comunidade local e 
desenvolve um trabalho contínuo de 
profissionalização dos funcionários. 

 
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 387/2008. 
 

“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Ariel Teixeira 
do Amaral.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica concedido o Título de 

Cidadania Espírito-Santense a Ariel Teixeira do 
Amaral. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 07 de 

novembro de 2008. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Ariel Teixeira do Amaral é nascido Bom 

Jesus do Itabapoana - Rio de Janeiro, tem 53 anos, 
casado com Rosangela Pignaton Amaral, com quem 
têm 02 (dois) filhos.  

Chegou ao Espírito Santo em 1970 onde 
atuou como gerente de Auditoria e Controle e 
também como consultor na Aracruz Celulose. 

Há 25 anos abriu o comércio Parada Ibiraçu e 
hoje é proprietário também do Posto Parada Ibiraçu e 
da Parada de Fundão, locais de grande fluxo de 
turistas e motoristas que trafegam na BR101 Norte. 

O complexo Parada Ibiraçu gera atualmente 
100 empregos diretos na região e se consolida como 
um dos maiores atrativos gastronômicos do polinorte 
contribuindo para o fortalecimento do trade turístico 
no Espírito Santo 

 
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 388/2008. 
 

“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Francisco 
Delfino Filho.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica concedido o Título de 

Cidadania Espírito-Santense a Francisco Delfino 
Filho. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 07 de 

novembro de 2008. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Francisco Delfino Filho é nascido em São 

Mamede – Paraíba, 69 anos, casado com Teresa de 
Jesus Tabosa Delfino, com quem têm 03 (três) filhos. 
Filho de Francisco Delfino de Carvalho e Theófila 
Maria da Conceição. 

Técnico Industrial, chegou ao Espírito Santo 
em 1978 para ocupar a supervisão da planta química 
da Aracruz Celulose onde se aposentou há 15 anos. 

Atuou em diversos projetos sociais e 
esportivos na região da orla de Aracruz. Fundador da 
sede náutica do clube da orla e um dos grandes 
incentivadores dos esportes náuticos da região. 
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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 389/2008. 
 

“Concede título de Cidadania 
Espírito-Santense à Sr.ª Simonia 
Rodrigues de Oliveira” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica concedido a Simone Oliveira 

Cruz o Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art 2º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 07 de novembro de 

2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Conclamamos nossos pares a aprovação do 

presente Projeto de Lei, que trata da concessão do 
Título de Cidadã Espírito-Santense à Sr.ª Simonia 
Rodrigues de Oliveira.  

Simonia Rodrigues de Oliveira, 61 anos, 
natural de São Paulo-SP, Pedagoga, casada, 03 filhos 
(2 paulistas e 1 capixaba) e 1 neta. Em 1979, em 
busca de uma cidade onde pudesse criar seus filhos e 
ter uma melhor qualidade de vida, optou pelo estado 
do Espírito Santo e escolheu Linhares para viver. 

Em Linhares desempenhou seu trabalho 
como pedagoga em escolas da rede pública e privada, 
tais como: CEISC, Cristo Rei, Bartouvino Costa e 
Fazendinha Feliz. Com sua experiência em educação 
especial, do período em que trabalhou em São Paulo, 
contribuiu para a fundação e implantação da 
Sociedade Pestalozzi de Linhares, atuando como 
voluntária e Coordenadora Pedagógica da Escola 
Especial Bem-me-quer da referida instituição. 
Desenvolveu, juntamente com a Coordenação 
Estadual de DST/Aids da Secretaria Estadual de 
Saúde do ES, projetos de capacitação e orientação de 
professores e adolescentes da rede pública estadual 

em ações de prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e programas contra o uso de drogas, 
apresentado em Linhares e em outros municípios do 
Estado. Atualmente realiza trabalhos comunitários, 
junto a moradores de Linhares, trabalhando com 
exercícios da Medicina Tradicional Chinesa. 

Portando é de grande relevância para o nosso 
estado conceder a esta ilustre cidadã o referente 
título, considerando toda a sua dedicação ao trabalho 
social principalmente junto às crianças e adolescentes 
capixabas contribuindo para uma sociedade melhor. 

 
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: 

REQUERIMENTO S/Nº 2008, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de pesar pelo falecimento 
do jornalista e advogado Dório Antunes de Souza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO S/Nº 2008, do Deputado Paulo 
Foletto, de voto de pesar pelo falecimento do Sr. João 
Carlos Bragato. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 179/2008. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do PDT, 

no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. 
Ex.ª, ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei Complementar nº 37/2008, de 
autoria do Governador do Estado, que Dispõe sobre 
normas de promoção dos Praças e dos Oficiais dos 
quadros administrativos da Policia Militar (PMES) e 
do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES). 

 
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 179/2008, que acaba de ser lido.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, pela ordem! Na ausência do líder do PDT, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, na ausência do líder do PDT, na 
forma regimental encaminhamos pelo voto SIM ao 
Requerimento de Urgência nº 179/2008. (Muito 
bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 179/2008.  

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 180/2008. 
 
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 
343/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
266/2008, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 
8872, de 23/05/2008, que autoriza o Poder Executivo 
a doar área de terra medindo 54.217,33 m2 ao Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 
CEFET/ES. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de 

novembro de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 180/2008, 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 181/2008. 

 
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 
342/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
265/2008, que abre Credito Suplementar no valor de 
R$ 37.000,00 ( trinta e sete mil reais), e inclui 
Entidades no Anexo V da Lei Orçamentária nº 8.822, 
de 25 de janeiro de 2008, para o fim que especifica. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de 

novembro de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 181/2008, 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 182/2008. 
 
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 38/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 268/2008, que extingue cargos e 
vagas no âmbito da Administração pública Estadual. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de 

novembro de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 182/2008, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
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Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 228/2008. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
JANETE DE SÁ, Deputada Estadual, no 

exercício da liderança do PARTIDO DA 
MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN), e demais 
parlamentares subscritores deste requerimento, com 
fulcro na previsão contida no artigo 101 do 
Regimento Interno, REQUEREM a V. Ex.ª a 
SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 
11 DE NOVEMBRO, a partir das 16h50min, uma 
vez que o Grande Expediente será suprimido para 
que a Dr.ª Cristiane Mendonça (Secretária de Estado 
da Fazenda), Sr. José Teófilo (ex-secretário de 
Estado da Fazenda) e o Sr. Severiano Imperial 
(presidente do Sindicato do Comércio de Importação 
e Exportação do Espírito Santo-SINDIEX), façam 
esclarecimentos sobre a reforma tributária federal que 
pretende extinguir o FUNDAP impondo prejuízo 
fiscal ao Espírito Santo e o tempo destinado ao 
debate poderá ser insuficiente. 

 
Palácio Domingos Martins, 06 de 

novembro de 2008. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 
Líder do PMN 

VANDINHO LEITE 
SÉRGIO BORGES 
ELCIO ALVARES 

PAULO ROBERTO 
PAULO FOLETTO 

WANILDO SARNÁGLIA 
DA VITÓRIA 

ATAYDE ARMANI 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR HÉRCULES 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
228/2008, 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 Nº 229/2008. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado signatário, Presidente da 

Comissão de Segurança, no uso de suas prerrogativas 
constitucionais e regimentais, encaminhando decisão 
unânime daquele colegiado legislativo, deliberado em 
reunião ordinária ocorrida em 03/11 do corrente ano, 
requer a V. Ex.ª, com base no parágrafo 2º do artigo 
57 da Constituição Estadual, e no artigo 247 do 
regimento Interno desta Casa de Leis, a convocação 
do Exmo. Sr. Rodney Rocha Miranda, Secretário de 
Estado de Segurança Pública, para comparecer à 
Reunião Extraordinária – Audiência Púbica da 
Comissão de Segurança, nesta Casa de Leis, com 
data e horário a definir, objetivando debater sobre o 
Código de Ética da Política e Bombeiro Militar do 
Estado e o Projeto de Decreto Legislativo que 
pretende suspender os efeitos das transgressões 
disciplinares dos Militares Estaduais que possuem 
pena privativa de liberdade, previstas no Decreto nº 
254-R, de 11 de agosto de 2000. 

 
Palácio Domingos Martins, 04 de 

novembro de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Segurança 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
229/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 

pela ordem! Na forma regimental, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sérgio Borges. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, a liderança do PMDB encaminha pelo 
voto NÃO. (Muito bem!) 

 
O SR. ROBSON VAILLANT - Sr. 

Presidente, pela ordem! Na forma regimental, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Robson Vaillant. 
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O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, o Democratas encaminha pelo voto 
NÃO, pelo fato de o Secretário Rodney Rocha 
Miranda ter vindo a esta Casa de Leis ontem, ter 
sanado todas as dúvidas e ouvido os deputados. 
Realmente todas as dúvidas que tínhamos foram 
esclarecidas. Por isso encaminhamos a votação pelo 
voto NÃO. (Muito bem!) 

 
O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, pela 

ordem! Na qualidade de líder do PDT peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória.  

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, hoje fizemos contato por telefone com o 
líder do Governo e com a Dr.ª Solange Resende, para 
falar sobre a convocação do Secretário de Segurança 
Rodney Rocha Miranda, ontem, por esta Casa de 
Leis, onde estivemos presente e também os Srs. 
Deputados Guerino Zanon, Aparecida Denadai, 
Claudio Vereza e outros. Gostaríamos que 
observassem que este requerimento não tem data 
específica. De acordo com a assessoria da Comissão 
de Segurança, é um requerimento com data a se 
definir. 

Esse requerimento visa debater sobre o 
Código de Ética da Polícia Militar e do Bombeiro 
Militar do Estado do Espírito Santo, assunto 
importantíssimo para a nossa Instituição que já está 
sendo discutido pelo Governo do Estado, inclusive 
por uma comissão mista composta de membros do 
Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, definindo a 
construção desse código de ética. 

Podemos realizar uma audiência pública no 
próximo mês de dezembro, ou também poderá ser 
realizada durante o exercício de 2009. Conversamos 
com o Governador Paulo Hartung sobre a 
importância de debatermos esse assunto. Hoje o 
regulamento disciplinar da Polícia Militar é regido 
por um decreto inconstitucional, e devemos corrigir 
esse erro. Diante disto discutimos na Comissão de 
Segurança uma data para definir a convocação. O 
Secretário não poderá estar ausente na data, até 
porque é da Pasta correspondente. Essa convocação 
será definida de acordo com a disponibilidade da 
agenda do Secretário Rodney Miranda, que discutirá 
com o Comandante da Polícia Militar, com o 
Comandante do Corpo de Bombeiro e com as 
associações de classe. Será uma audiência construtiva 
para, a partir dela, começarmos um debate, uma 
discussão oficial da elaboração do código de ética.  

O projeto de decreto legislativo tramita nesta 
Casa de Leis e se encontra na Comissão de Defesa da 
Cidadania. Não pedimos urgência porque foi 

combinado com o líder do Governo que o processo 
tramitaria em regime normal. Inclusive já foi 
aprovado pela Comissão de Justiça. Faremos uma 
agenda construtiva e positiva, e a presença do 
Secretário de Estado de Segurança é extremamente 
importante. Podemos aprovar o requerimento de 
convocação com data a ser definida com S. Ex.ª. 
Ontem marcamos pessoalmente um encontro com o 
Secretário para sexta-feira próxima, quando 
definiremos essa agenda, que poderá acontecer 
depois do recesso de janeiro, ou seja, fevereiro ou 
março, mas tem de ser feita em sintonia com aqueles 
que estão construindo a idéia do código de ética da 
Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Oficialmente 
só podemos fazer essa reunião com a presença do 
Secretário.  

Com relação à convocação, o Regimento 
Interno e a Constituição nos dão condição de fazê-la. 
Voltamos a dizer; ela não tem data definida e será 
marcada de acordo com a disponibilidade da agenda 
do Secretário. (Muito bem!) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 

Presidente, pela ordem! Na ausência do líder do PTB, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

 
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, solicito à bancada do PTB que vote 
NÃO, ou seja, contra o requerimento. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento nº 229/2008.  
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Rejeitado, contra três votos. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI– Sr. 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 

 
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, declaramos pelo SIM, 
pela convocação do Secretário de Segurança Pública, 
acompanhando o requerimento do nosso colega do 
PDT, Sr. Deputado Da Vitória, por entender que esta 
Casa de Leis deve convocar o Secretário de 
Segurança Pública. 

O problema da segurança pública no Estado 
do Espírito Santo é o que mais aflige o cidadão 
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capixaba. Ontem foi importante a vinda do secretário 
a esta Casa de Leis, mas o tempo foi insuficiente. 
Tivemos dez minutos para fazer dois 
questionamentos, e tínhamos diversos outros a fazer, 
mas o tempo foi pequeno, não deu nem para réplica e 
tréplica. Inclusive deixamos de fazer algumas 
observações importantes em respeito às indagações e 
ao tempo dos colegas. Então, votamos 
favoravelmente a essa convocação porque 
entendemos ser natural um deputado convocar um 
secretário para vir a este Poder debater um assunto de 
interesse da sociedade.  

Ontem os colegas elogiaram as explicações 
do secretário de Segurança, apesar de acharmos 
que há muito a ser explicado. Discordamos de S. 
Ex.ª quando diz que a culpa é da sociedade. A 
sociedade paga impostos, paga a conta, inclusive 
os nossos salários e o salário do próprio secretário. 
A sociedade pode contribuir para a solução, mas 
não ser responsabilizada pelo caos. Jamais! A 
obrigação é do Estado.  

Não podemos tratar o problema da 
insegurança que vivemos hoje no Espírito Santo de 
forma irresponsável, procurando um Cristo, mas 
não podemos eximir o Estado da sua 
responsabilidade. A sociedade não é culpada por 
tudo que está acontecendo, de jeito nenhum. A 
sociedade paga impostos. O servidor, o trabalhador 
tem descontado no seu contracheque o imposto de 
renda e paga altos impostos, diariamente, para ter 
direito a segurança pública.  

Não concordamos com a fala do Sr. Rodney 
Rocha Miranda, Secretário de Estado de Segurança 
Pública, ontem, nesta Casa de Leis, mas não nos foi 
permitida a réplica porque já havia acabado o nosso 
tempo. S. Ex.ª também não concordou conosco 
quando dissemos que “o chão tem que tremer quando 
a polícia passa”. Mas bandido tem que ter medo da 
polícia sim! A população honesta deve respeitá-la, 
mas o bandido deve temê-la. Quando o bandido não 
teme a polícia é porque ela está aliada a ele ou 
porque não está funcionando. Bandido tem que sentir 
medo da polícia sim, Secretário Rodney Rocha 
Miranda. “O chão tem que tremer” quando o policial 
chegar, principalmente se este for honesto e estiver 
cumprindo sua obrigação de defender a população.  

Ontem demos o primeiro passo. Essas 
sessões destinadas a Secretários devem ser reiteradas 
nesta Casa de Leis, e por isso votamos 
favoravelmente ao requerimento do Sr. Deputado Da 
Vitória. O Secretário de Segurança deste Estado tem 
que voltar a este Poder quantas vezes for convocado. 
Enquanto tivermos problemas relacionados à área de 
segurança nunca será demais a presença de S. Ex.ª 
nesta Casa. Acreditamos que o próprio secretário não 
se negará a comparecer. Ontem, de forma respeitosa 
S. Ex.ª compareceu, prestando esclarecimentos, 
trazendo números, mostrando que o Estado tem 
investido em algumas áreas, trazendo 
esclarecimentos de suma importância para 

entendermos o que está acontecendo no Espírito 
Santo. A impressão que tínhamos inicialmente era de 
que não havia investimento na área de segurança, e 
ontem ficou claro que há investimento sim, mas que 
não está surtindo efeito. Não podemos parar de 
debater. Qual é a solução? Não é falta de dinheiro, 
porque foram adquiridas quinhentas viaturas e, 
segundo o próprio secretário, policiais foram 
admitidos. Então, qual é o problema? De uma coisa 
não podemos nos esquecer: hoje serão assassinados 
cinco capixabas; é a média diária. (Muito bem!)  

 
O SR. ROBSON VAILLANT - Sr. 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto de Lei nº 344/2008, de minha autoria, 
para audiência em Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Defiro pedido de recurso. 
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Sr. Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão 

da oradora) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e 
Srs. Deputados, votamos contra o Requerimento nº 
229/2008, de autoria do Sr. Deputado Da Vitória, por 
entender que o Secretário de Estado de Segurança 
Pública esteve ontem nesta Casa durante toda a tarde, 
fez uma bela exposição baseada em dados 
fundamentados e deu-nos a oportunidade de 
questioná-lo.  

Aproveitamos a oportunidade para convidar 
as Sr.ªs Deputadas, os Srs. Deputados, os funcionários 
desta Casa e a sociedade do Estado do Espírito Santo 
para o lançamento do livro “Santa Teresa Viagem no 
Tempo 1873/2008,” da Sr.ª Sandra Gasparini, hoje, 
nesta Assembléia Legislativa. Já fizemos uma 
exposição no Museu de Biologia Mello Leitão, no 
Município de Santa Teresa, e foi um sucesso. 
Também convidamos o povo do Município de Santa 
Teresa, os teresenses que moram na cidade de Vitória 
ou na Região Metropolitana, os intelectuais, os 
escritores, os colegas do Instituto Histórico e 
Geográfico do Estado do Espírito Santo, a Academia 
Espírito-Santense de Letras, porque esse livro conta a 
história da imigração italiana do Município de Santa 
Teresa.  

A Sr.ª Sandra Gasparini é natural do 
Município de Santa Teresa; pesquisadora nata; 
pessoa criativa e sempre ligada às atividades 
relacionadas aos imigrantes e descendentes de 
imigrantes italianos; graduada em Serviço Social e 
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pós-graduada em Análise de Pesquisa; foi professora 
de inglês e sempre atuou em prol dos assistidos pela 
previdência social; integrou a seleção capixaba de 
vôlei feminino; apresentadora do 1º Festival de 
Música do Espírito Santo, e miss Santa Teresa.  

Convidamos todos para o lançamento desse 
livro que, com certeza, é um documento muito 
importante da história da imigração italiana e 
também da história do Município de Santa Teresa, 
1873 a 2008, que faz a diferença no País. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

Informo aos Srs. Deputados que, conforme 
previsto no artigo 102 do Regimento Interno, o 
Grande Expediente da presente sessão será destinado 
à fala da Secretária de Estado da Fazenda, Sr.ª 
Cristiane Mendonça, do ex-Secretário da Fazenda, 
Sr. José Teófilo, e do presidente do Sindicato do 
Comércio de Importação e Exportação do Espírito 
Santo, Sr. Severiano Imperial, que farão uma 
explanação sobre o texto da reforma tributária que 
tramita na Câmara Federal, conforme requerimento 
do Deputado Marcelo Santos, aprovado em Plenário.  

Vou suspender a sessão pelo prazo 
necessário a que os Srs. Deputados Theodorico 
Ferraço e Doutor Rafael Favatto acompanhem os 
convidados ao Plenário. 

Está suspensa a sessão. 
 

(A sessão é suspensa às 15h31min e 
reaberta às 15h36min) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Está reaberta a sessão. 
Convido para compor a Mesa a vice-

presidenta desta Casa, Sr.ª Deputada Luzia Toledo; o 
2º vice-presidente, Sr. Deputado Rafael Favatto; a 1ª 
Secretária, Sr.ª Deputada Aparecida Denadai; o 3º 
Secretário, Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia; a 
Secretária de Estado da Fazenda, Sr.ª Cristiane 
Mendonça; o ex-Secretário de Estado da Fazenda, Sr. 
José Teófilo Oliveira; o presidente do Sindicato do 
Comércio de Importação e Exportação do Estado do 
Espírito Santo, Sr. Severiano Imperial, e o 
proponente deste evento, Sr. Deputado Marcelo 
Santos. (Pausa)  

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos, para dar as boas-vindas aos nossos 
convidados. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente Guerino Zanon; 

Sr.as Deputadas e Srs. Deputados; Srs. prefeitos e 
prefeitas; Srs. vereadores eleitos; Dr.ª Cristiane 
Mendonça, Secretária de Estado da Fazenda; Sr. José 
Teófilo, ex-Secretário de Estado da Fazenda; Sr. 
Severiano Imperial, presidente do Sindiex; senhores e 
senhoras, o nosso Estado, até meados do ano de 
1970, no Governo Cristiano Dias Lopes Filho, 
procurou criar um instrumento que equiparasse em 
força o Estado do Espírito Santo dos ataques de 
outros estados contra os nossos portos, ataques esses 
que vinham principalmente do Porto de Santos, que 
pela força político-econômica competia com uma 
imensa desigualdade com o complexo portuário 
capixaba, recebendo duros golpes da concorrência, 
tornando o enfrentamento em uma série de derrotas 
que atingiam principalmente as finanças do Estado ao 
matar a operacionalidade dos nossos portos.  

O Estado capixaba agonizava quando surgiu 
o Fundo de Desenvolvimento das Atividades 
Portuárias, o Fundap, tornando a competição nivelada 
e passando, a partir dessa data, a ganhar concorrência 
os portos que tivessem como procedimento maior 
prestação de serviços e boa capacidade operacional. 

O Fundap veio com a missão de estimular a 
movimentação de mercadorias pelos portos de 
Vitória e aumentar a renda do setor terciário pelo 
incremento e diversificação do intercâmbio de 
comércio com o Exterior. É também função do 
Fundap induzir a geração de emprego, entre outras 
funções. Foi o suficiente para destronarmos a 
prepotência dos outros estados brasileiros, que não 
conseguiam competir com a excelência de nossos 
portos e do profissionalismo com que era gerenciado 
o Fundo. 

Entretanto, a maior luta estava por acontecer. 
O sucesso do Fundo chamava a atenção e criava 
reações de estados como São Paulo, que iniciou uma 
pressão enorme para acabar com o instrumento legal 
que estimulava o fluxo comercial no nosso Estado. 
Bastava que os outros estados tivessem competência 
para criar e gerir o seu fundo; mas preferiram usar a 
lógica da pressão pelo poder para acabar com o 
Fundap. E depois de trinta e oito anos de existência 
do incrível Fundap, que permite ao Estado ficar com 
12% de tudo que é importado pelos portos capixabas 
em forma de ICMS, ele está prestes a receber o golpe 
mortal. Está em trânsito na Câmara Federal uma nova 
lei para reforma tributária que, se aprovada, fará 
desaparecer o Fundap, trazendo um prejuízo 
incalculável para todos nós. 

Nesta oportunidade, Sr.as Deputadas, Srs. 
Deputados, prefeitos, vereadores e componentes da 
Mesa, registramos o esforço do governador Paulo 
Hartung para conter esta manobra que resultará em 
grave agressão aos cofres do Estado, debilitando os 
nossos portos e sufocando excelentes projetos sociais, 
acabando com emprego e renda realizados com os 
recursos financeiros advindos do Fundap. 

Fazemos menção especial ao Deputado Lelo 
Coimbra, que não pôde estar presente nesta sessão, pois 
tinha um compromisso na Câmara Federal – por fazer 
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parte daquela comissão especial - defendendo 
inclusive os interesses do Espírito Santo na reforma 
tributária. Da mesma forma o senador Renato 
Casagrande, que em ofício também se manifesta 
dizendo da sua disponibilidade em fazer valer a 
vontade do povo capixaba, para que não ocorra o fim 
do Fundap. 

Como deputado estadual, representante do 
povo capixaba, registramos o papel importante da 
Assembléia Legislativa em promover a discussão 
sobre um tema dessa importância, que coloca em 
xeque a economia do nosso Estado. Nossa 
movimentação em torno do assunto se somará aos 
esforços do governador Paulo Hartung, da bancada 
federal, de todos os prefeitos municipais – os 
prefeitos que sofrerão o maior impacto dessa medida 
- além de todos os segmentos da atividade portuária, 
do segmento Fundap. 

Nossa luta é em defesa da economia 
capixaba, onde as operações fundapeanas geram 
emprego e renda para nossa gente, além do 
ICMS/Fundap que amplia a receita dos municípios 
para que possam garantir saúde, educação, segurança 
e todos os serviços aos quais os cidadãos têm direito. 

Hoje nosso objetivo é formalizar um 
documento assinado por todos os parlamentares, 
marcando a posição da Assembléia Legislativa em 
defesa dos interesses dos capixabas, deixando 
registrado que o Espírito Santo não aceita o ataque à 
sua economia, por interferência de uma manobra 
política. 

Para que possamos entender toda essa 
manobra política patrocinada por pressões político-
econômicas de outros Estados do Sul e Sudeste, 
estamos incumbido - e fazemos com prazer - de 
anunciar que estarão nesta tribuna, coroando-nos de 
conhecimento, a Secretária de Estado da Fazenda, 
Sr.ª Cristiane Mendonça; o ex-Secretário de Estado 
da Fazenda, Dr. José Teófilo, e o presidente do 
Sindiex, Sr. Severiano Imperial. 

Esta Casa recebe com carinho os convidados 
que nos darão a honra de conhecer com mais detalhes 
todas as operações do Fundap, dando-nos subsídios 
para entender as armadilhas dessa maléfica reforma 
tributária. Agradecemos aos deputados que por meio 
do nosso requerimento autorizaram a abertura do 
Plenário para que essas figuras pudessem fazer sua 
explanação sobre o tema. Agradecemos também a 
presença do presidente desta Casa, Deputado Guerino 
Zanon, de todos os prefeitos, vereadores e toda 
sociedade civil organizada que neste Plenário 
quiserem se manifestar. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Agradeço o pronunciamento do 
Deputado Marcelo Santos. 

Convido para compor a Mesa a Sr.ª Naciene 
Luzia Modenesi Vicente, prefeita eleita pelo de 
Município Ibiraçu, representando todos os prefeitos e 

prefeitas eleitos e reeleitos no Estado do Espírito 
Santo; o Sr. Paulo Beline, vereador reeleito e atual 
Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Calçado, representando os vereadores eleitos e 
reeleitos no Estado do Espírito Santo.(Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Cristiane 
Mendonça, Secretária da Fazenda, que fará uma 
explanação inicial sobre o texto da reforma tributária 
que tramita na Câmara Federal. 

 
A SR.ª CRISTIANE MENDONÇA – (Sem 

revisão da oradora) – Boa-tarde a todos. 
Inicialmente cumprimento o presidente desta Casa, 
Deputado Guerino Zanon, agradecendo-lhe a 
oportunidade de estar neste Plenário, nesta tarde, 
conversando com nossos queridos deputados que 
compõem esta Casa de Leis. Em nome do Presidente 
cumprimento todos os integrantes deste órgão 
legislativo, pelos quais tenho imenso carinho e 
admiração devido ao trabalho realizado à frente deste 
Poder.  

Devo lhes dizer que minha voz hoje não está 
muito boa, pois contraí uma gripe no fim de semana 
passado. Peço desculpas por terem que ouvir uma 
voz não tão interessante. Sou professora da UFES há 
doze anos, dez em cadeira efetiva e dois em 
substituição. Há alguns dias dava aula de Direito 
Tributário I para meus alunos, quando lhes falava 
sobre o princípio federativo e sua importância na 
estrutura da tributação no nosso país. 

Na oportunidade dizia que num Estado que 
se propõe a federado, as pessoas políticas - União e 
Estados Membros - estão fixadas no mesmo patamar 
hierárquico. Portanto, não existe distinção de 
hierarquia entre União e Estados Membros, cada um 
tem sua função e atribuição. Isso fica muito claro no 
texto constitucional no que tange a matéria tributária. 

O texto constitucional de 1988, feito pelo 
nosso constituinte, foi extremamente cuidadoso e 
cauteloso ao fixar as competências tributárias de cada 
uma das pessoas políticas: União, Estados Membros 
e Municípios, porque no caso do brasileiro, além de 
estarmos estruturados como uma Federação - e 
federação é forma de Estado, forma de distribuição 
de competências - temos também municípios aos 
quais foram conferidas várias competências, 
inclusive tributárias. 

Acontece que esse princípio tão bonito que 
informa a nossa Constituição Federal - e todos os 
legisladores sabem melhor do que eu - é cláusula 
pétrea, ou seja, é um núcleo imutável da Constituição 
Federal; é a estrutura do Estado Brasileiro que não 
pode ser alterada. Por isso se chama cláusula pétrea, 
de tão relevante o valor tido como impossível de ser 
alterado. O Estado Federado aponta necessariamente 
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que, além de cada pessoa política ter as suas 
atribuições, funções e missões constitucionais, 
precisa também de recursos para fazer frente a essas 
missões. O Estado Federado pressupõe não só 
competência para administrar e legislar, mas também 
condição financeira para fazer frente às necessidades 
de uma sociedade estadual. O Professor Celso 
Bastos, que faleceu há algum tempo, dizia que o 
Estado Federado só com autonomia legislativa e 
administrativa, sem autonomia financeira, não é um 
Estado Federado. Os Estados Membros - como o 
Espírito Santo, o Ceará, a Bahia, enfim todos os 
estados que compõem nosso Estado Brasileiro - além 
de terem as funções a exercitar em prol de uma 
coletividade, precisam ter recursos para fazê-lo. 
Falamos de recursos próprios, instituídos e 
arrecadados pelo próprio ente. 

Demos uma aula na UFES há dias, e para 
nossa tristeza o conteúdo dela é completamente 
desconsiderado pelo texto da PEC 233, o texto da 
reforma tributária que estamos discutindo. O texto 
dessa reforma desconsidera o conceito de Federação; 
desconsidera que uma pessoa política para ser pessoa 
política efetivamente e cumprir as suas atribuições e 
funções para gerar uma vida melhor para os cidadãos, 
precisa ter vida própria, estrutura e condição própria 
de amealhar e conseguir os seus recursos para fazer o 
que tem de ser feito. Se esse texto da reforma 
tributária, da PEC 233 passar, seremos meros 
recebedores de transferências constitucionais da 
União. Sabemos que isso é extremamente 
complicado no Estado Brasileiro. Vira e mexe 
esperamos os repasses da Lei Kandir, do auxílio 
financeiro da exportação que a União precisa 
repassar, mas que depende de adição de Medida 
Provisória, de aprovação de lei e de orçamento 
federal. 

Inicialmente o nosso receio é que essa PEC 
fira de morte o Estado Federado. Parece-nos que se 
eventualmente esse texto se materializa como 
alteração do texto constitucional de 1988, joga por 
terra a nossa Federação, inclusive a competência 
desta Casa. Na forma como colocada a PEC 233, 
esta querida Casa Legislativa, tão importante para 
o nosso estado democrático de direito e para o 
nosso Estado Federado, assim como todas as Casas 
de Lei, fica completamente esvaziada sua 
competência em termos tributários. Por quê? Por 
que o ICMS, o nosso velho ICMS, Srs. deputados, 
Srs. prefeitos e demais servidores desta Augusta 
Casa de Leis, é o mais importante tributo das 
finanças públicas estaduais. É por meio da 
arrecadação do ICMS que temos os recursos 
financeiros necessários para fazer frente a um 
“caminhão” de demanda social que precisamos 
olhar, tratar e zelar.  

O Sr. José Teófilo de Oliveira pode nos 
ajudar, se estivermos errada. 87% dos nossos 
recursos advêm do velho ICMS. Se esse texto da 
PEC 233 for aprovado, não teremos mais condição de 

ter autonomia e habilitação para tratarmos desse 
tributo. Por quê? Porque legislativamente o tributo 
passará a ser tratado por meio de uma lei 
complementar editada pelo Congresso Nacional. A 
competência legislativa que era nossa passará a ser 
do Congresso Nacional. Parece-nos um ataque 
fulminante à forma de Estado Federado. Isso é 
inadmissível. Aos poucos a União esvaziará a 
competência das demais pessoas políticas e 
centralizará nela - a União – a competência para 
legislar e definir os rumos do nosso país. Precisamos 
prestar muita atenção nisso, porque desde 1988 existe 
um movimento nesse sentido.  

Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados que integram esta Mesa e esta Casa de 
Leis, o primeiro destaque que queríamos fazer é 
mesmo de essência: a PEC 233 é um atentado ao 
Estado Federado, à forma de Estado Federado, 
núcleo imutável da Constituição, cláusula pétrea da 
Constituição e pilar de sustentação do Estado 
Brasileiro. Se continuarmos nesse ritmo, daqui a 
pouco teremos um estado unitário, a União, 
descentralizado meramente do ponto de vista 
administrativo. Seremos meros executores daquilo 
que a União definirá. É isso que está acontecendo. 
Essa é a primeira preocupação que gostaríamos de 
pontuar, e o incômodo que ela traz para aqueles que 
zelam por esse princípio tão relevante do nosso 
estado de direito.  

Agradecemos ao Deputado Marcelo Santos 
o convite para comparecermos a esta Casa de Leis, 
o que deveríamos ter registrado inicialmente. O 
segundo aspecto que ressaltamos - e consideramos 
o mais importante deles – é a total surpresa que 
tivemos quando nos deparamos com um texto 
apresentado no relatório do Deputado Federal 
Sandro Mabel. S. Ex.ª esteve no Estado mais de 
uma vez tratando desse assunto conosco, 
mostrando-se extremamente preocupado e 
sensibilizado com o Fundap, prometendo-nos que 
teria total zelo e atenção quando fosse tratar dos 
incentivos fiscais concedidos Brasil afora, que 
englobaria e encamparia a nossa especificidade 
portuária no texto que apresentasse, que 
poderíamos ficar tranqüilos quanto a isso. 
Inclusive estivemos com S. Ex.ª também em 
Brasília.  

O Deputado Federal Lelo Coimbra nos disse 
que o relatório tinha sido apresentado e dado como 
lido na Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara, e nos encaminhou o texto. Quando comecei 
a ler, disse: “Não, deve ter alguma coisa errada; não é 
possível”. Conversei com o governador e disse: “Vi 
um negócio aqui que está acabando com o Fundap de 
maneira expressa e literal”. O governador perguntou 
se eu tinha certeza. Falei: “Está escrito!”. Fiquei 
naquela situação: será que estou lendo errado? 
Cheguei a pensar isso, porque era tão esdrúxula a 
situação que achei que talvez estivesse lendo alguma 
coisa errada, ou que o relatório não fosse esse. 
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Certificamo-nos, ligamos para o Lelo Coimbra que 
nos disse ser aquele mesmo. 

O texto que o Deputado Sandro Mabel 
encampa em seu relatório exclui expressamente o 
respeito aos prazos fixados nos benefícios 
relacionados ao Fundap. E diz que após a edição da 
emenda nenhum benefício fiscal, incentivo de ordem 
financeira, qualquer que seja a ordem e natureza, 
poderá ser concedido a atividades relacionadas à 
importação, crédito presumido, anistia. Enfim, 
qualquer tratamento tributário benéfico às 
importações fica vedado a partir da edição da 
emenda. Isso é “morte súbita”. Essa expressão foi 
usada pelo Deputado Federal Lelo Coimbra. Com 
esse texto que está aí, é “morte súbita” do Fundap.  

Acontece, porém, que não existe, a nosso 
ver, qualquer sustentação teórica ou não apta a 
sustentar um tratamento diferenciado ao Estado do 
Espírito Santo. Por quê? Se a PEC 233 convalida ou 
ratifica os benefícios fiscais construídos no Brasil 
afora, por todos os Estados, esses benefícios fiscais, 
queridos deputados, não foram concedidos porque os 
estados quiseram ou porque era melhor assim ou para 
ajudar determinado segmento da economia ou não. 
Não! É importante pontuarmos que os benefícios 
fiscais foram concedidos no nosso Brasil varonil 
pelos Estados Membros como política de 
desenvolvimento de suas economias, para suplantar a 
ausência de uma política nacional de 
desenvolvimento. Cada Estado Membro começou a 
pensar de quais mecanismos poderia lançar mão para 
atrair investimentos, atrair empresas e indústrias para 
os seus limites geográficos e, portanto, para 
incrementar a renda, o emprego e a possibilidade de 
os Estados se desenvolverem.  

Os benefícios fiscais concedidos ao arrepio 
da Constituição - como muitos falam - na verdade 
foi o mecanismo identificado pelos Estados 
Membros, pelos entes da Federação, para se 
desenvolverem pela ausência de um projeto 
nacional de desenvolvimento. É muito importante 
também termos clareza desse aspecto. Porém, não 
tem nenhum sentido um texto de uma Constituição 
convalidar, ou seja, reconhecer os benefícios 
fiscais concedidos no Brasil inteiro e não 
reconhecer os benefícios fiscais vinculados às 
importações. Por que não? Na verdade, estão 
reconhecendo benefícios relacionados às 
indústrias, à agricultura, à cultura, mas os 
benefícios fiscais vinculados às importações foram 
tirados do texto apresentado no relatório do 
Deputado Federal Sandro Mabel e tratados de 
maneira nitidamente discriminatória. A opinião e a 
posição do Estado do Espírito Santo são: ou se 
admitem e se convalidam os benefícios concedidos 
no Brasil inteiro, ou não se convalida nada. 
Convalidar parte dos benefícios e não convalidar os 
nossos, relacionados às atividades de importação, é 
no mínimo atentatória à igualdade. Estamos sendo 
tratados de maneira visivelmente desigual, 

discriminatória e, portanto, desarrazoada na forma 
como o texto se apresenta. 

Sr. Presidente, é importante dizermos 
também - e esse dado é relevante para essa análise - 
que o ICMS importação representa hoje para o 
Estado 31,4% do total do ICMS arrecadado, ou seja, 
dissemos que representa quase 90% da arrecadação 
total do Estado. Vamos repetir: o ICMS importação 
representa 31,4% do total do ICMS arrecadado pelo 
Estado do Espírito Santo. De 1º de janeiro de 2008 a 
31 de outubro de 2008, o valor arrecado do ICMS de 
atividades relacionadas a importações - estamos 
falando especificamente do Fundap - equivaleu 
precisamente a um bilhão setecentos e sessenta e 
cinco milhões. Desses valores, 25% foram para os 
nossos queridos municípios capixabas. Portanto, 
estamos falando de quatrocentos e quarenta e um 
milhões que rebateram de 1º de janeiro de 2008 a 31 
de outubro de 2008, última posição que tem a 
Secretaria da Fazenda. 

Quatrocentos e quarenta e um milhões foram 
distribuídos para todos os municípios capixabas. 
Abrirmos mão disso na atualidade é algo 
extremamente preocupante, temerário e injusto. 
Injusto porque estamos sendo tratados de maneira 
notadamente desigual. Nós e os integrantes tão 
combativos e tão preparados desta querida 
Assembléia Legislativa precisamos mobilizar-nos 
agora com a nossa bancada de deputados federais e 
senadores - o que já estamos fazendo - para 
pensarmos o que mais podemos fazer para não 
permitir que esse texto prevaleça, que essa injustiça 
vá adiante e afete a nossa vida, porque afeta a nossa 
vida de maneira direta, sobretudo a vida dos 
municípios. 

Sabemos que parte do Fundap é financiado, 
e é isso que torna atrativas as importações pelos 
nossos portos. Esse é o segundo problema. O 
primeiro problema é teórico, de cunho de estrutura 
de estado mesmo, e já fizemos menção a ele. Mas 
o primeiro problema real, concreto e 
discriminatório que esse texto apresenta, além de 
todos os outros, é esse da extinção do Fundap de 
maneira imediata e inadmissível. Além disso, 
vários outros problemas existem no texto da 
reforma tributária. Sob o pretexto de facilitar a 
vida dos contribuintes brasileiros, de simplificar a 
vida dos contribuintes, o que o texto da reforma 
tributária traz é um percalço completo em todos os 
sentidos.  

Sr. Presidente, serei sincera para V. Ex.as: 
não consegui ver muita coisa boa ainda não. O texto 
é grande, mas não consegui visualizar em que medida 
o empresário, o contribuinte brasileiro se beneficia 
com a proposta colocada no relatório do Deputado 
Federal Sandro Mabel, que está tratando do problema 
da reforma tributária no país; sem falar na 
inoportunidade e na impropriedade do momento de 
se fazer uma reforma tributária. Srs. Deputados, 
todos sabemos que estamos no meio de uma crise 



10956 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de novembro de 2008 

econômica mundial, sistêmica, que não sabemos 
onde vai parar, não sabemos o que vai acontecer 
direito. Os analistas divulgam índices aproximados 
de crescimento no mundo o ano que vem; alguns 
suspeitam que haja uma depressão ou recessão, 
aliás, essa é uma dúvida nos Estados Unidos da 
América, que acabam de ter o seu novo presidente 
eleito. Na verdade não sabemos onde essa crise vai 
desembocar, que conseqüências reais e concretas 
aparecerão no cenário do dia-a-dia das empresas, 
das pessoas, das famílias, em virtude do que 
aconteceu no “coração financeiro do capitalismo” 
atual.  

Realmente nos incomoda muito esse 
problema da reforma tributária, sobretudo se 
considerado o momento. É uma incerteza em cima de 
outra incerteza; ninguém sabe exatamente o que 
acontecerá com esse texto da reforma tributária, 
também num momento que ninguém conhece as 
conseqüências da crise estabelecida. É no mínimo 
desarrazoado fazer uma reforma tributária neste 
momento. É inoportuna a reforma tributária e não é 
momento para tratar disso sob a justificativa ou 
argumento de que será bom para os contribuintes, 
facilitará a vida das empresas; estão construindo esse 
texto teratológico, absurdo e insuportável para o 
Estado do Espírito Santo pelas razões a que 
acabamos de nos referir. Com um agravante: 
inseriram essas extinções dos benefícios fiscais com 
a promessa de que a União ressarcirá os estados que 
perderem com a reforma. E essa promessa tem um 
nome: Fundo de Equalização de Receitas. Depois o 
Sr. José Teófilo, querido professor, com certeza 
falará um pouquinho sobre isso e também sobre os 
problemas que identifica, sobre os quais 
conversávamos ontem. Esse Fundo de Equalização 
de Receitas, que está sendo criado, cuidará de repor 
as perdas que os estados sofrerão. Mas não tem 
garantia nesse sentido. É uma promessa, como tantas 
outras, mas nada nos assegura que seremos 
efetivamente recompensados e indenizados pelas 
perdas que certamente teremos com a edição desse 
texto apresentado. 

Gosto de dar notícia boa. Sou uma pessoa 
que gosta de ter sempre uma notícia boa, porque é 
sempre bom e contagia as pessoas positivamente. 
Mas infelizmente meu papel hoje é fazer algumas 
considerações preocupantes e até céticas em relação a 
esse projeto de reforma tributária. Não simplificará a 
vida de ninguém, não desonerará a economia do 
Brasil ou dos agentes econômicos brasileiros. Não 
tem nada neste texto que garanta esse fato. Aliás, a 
única coisa que existe e que poderia ensejar uma 
desoneração - uma promessa também – é que as 
contribuições previdenciárias serão reduzidas. Mas se 
efetivamente a União quisesse reduzir contribuição 
previdenciária, por que já não o fez no texto? Dizem: 
vamos fazer depois, na lei que será editada. Não 
nascemos ontem. Se efetivamente existisse uma 
determinação, uma decisão política de reduzir 

contribuição previdenciária e encargos sociais para 
facilitar a vida dos empresários e facilitar a 
contratação, teria aparecido imediatamente no texto 
da Constituição. Mas não aparece. Também é uma 
promessa de que acontecerá. 

Em nossa opinião, não existe argumento 
suficiente para sustentar uma reforma tributária neste 
momento. O texto é ruim para nós, é ruim para todos 
os estados no sentido de redução de competência, de 
amesquinhamento da Federação. Mas para nós do 
Espírito Santo especificamente é muito ruim porque 
extermina, de maneira súbita, imediata e 
inadmissível, o nosso querido Fundap, vigente há 
quase quatro décadas. Precisamos trabalhar - o texto 
nos prejudica - e tentar reverter essa situação de 
maneira imediata e urgente. Essa é a mensagem que 
gostaria de deixar para os queridos deputados, para 
nossos prefeitos presentes, nossos servidores e para 
todos aqueles que se preocupam com o Estado do 
Espírito Santo e que não querem retroagir; querem 
avançar, caminhar, dar um passo adiante e não um 
passo para trás.  

Agradeço mais uma vez a oportunidade de 
vir a esta Casa de Leis. É um enorme prazer e virei 
quantas vezes for chamada e quantas vezes forem 
necessárias. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Obrigado, Sr.ª Secretária Cristiane 
Mendonça. Parabéns. 

Neste momento assistiremos a um vídeo 
contendo um pronunciamento do Deputado Federal 
Lelo Coimbra, membro da Comissão Especial de 
Reforma Tributária. (Pausa) 

 
(É apresentado o vídeo)  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Obrigado, Deputado Federal Lelo 
Coimbra. 

Convido para fazer uso da palavra o Sr. José 
Teófilo, ex-secretário de Estado. 

 
O SR JOSÉ TEÓFILO – (Sem revisão do 

orador) - Saudações especiais ao Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Guerino Zanon; ao 
Deputado Marcelo Santos que nos distinguiu com um 
convite, a quem agradecemos o reconhecimento; à 
Sr.ª Cristiane Mendonça, Secretária de Estado da 
Fazenda; ao Sr. Severiano Imperial, presidente do 
Sindiex; às Sr.as Deputadas e aos Srs. Deputados; aos 
prefeitos e vereadores presentes.  

A Sr.ª Cristiane Mendonça já fez uma 
explanação bastante ampla e contundente sobre a 
reforma tributária que tanto prejuízo pode nos trazer. 
Escolhemos falar especialmente para os deputados 
ilustres que estão conosco, que representam vários 
partidos políticos de grande representatividade no 
Congresso Nacional. Vemos deputados do PT, do 
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PMDB, do PTB, do DEM e muitos representantes 
que já estiveram no Congresso Nacional em outras 
oportunidades e nos dirigimos especialmente a esses 
porque pensamos que S. Ex.as, nos seus partidos, 
conversando com seus ex-colegas de Parlamento 
federal, podem levar algumas informações não só 
sobre os malefícios que essa reforma traz para o 
nosso Estado, mas também que ela não serve aos 
interesses do País. Estamos diante de uma grande 
construção que não redundará em nada de muito 
positivo.  

Com toda tranqüilidade, não culpamos 
sequer o governo federal por ter apresentado esse 
projeto, o Presidente Lula, que por assim dizer 
reapresentou ao Congresso uma nova proposta de 
reforma. Essa já é a segunda de S.Ex.ª. Logo no 
primeiro mandato, nos idos de 2003, se não nos falha 
a memória, em abril de 2003, o Presidente Lula 
convidou todos os governadores para uma reunião e a 
sociedade brasileira para discutir esse momentoso 
tema. Esse tema caiu no esquecimento no final do 
primeiro mandato de S. Ex.ª e voltou a ganhar força 
agora, no segundo. Curiosamente, esse segundo 
projeto é diferente do primeiro. O primeiro projeto do 
Governo Luiz Inácio Lula da Silva se beneficiou 
muito das discussões que ocorreram no Congresso 
Nacional, quando várias propostas de reformas foram 
encaminhadas pelo então Presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso.  

Vamos nos ater somente a esses dois 
governos. Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-
presidente, aliás, um ilustre ex-presidente, 
encaminhou ao Congresso Nacional duas ou três 
propostas de reforma tributária, algumas delas 
radicalmente diferente das outras. É esse “caldo” em 
particular, da última proposta do Governo Fernando 
Henrique, que fracassou. Aliás, a última proposta do 
Governo Fernando Henrique, se não me falha a 
memória, é de 1999. Quem tentou salvá-la, fazendo 
um ótimo trabalho, foi o Deputado Federal Mussa 
Demes, do Piauí, que faleceu semana passada. Penso 
que ele não deve ter gostado muito dessa proposta.  

O ex-deputado federal Mussa Demes foi 
Secretário de Estado da Fazenda do Piauí, um 
político que tinha um ótimo conhecimento de 
ICMS e deu sua contribuição para a elaboração 
daquilo que ficou conhecido como “relatório 
Mussa Demes”. O relatório Mussa Demes sofreu 
algumas modificações e foi já recepcionado em 
grande medida pelo relator do primeiro projeto do 
Governo Lula, o Deputado Federal Virgílio 
Guimarães, do PT do Estado de Minas Gerais. S. 
Ex.ª fez um trabalho que merece elogios por pelo 
menos um aspecto. S. Ex.ª redigiu o relatório final 
que não foi votado porque o governo o abandonou, 
e Virgílio Guimarães ficou a ver navios naquele 
final do primeiro mandato do Presidente Lula. Mas 
o relatório dele chegou ao fim.  

O grande mérito do deputado foi conversar 
bastante com os representantes dos governos 

estaduais, procurando fazer com que aquela pílula - 
que já era meio amarga - não ficasse tão amarga 
assim, procurando harmonizar os interesses dos 
vários estados na elaboração da sua proposta, 
diferente do que fez o Deputado Federal Sandro 
Mabel. Com certeza este escolheu o nosso Estado 
para ser bode expiatório; escolheu o nosso incentivo 
fiscal para ser o pior dos incentivos do país, quando, 
na verdade, o incentivo do Fundap é o que tem o 
maior respaldo jurídico para garantir a sua existência.  

É uma coisa curiosa. Não é à toa que o 
Fundap está conosco há quase trinta e oito anos. Se 
não me engano, fez trinta e oito anos em maio. O 
Fundap está conosco porque a sua fundamentação 
jurídica é extremamente forte, diferentemente de 
todos os incentivos fiscais praticados no país. O 
Deputado Federal Sandro Mabel escolheu convalidar 
e validar ativos fiscais e deixou o nosso, que tinha o 
melhor respaldo político. Isso é desagradável e grave. 

O meu início de conversa era para chamar a 
atenção dos senhores sobre os dois governos, o do 
Presidente Fernando Henrique e o do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Quantas propostas esses 
governos já elaboraram sobre a reforma tributária e 
não necessariamente guardando muita semelhança 
umas com as outras? Isso é para mostrar que o 
problema é extremamente complicado. A reforma 
tributária mexe com muitos interesses, dada a 
complexidade desse problema. São problemas 
complicados, problemas complexos que exigem 
tratamentos complexos, meticulosos; exigem uma 
abordagem especial de negociação. Não adianta sacar 
do bolso uma proposta e dizer que aquilo vai salvar o 
país, como está se falando agora. É um equívoco.  

Sobre essa proposta, por exemplo, abordarei 
somente dois ou três argumentos para lembrar aos 
senhores. Primeiro, a proposta mantém, congela, 
cristaliza a carga tributária brasileira, uma das 
maiores do mundo: 37% do Produto Interno Bruto. 
Fui homem de governo, somos todos homens de 
governo e sabemos que reduzir impostos nunca é 
uma coisa muito fácil de fazer. Se as coisas fossem 
fáceis de fazer não precisaríamos usar tamanho 
volume de inteligência, de recursos e de vontade 
política. 

A carga tributária brasileira precisa ser 
reduzida. 37% do PIB. Poucos países desenvolvidos 
têm. Nos Estados Unidos, a carga tributária é de 30% 
do PIB; no Japão é de 30%; na Argentina, mais perto de 
nós, é em torno de 20% do PIB; no Paraguai é de 15% 
do PIB - também não quero chegar a tanto -; no Chile, a 
carga tributária é de vinte e poucos por cento do PIB; no 
México, é de vinte e poucos por cento; na Coréia do Sul 
é bem abaixo de 30%; na China praticamente não tem 
tributação. E é com essa gente que vamos competir 
mundo afora, neste mundo globalizado. Para que 
tenhamos poder de competição, precisamos ter uma 
carga tributária menor. Isso não é fácil de ser alcançado 
em curto prazo, repito, mas não pode ser esquecido.  

Critico o Governo também, porque as duas 
propostas de reforma tributária que o governo federal 
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encaminha ao Congresso Nacional não fazem 
menção ao tamanho da carga tributária brasileira. E 
não precisa ser filósofo para imaginar que uma das 
grandes reivindicações da cidadania brasileira e da 
classe empresarial brasileira é a redução dos 
impostos. Temos que trabalhar nessa direção, mas 
isso não foi tratado. 

Igualmente grave nessa proposta de reforma 
é que ela mantém, dá força e solidifica uma estrutura 
tributária extremamente nociva à classe média e à 
população mais pobre do país. Nossa estrutura 
tributária possui aquilo que os economistas, os 
advogados chamam de estrutura regressiva. 
Regressiva quer dizer que ela alcança mais os pobres 
e os segmentos mais baixos da classe média do que 
aqueles mais ricos. O setor público brasileiro, 
saibam, é suportado pelos segmentos mais pobres. 
Isso é uma barbaridade. Como um governo que 
pretende ser progressista, um Congresso que tem 
segmentos enormes de pessoas que vestem a camisa 
das causas sociais, faz uma reforma tributária dessas? 
Lá esse assunto não é tratado, não é falado; pelo 
contrário. Cria-se o IVA Federal, que vai, por assim 
dizer, se juntar ao ICMS e ao IPI, e esses três 
impostos representarão mais da metade do que é 
arrecadado neste país. Isso recai sobre o custo das 
roupas dos nossos filhos, das roupas dos mais pobres; 
recai sobre os custos dos alimentos, dos remédios, 
daquilo que consumimos e sobre tudo aquilo que os 
mais pobres consomem. Esse assunto também não é 
tratado. 

Como não tratar um tema dessa 
importância?! Como não se discute quem financia o 
Estado Brasileiro? Não tem nem uma linha sobre esse 
assunto, nem no relatório do Deputado Federal Sandro 
Mabel e nem na proposta do governo. Parece pecado 
falar nesse tema de conhecimento mundo afora. Não se 
discute reforma tributária sem discutir quem vai 
carregar o ônus ou que segmentos da sociedade 
pagarão. Sabemos quais carregam: os mais pobres e a 
classe média.  

Trazemos outra idéia. O grande equívoco 
dessa reforma é a repetição incansável da 
metodologia que fracassou em experiências 
anteriores. Já fracassou a primeira vez no Governo 
Lula. Isso porque essas propostas são feitas a poucas 
mãos e exploram algo que consideramos 
extraordinário: a ingenuidade, a boa-fé do cidadão. 
Imagine, aparece um cidadão, um doutor em 
economia, um ilustre advogado - não se sabe de onde 
- e diz: “a solução é esta aqui”. Traz um produto feito 
e acabado, e quando pegamos para ler não 
conseguimos entender por que o país precisa daquilo! 
Deputado Elcio Alvares, quando lemos, pensamos: 
será que estou entendendo o que esses caras estão 
querendo dizer? Será que é disso mesmo que o país 
precisa? Tenho dúvidas, e trabalho com isso há trinta 
anos. 

O grande erro de tudo isso é que abusam da 
boa-fé das pessoas. Acham que se é um doutor que está 
falando é porque deve ser bom. Conversa fiada. Os 

doutores estão falando meias verdades. Precisamos 
discutir todos os pilares da estrutura tributária. 
Precisamos fazer uma discussão, e todos nós aqui 
presentes somos perfeitamente habilitados para 
conduzi-la. Temos de chamar o doutor e dizer o 
seguinte: O Brasil tem trinta impostos e contribuições; 
vamos colocá-los na tela. Agora os especialistas terão 
de dizer o que é bom e o que é ruim em cada um desses 
impostos. Façamos uma lista. Por exemplo, Imposto de 
Renda. O senhor é doutor em imposto de renda? 
Maravilha! Então nos aponte o que é bom e o que é 
ruim. E em IPI? Aponte-nos o que é bom e o que é 
ruim. E também o ICMS, aponte-nos o que é bom e o 
que é ruim. Precisamos fazer uma discussão 
pormenorizada do que é bom e do que é ruim, porque 
quando a fizermos descobriremos a verdadeira 
metodologia da reforma tributária. 

Hoje, o que temos é muito ruim. Para 
alcançarmos uma situação ideal levará muito tempo. 
Levaremos anos para alcançar aquela estrutura 
tributária ótima, desejável. Mas quando soubermos o 
que é bom e o que é ruim poderemos falar para a 
sociedade: achamos que o IPI é ruim por causa disso 
e disso; vamos trabalhar para eliminá-lo. Mas para 
acabar com o IPI, já que o Estado não é capaz de 
cortar todas as despesas, vamos majorar esse outro 
imposto no lugar. Mas esse imposto nós o 
consideramos um imposto bom, porque onera os mais 
ricos ao invés de os mais pobres; é um imposto que 
desonera a produção. Só assim caminharemos na 
direção de colocar os impostos bons e tirar os ruins. 
Porém, cada proposta de reforma - esta é um exemplo 
- mantém todos os impostos; apenas mudam de 
nome. Parece que há um equívoco.  

O Senador Francisco Dornelles, do PP, tem 
uma proposta, um esboço de reforma tributária que 
vai exatamente nessa direção. Não vamos querer 
reescrever o capítulo tributário de uma vez só, porque 
não conseguiremos. Por isso acreditamos que essa 
proposta de reforma está fadada ao fracasso. Ela 
mexe num “vespeiro”, e no fundo ninguém sabe 
direito quem ganha e quem perde.  

Podemos dizer que o Espírito Santo é um dos 
poucos estados que conseguiu descobrir quanto 
perde. E mesmo assim fizemos um esforço enorme 
para ter uma idéia do tamanho das nossas perdas. 
Fizemos um modelo matemático para especular sobre 
isso. A maioria dos estados não sabe quanto ganha e 
quanto perde. Como podem submeter uma Federação 
a um choque desses? Ninguém sabe o que ganha ou o 
que perde! Isso é um negócio maluco. Esse é um 
aspecto. 

Outros aspectos pontuais da proposta: ela é 
grosseira porque valoriza muito a tributação do valor 
adicionado, um negócio relativamente novo. É uma 
forma de tributar, e o nosso ICMS é um imposto sobre o 
valor adicionado. Isso é uma invenção dos franceses, na 
década de 50, e trazido para o Brasil na reforma de 
1967. O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a 
ter imposto sobre valor adicionado. Os franceses o 
inventaram e nós copiamos rapidamente essa idéia 
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quando fizemos o antigo ICM. De lá para cá já 
existem no mundo hoje mais de uma centena de 
países que usam a tributação sobre valor 
adicionado. É considerada hoje uma espécie de 
carro-chefe da tributação mundial.  

É a grande base de arrecadação na Europa, 
por exemplo, o IVA europeu. Cada país europeu tem 
um. A Argentina também o tem. Mais de cem países 
têm IVA. Está em todos os continentes. O que esses 
países têm em comum? Eles só têm um IVA. As 
alíquotas variam entre 5% e 6%. Eram as alíquotas 
no Japão quando se criou o imposto - não sei como 
está hoje - chegando a 18%, 19% mais ou menos a 
alíquota do ICMS nosso. A Europa toda opera com 
um imposto que varia entre 12% e 19%. A maioria 
dos países da Europa usa 19%. O nosso ICMS é 17%. 
Mas lá tem apenas um, e no Brasil os legisladores 
acham que somos tão formidáveis que podemos ter 
três, segundo proposta do governo: manter o ICMS, 
criar um IVA federal e manter o IPI, que é outro IVA 
restrito, alcançando apenas o setor industrial. 
Falamos com tristeza para vocês: nem a 
Confederação Nacional da Indústria apóia a reforma. 

Perdoem-me, francamente é uma 
barbaridade submeter a isso o nosso setor 
industrial, que tanto nos orgulha, que tanto 
trabalho deu para ser construído. Levamos um 
século com o povo sofrendo, com o incentivo de 
governo, com a batalha do nosso povo, com a 
inteligência do nosso empresariado para construir a 
indústria de hoje. Pois bem, ela é diferente de todas 
as outras do mundo, porque trabalhará com três 
IVAs, um encavalado no outro. Como se pode ter 
competitividade industrial desse jeito? Coisas 
desse tipo estão inseridas nesse projeto, e são 
equívocos grosseiros. A carga tributária é alta; a 
carga tributária é mal distribuída entre as classes 
sociais. Submeter a nossa indústria a três IVAs é um 
escândalo.  

Quanto à simplificação. A simplificação 
transformou-se no Brasil. Algumas pessoas falaram: 
“Ah! Mas é mais simples!”; ou “se é mais simples, 
então é ótimo”. Mas nem sempre o mais simples é 
ótimo. O mais simples pode ser simplório, pode ser 
equivocado. O projeto do Governo pretende ser mais 
simples e não será mais simples, porque atribui esse 
novo ICMS, que pretende ser único em todo o 
território brasileiro, legislado de modo uniforme em 
todo o país, pelo relatório do Sandro Mabel, 
diferentemente do projeto original do governo. Ele 
deixou várias portas abertas para que novos 
incentivos sejam concedidos ou mantidos no novo 
imposto, aquele que vigerá daqui a doze anos. A 
colcha de retalhos do ICMS, por incrível que pareça, 
é uma coisa terrível para o país, pois os vinte e sete 
estados da Federação têm sua legislação. Que coisa 
horrível, dizem eles; poderemos ter isso também no 
ICMS. Essa idéia de achar que terá uma legislação 
uniforme em todo o território nacional, penso que 
não acontecerá.  

Destacamos esses aspectos aos nossos 
deputados, tão ilustres, pessoas que com certeza 
militaram e muito nos honraram no Congresso 
Nacional. Esse projeto é ruim. Agora, ele é péssimo 
para o Estado do Espírito Santo porque perderemos 
receita e não seremos ressarcidos adequadamente por 
isso. Esse é outro engodo do projeto. Quem o ler com 
atenção, como nós lemos, verá que essa promessa de 
que os estados receberão cada tostão que perder não é 
verdade.  

Já escreveram no Congresso Nacional que 
não é bem assim. É só pegarmos o relatório do 
Deputado Federal Sandro Mabel para vermos que o 
chamado Fundo de Equalização de Receita, dinheiro 
que pretendem integrar aos estados que perderem 
receita é formado aproximadamente de oito a nove 
bilhões de reais. Dinheiro nosso que, hoje, está sendo 
rebatizado. O dinheiro da Lei Kandir nos está sendo 
tirado por um lado e devolvido com outro nome. Mas 
isso não é conversa, é verdade. O pior é que esse 
dinheiro não ressarcirá todas as perdas do Estado. 
Prometem que ressarcirão cada tostão, mas 
escreveram diferente na proposta de reforma que está 
no Congresso Nacional. Da forma como está escrito, 
não dá para confiar nesse fundo de ressarcimento.  

Farei uma última observação. Hoje, antes de 
me dirigir a esta Casa, li em algum lugar sobre esse 
Fundo de Equalização de Receita. O próprio nome é 
curioso. Por que equalização? Não é para indenizar 
quem perde? Então poderia ser Fundo de 
Reconstituição da Receita, ou Fundo de Indenização 
por Perda de Receita. Mas equalizar carrega uma 
semente curiosa, a idéia de fazer com que a receita 
dos estados se aproxime uma das outras. É uma coisa 
estranhíssima! O que leio nesse fundo é que o recurso 
é limitado e eles darão não para os que perderem xis 
milhões, mas para os que têm menor arrecadação. 
Serão esses ressarcidos primeiro. O Estado do 
Espírito Santo, que tem uma arrecadação per capita 
de ICMS alta, entrará no fim da fila para ser 
ressarcido. O Estado de São Paulo nem pensar.  

Curiosamente, nossa receita de ICMS per 
capita é maior que a do Estado de São Paulo. Hoje, um 
pouquinho maior que a do Estado de São Paulo. Somos 
o último da fila a ser ressarcido. Somos o primeiro a 
perder e o último a ser ressarcido. Aí, dirão: “Mas José 
Teófilo está maluco.” Não estou maluco. Infelizmente, 
o projeto do Governo, do Deputado Federal Sandro 
Mabel, tem que ser lido nas entrelinhas, pois nunca 
contaram por que se chama Fundo de Equalização.  

Consegui localizar um documento federal 
oficial. Logo que encaminharam essa proposta de 
reforma no ano passado, falaram no FER. O 
documento oficial do Ministério da Fazenda diz: “(...) 
esse fundo será formado para ressarcir eventuais – a 
palavra eventual é bem proposital - perdas de receita 
dos Estados e ele também receberá contribuição dos 
Estados que mais ganharem com a reforma.”  

No documento do Ministério da Fazenda, 
quando apresentaram ao Congresso Nacional essa 
proposta, eles falaram em uma linha no FER, 
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dizendo que terá dinheiro federal e também dos 
estados que ganharem mais com a reforma. Mas no 
projeto de lei do governo federal nada mais se falou, 
a não ser a palavra FER. Pensamos que não seremos 
indenizados por coisa nenhuma.  

Convidamos V. Ex.as não só a ler, mas, se 
estiverem convencidos como eu, a agir com as suas 
bancadas, porque o nosso Estado será prejudicado. 
Entendo que o Brasil também não estará bem servido 
com essa reforma. Muito obrigado. (Muito bem!) 
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Agradecemos ao ex-secretário de Estado 
da Fazenda, Sr. José Teófilo, a fala.  

Srs. Deputados, conforme Requerimento nº 
228/2008, da Deputada Janete de Sá, aprovado em 
Plenário, agora, 16h50min, vou suspender a sessão 
plenária a fim de que os convidados continuem a 
prestar esclarecimentos aos Srs. Deputados.  

Está suspensa a sessão. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Sr. Severiano Imperial, 

presidente do Sindicato do Comércio de Importação e 
Exportação do Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. SEVERIANO IMPERIAL – (Sem 

revisão do orador) – A todos, boa-tarde. 
Cumprimentamos o Presidente da Casa, Deputado 
Guerino Zanon; o Deputado Marcelo Santos, que nos 
fez o convite; todos os Srs. Deputados; o professor 
José Teófilo; a Secretária de Estado da Fazenda, Sr.ª 
Cristiane Mendonça; os prefeitos; os vereadores; os 
senhores e as senhoras. 

Depois da explanação da Sr.ª Cristiane 
Mendonça e o do Sr. José Teófilo fica meio difícil 
falar, mas nós que já estamos há alguns anos lidando 
com essa área do Fundap costumamos dizer que 
“matamos um leão por dia” , tantas as dificuldades 
pelas quais esse sistema já passou. Se voltarmos um 
pouco na história do Fundap, veremos que já 
“levamos muita pedrada nas costas” e conseguimos 
sobreviver. Haja vista que hoje, independente da 
reforma tributária, estamos vivendo uma crise 
mundial. Essa crise afeta em muito o comércio 
internacional, o comércio exterior, porque, 
diferentemente do comércio que se faz aqui, onde se 
compra ontem e se vende amanhã, temos que 
comprar ontem e vender dois, três meses depois.  

Às vezes somos surpreendidos com 
mercadorias da China que, transportadas por mar 
para nosso Estado, levam dois meses para chegar. 
Quando aqui chegam, elas têm de ser nacionalizadas 
para depois serem comercializadas. Portanto, o 
comércio exterior passa por essas dificuldades. Uma 
crise internacional como esta que estamos vivendo 
mexe com o dólar; mexe com toda a estrutura de 
nossas empresas fundapeanas. Depois, dentro do 
nosso próprio Estado, cadê o nosso aeroporto? Cadê 
o nosso porto? Cadê as nossas estradas? V. Ex.as 
deveriam conhecer os armazéns que temos na estrada 

do Contorno, iniciativa do empresário. Hoje, na 
Grande Vitória, temos inúmeros armazéns de 
primeiro mundo, verticalizados. 

O empresário se preparou para ser eficiente 
no que faz, e é por isso que apesar de toda essa 
deficiência de logística, de toda essa briga de “matar 
um leão por dia”, nosso sistema vem crescendo de 
maneira desproporcional ao do resto da economia 
nacional. Tenho uma pequena estatística que gostaria 
que V. Ex.as tomassem conhecimento. De 2003 a 
2004 o nosso sistema cresceu 52.26%; de 2004 para 
2005 cresceu 16.09% em cima disso; em 2006 
cresceu mais 13.11%; em 2007 cresceu mais 19.82%, 
e este ano, até o mês de outubro, já havia crescido 
15.52 % em cima do ano anterior.  

Hoje, a Secretária de Estado da Fazenda, Sr.ª 
Cristiane Mendonça, divulgou que a arrecadação até 
o mês de outubro atingiu um bilhão setecentos e 
sessenta e cinco milhões, e que quatrocentos e 
quarenta e um milhões foram depositados nos cofres 
das prefeituras municipais. Posso antecipar aos 
senhores que este mês talvez consigamos quebrar o 
recorde de arrecadação de ICMS mais uma vez, 
batido no mês de setembro próximo passado, que 
atingiu duzentos e quatro milhões. A arrecadação 
deste mês será superior a duzentos milhões e, talvez, 
superior a esses duzentos e quatro milhões. Srs. 
prefeitos, V. Ex.as terão no mínimo cinqüenta milhões 
nos cofres das prefeituras no final deste mês ou no 
início do mês que vem por esse sistema, apesar de 
maltratado pelo governo federal. O que nos falta é 
investimento federal. Cadê a verba do nosso 
aeroporto, dos nossos portos?  

Costumamos dizer, já falamos inúmeras vezes, 
que temos cinco portos no Estado do Espírito Santo: 
Portocel, Praia Mole, Tubarão e Ubu, comandados pela 
iniciativa privada; e o Porto de Vitória, comandado pela 
política. Não são nem funcionários; são políticos. 
Quando surge um problema naquele porto, como 
aconteceu outro dia, sai um para cada telefone para 
conversar com suas bancadas em busca de soluções. E 
não temos soluções. Agora que o governo está 
capitaneando um trabalho, comprometendo-se em 
colocar cinqüenta por cento do necessário para fazer o 
mínimo possível para que tenhamos um porto por mais 
dez ou doze anos, se conseguirmos fazer isso. 

O Governo do Estado, cinco anos atrás, 
colocou um milhão e oitocentos mil reais à 
disposição da Codesa para fazer a sinalização do 
Porto de Vitória e até hoje esse dinheiro não foi 
usado. Esses são alguns dos problemas que 
enfrentamos no dia-a-dia. Por isso dissemos que 
“matamos um leão por dia”. E agora “recebemos essa 
bolada pelas costas”, essa reforma inoportuna, 
malfeita. O ex-secretário de Estado da Fazenda, Sr. 
José Teófilo Oliveira, disse que ela é ruim. Ela não é 
ruim, é péssima. Nenhum negócio é bom quando é 
bom só para um lado. Aprendi desde criança que para 
ser bom o negócio tem que ser bom para todo mundo.  

Esta reforma não beneficia e nem acrescenta 
nada; só traz complicações e problemas que não 
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sabemos aonde chegarão, pois não queremos admitir 
que isso acontecerá. É por isso que estamos nesta 
Casa falando para V. Ex.as. Há necessidade de que os 
deputados se juntem à nossa bancada federal, ao 
nosso governador, como também os prefeitos, os 
vereadores, as demais autoridades, todos nós. O povo 
do Estado do Espírito Santo tem que brigar por isso. 
A Secretária de Estado da Fazenda, Sr.ª Cristiane 
Mendonça, disse que o nosso ICMS Fundap 
representa 31%. Se pegarmos uma média histórica 
dos últimos dez anos, o Fundap representou de fato 
isso: um terço da receita bruta do Estado. O nosso 
Estado cresceu e o nosso Fundap cresceu. 

Se dissermos, por exemplo, que já colocamos 
nos cofres da Prefeitura Municipal de Vitória cento e 
vinte milhões de reais até o mês de outubro, isso dá 
água na boca de muito prefeito do interior, como no 
caso do Município de Cariacica, com vários 
problemas e uma receita pequena. Mas é a regra do 
jogo; e nessa regra o Município de Vitória leva 
vantagem. A Prefeitura Municipal de Anchieta, que 
tem à frente o prefeito Edival José Petri, é uma das 
prefeituras privilegiadas com a divisão do ICMS em 
detrimento de outros municípios maiores. O 
Deputado Carlos Casteglione, prefeito eleito pelo 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, também terá 
uma receita pequena para um município grande, 
cheio de problemas. 

Queria falar mais um pouco sobre esse lado 
negativo que essa proposta poderia trazer para o 
Estado do Espírito Santo caso seja promulgada da 
maneira como está. Um lado negativo é em termos de 
emprego. Foi falado neste Plenário e também falei 
outro dia em oitenta mil empregos. Estava enganado; 
já passam de noventa mil o número de empregos 
gerados pelo nosso sistema hoje. Alguns empregos, 
se a reforma passar, serão mantidos, mas uma grande 
parte deixará de existir ou deixará de crescer. Para 
terem noção do que é o Fundap, um pequeno grão do 
que representa esse fundo: há cinco anos foi criado o 
Fundap Social. Empresas que não têm projeto próprio 
ou não direcionam seus recursos para projetos de 
terceiros podem fazer a opção pelo Fundap Social 
aplicando sete por cento do que têm de 
financiamento. Desses 7%, as empresas recebem de 
volta 3,5% e os outros 3,5% ficam nesse fundo. 

Nesses cinco anos esse fundo já gerou nove 
mil cento e quarenta e dois empregos e manteve 
quarenta e quatro mil cento e setenta e dois. Estou 
falando de cinqüenta e três mil trezentos e quinze 
empregos. Esse fundo efetuou, até outubro, vinte e 
três mil oitocentas e sessenta e três operações, que 
totalizaram setenta e dois milhões de reais, uma 
média de três mil reais por pessoa. Esse dinheiro é 
colocado nas mãos de pescadores, de artesãos, de 
paneleiras, de costureiras e de doceiras pelos 
setenta e sete municípios dos setenta e oito que 
temos no Estado do Espírito Santo. Se Deus quiser, 
ano que vem teremos Vila Velha incluída, pois 
hoje está excluída desse sistema, infelizmente. Isso 

tudo com o Fundap Social, uma pequena parcela do 
que esse Fundap gera. Se formos olhar os 25% 
repassados para as prefeituras, muitas delas fazem 
uso do dinheiro do Fundap para sua manutenção. Ele 
é imprescindível. Existem prefeituras que estão mais 
organizadas, possuem melhor estrutura, usam 
recursos do Fundap apenas em investimentos, não os 
usam para o seu custeio. Mas uma grande parte de 
nossos municípios usa para o seu custeio, sim, porque 
não têm outra fonte de renda para mantê-los 
funcionando. 

Se olharmos para os investimentos feitos 
com o recurso Fundap - aqueles 7% que disse que 
se não aplicados em projeto próprio ou de terceiros 
vão para o Fundap Social – os 7% aplicados em 
projetos próprios ou de terceiros geraram seis mil e 
quatrocentos empregos e mantêm dezenove mil 
cento e oitenta e um. São mais vinte e cinco mil 
quinhentos e oitenta e um empregos. 

Por fim, as nossas empresas fundapeanas, 
atualmente mais ou menos duzentos e cinqüenta, 
possuem sete mil empregos diretos e mais quatro mil 
cento e oitenta e cinco indiretos, para prestadores de 
serviços. Seriam mais onze mil cento e oitenta e um. 
Somando os recursos do Fundap investidos com os 
do Fundap Social, com os empregos das empresas 
diretas e os das prestadoras de serviço, temos 
atualmente noventa mil e oitenta empregos no 
sistema Fundap. Quando falamos desses sete mil 
empregos das empresas, nos referimos a empregos de 
salários, alguns de um nível bem alto, pois são 
pessoas especializadas na área de comércio exterior.  

Isso é um pequeno quadro do que esse 
sistema gera em termos de riqueza e de emprego para 
o nosso Estado. Para terem noção, ano passado o 
Porto de Capuaba operou em média quinhentos 
contêineres/dia e este ano está operando uma média 
de seiscentos contêineres/dia. Estamos falando de 
quinhentas, seiscentas carretas rodando diariamente 
na região do porto para os entrepostos que estão na 
sua retaguarda. Imaginar que se emplaca uma 
canetada mal dada como a dessa reforma tributária, 
da PEC n° 233, isso tudo deixará de existir, 
sinceramente, não admito. Eu, que sou uma pessoa 
otimista, que venho lutando há muito tempo por esse 
nosso incentivo, não admito que uma coisa dessas 
possa acontecer.  

Há trinta anos lido com o Fundap. Desde 
1978, quando assumi a Casex, no Banco do Brasil, 
emitia guia para as empresas fundapeanas, e quando 
me aposentei do banco passei a fazer parte do 
sistema. Fico triste quando falo nisso. Emociono-me, 
porque considero um absurdo um Estado como o 
nosso, onde lutamos, onde nosso governo mostrou 
eficiência, onde somos competentes, ser mortalmente 
ferido de uma hora para outra com uma reforma 
indigna como essa. Temos que nos unir, temos que 
trabalhar para manter esse nosso sistema produzindo, 
gerando riqueza e emprego para nosso povo. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Agradeço as palavras do Sr. Severiano 
Imperial, presidente do Sindiex. 

Passamos à fase dos questionamentos, que 
serão feitos pelos deputados inscritos, iniciando-se 
pelo Deputado Marcelo Santos, proponente desta 
sessão. Logo após os Srs. Deputados Theodorico 
Ferraço, Janete de Sá e Rodrigo Chamoun farão os 
questionamentos. Abriremos espaço também para 
os prefeitos e vereadores que desejarem questionar 
nossos convidados. 

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 nossa fala na verdade é de 
agradecimento. Agradecemos à Sr.ª Cristiane 
Mendonça, Secretária de Estado da Fazenda, a 
explanação e seu conhecimento jurídico, colocando-
nos com muita clareza as gritantes ações postas nesse 
relatório no que tange a aberrações jurídicas. 
Agradecemos também ao ex-secretário José Teófilo 
de Oliveira - como disse o Presidente do Sindiex, 
professor Teófilo – que também colocou com muita 
clareza os impactos desse relatório do Deputado 
Federal Sandro Mabel, numa proposta de emenda 
constitucional. Agradecemos ao Sr. Severiano 
Imperial, presidente do Sindiex, o sentimento das 
empresas fundapeanas que geram e alavancam a 
economia capixaba. 

Deixamos muito claro às senhoras e aos 
senhores que enquanto parlamentar que compõe este 
Parlamento, esta Casa de políticos que representa o 
anseio da sociedade capixaba - não só em defesa das 
empresas fundapeanas, mas em defesa da economia 
capixaba, em defesa do ICMS Fundap que vai para as 
cidades tecendo elos intermináveis nessa cadeia - 
defendemos investimentos em educação, em 
segurança, em saúde e em tantas outras finalidades, 
em defesa das cidades que sofrerão impactos muito 
grandes, além do que já sofre o estado, o país e o 
mundo com a crise americana e mundial. Somado à 
extinção do Fundap - como disse o Deputado Lelo 
Coimbra, repercutido pela Secretária de Estado 
Cristiane Mendonça - teremos um golpe. 

Acreditamos que devido à soma de esforços 
do governo, capitaneada pelo Governador Paulo 
Hartung, que já se posicionou com seu secretariado, 
com a bancada estadual e a federal em defesa do 
Estado do Espírito Santo, assim como os prefeitos 
que representam a totalidade dos setenta e oito 
municípios, a Assembléia Legislativa não poderia se 
omitir na discussão de um tema tão importante.  

Há pouco comentávamos com a Secretária 
Cristiane que muitos prefeitos ainda imaginam que 
esta é mais uma discussão que talvez tenha um final 
feliz relacionado à extinção do Fundap. O ex-
secretário José Teófilo nos falava o seguinte: “Essa é 
uma brincadeira que pode ser de mau gosto”. 

Precisamos juntar esforços - prefeitos, vereadores, 
governo do Estado, bancada federal, Câmara, 
Senado e Assembléia Legislativa - para fazermos 
um movimento em defesa da manutenção do 
Fundap, para apresentarmos uma emenda 
destacada à relatoria já apresentada. 

PEC não tem sanção do Presidente da 
República. Uma proposta de emenda constitucional 
se encerra no próprio Congresso Nacional. Só cabe a 
interferência do Presidente da República pedindo às 
bancadas que aprovem uma emenda em destaque, 
papel que vem sendo feito pelo Deputado Federal 
Lelo Coimbra - parlamentar que não tem medido 
esforços - em consonância com a bancada federal em 
sua totalidade. 

Conversávamos há pouco com o presidente 
desta Casa, Deputado Guerino Zanon, e propusemos 
– elaboramos nosso requerimento solicitando que 
esses atores hoje se manifestassem na tribuna deste 
Plenário, expondo de forma técnica a real 
repercussão do fim do Fundap na economia capixaba, 
nos municípios – propusemos a elaboração de um 
documento extraído sem sentimento político, onde a 
Casa Legislativa coloca o sentimento de preocupação 
de um Estado que, como citado pelos Srs. Severiano 
Imperial e José Teófilo de Oliveira e pela Sr.ª 
Cristiane Mendonça, há poucos dias estava nas 
páginas negras dos jornais. 

Quando chegamos a esta Casa para o nosso 
primeiro mandato, o orçamento era de 4,7 bilhões 
ou cinco bilhões de reais. No mês de dezembro 
votaremos uma peça orçamentária estimada em 
doze bilhões de reais. A receita não cresceu 
meramente pelo acaso; foi um conjunto de esforços 
na reconstrução do Estado, na virada de página, 
onde a Assembléia Legislativa deu sua 
contribuição. A nossa participação é esta: abrir as 
portas para que cada parlamentar se manifeste, 
para que todo segmento da sociedade civil 
organizada se manifeste, para que cada prefeito ou 
vereador tenha registrada a sua opinião, para que o 
Sindiex, representante das empresas fundapeanas, 
também registre o seu sentimento. 

Extrairemos um documento capitaneado 
pelo presidente desta Casa, Deputado Guerino 
Zanon, documento este que provocará uma marcha 
a Brasília com um conjunto de prefeitos, de 
vereadores, de representantes do Sindiex, de 
representação do governo e da bancada federal, 
para que possamos expressar à presidência da 
República, ao Ministro Guido Mantega, ao 
presidente da Comissão Especial, ao relator Sandro 
Mabel o nosso sentimento que não é partidário; é o 
sentimento de uma repercussão financeira 
crescente colaborada pelo Fundap. Com o fim 
desse Fundo temos certeza de que muitas cidades , 
a exemplo de Cariacica, que temos o orgulho de 
representá-la nesta Casa, sofrerão prejuízos muito 
grandes. Como disse Severiano Imperial, Vitória já 
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ultrapassou a casa dos cem milhões, e assim 
sucessivamente serão as repercussões negativas nas 
cidades. 

De que forma podemos colaborar? A 
Assembléia Legislativa não fugirá do seu papel de 
representante do povo. Este Poder se manifestará, 
interferirá sempre com a colaboração do presidente 
desta Casa, Deputado Guerino Zanon, parlamentar a 
quem prestamos nossa homenagem por conceder esta 
oportunidade de manifestação não só a 
parlamentares, mas também, algo ímpar, aos 
prefeitos e aos vereadores, pessoas que representam 
as cidades; alguns vão representá-las num mandato 
futuro, a partir do dia 1° de janeiro de 2009.  

Talvez consigamos impedir a tramitação da 
matéria, por meio de nossa reivindicação, em no 
máximo três meses, mas se não promovermos uma 
ação em conjunto, colocando o sentimento real de 
todos nós, capixabas, sofreremos um impacto muito 
grande. 

Agradecemos a todos que participaram desta 
sessão, informando que a Assembléia Legislativa é 
parceira tanto nos momentos bons, do crescimento da 
economia capixaba, quanto na preocupação. Porque 
haverá grande impacto com o possível fim do 
Fundap, previsto no relatório malfadado do Deputado 
Federal Sandro Mabel. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE –(GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas, 
Srs. Deputados e convidados, acabamos de ouvir a 
Sr.ª Cristiane Mendonça e os Srs. José Teófilo de 
Oliveira e Severiano Imperial. Asseguro: foram aulas 
de verdadeiros professores no assunto. Falaram o que 
significa o Fundap e a sua perda, o vulcão em chamas 
que pode jogar as suas lavas de fogo em todos os 
municípios.  

Posso dizer que sou testemunha ocular dessa 
história. Ainda agora, sem querer, o Sr. Antonio 
Carlos Sessa Neto, o Tonico, lembrou-me que 
quando eu era deputado federal quiseram acabar com 
o Fundap. Peguei um avião e fui a São Paulo. Como 
deputado federal conversei com Paulo Maluf, 
governador na época, e transmiti a S. Ex.ª a 
preocupação do Estado do Espírito Santo com o fim 
do Fundap. Só que não era o governo federal que 
estava querendo acabar com o Fundap.  

Na verdade, essa reforma tributária é uma 
palhaçada, Sr. José Teófilo Oliveira. O senhor tem 
razão. Sei que o senhor quis falar aqui que ela é uma 
porcaria. Poderia ter dito; é uma porcaria mesmo. 
Essa reforma tributária não tem nada a ver com os 
interesses nacionais. Acabar com o Fundap é uma 
briga com os Estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Uma briga de trinta e cinco anos. Acompanhei 

todas elas, inclusive durante meus três mandatos de 
deputado federal. 

À época, conversando com Paulo Maluf, S. 
Ex.ª chamou o Secretário de Estado da Fazenda e fez 
a conta do quanto significava a perda do Fundap em 
relação a São Paulo. Falarei mia uma vez, José 
Teófilo: uma porcariazinha em relação ao que o 
Estado de São Paulo recebia do Brasil e do Estado do 
Espírito Santo. Marcamos uma audiência e lá 
compareceu o verdadeiro pai do Fundap, a quem 
presto essa homenagem, o Sr. Graciano Espíndula. 
Não se pode esquecer a história. Ele e o ex-
governador Christiano Dias Lopes. Ali tivemos uma 
conversa e o único fotógrafo autorizado a entrar foi o 
Sr. Antonio Carlos Sessa Neto, o Tonico, assim 
mesmo por interferência minha, porque não queriam 
imprensa nenhuma. O Governo de São Paulo não 
queria aparecer perante os paulistas como se 
estivesse dando de mãos beijadas uma coisa que 
estava sendo discutida na Assembléia Legislativa 
com os grandes e poderosos empresários daquele 
Estado. Ali se resolveu o problema. 

Depois vieram outros governadores, como o 
Mário Covas. Também estive pessoalmente com 
Mário Covas, uma das maiores figuras deste país, e 
também resolvemos com S. Ex.ª. Era São Paulo 
entrando no Supremo Tribunal Federal contra os 
interesses do Estado do Espírito Santo, alegando 
prejuízos para o Estado. No Supremo Tribunal 
Federal. Dez, vinte, trinta anos, e o Estado do 
Espírito Santo saiu sempre ileso. Os governadores 
sempre brigaram, discutiram, e os prefeitos também. 
Agora, para nossa surpresa, vem uma reforma 
tributária que não se pode chamar de “reforma 
tributária”.  

O Sr. José Teófilo Oliveira, a Sr.ª Cristiane 
Mendonça e o Sr. Severiano Imperial deram uma 
aula sobre o Fundap, uma aula de inteligência e de 
defesa dos interesses do Estado do Espírito Santo. 
Foi bom virem a esta Casa de Leis, para sabermos 
que temos pessoas que prezam o Espírito Santo, 
escrevem com tinta nanquim no coração de todos 
nós, colocam-se ao lado do Governador Paulo 
Hartung em defesa de nossos interesses. 

O Fundap, segundo as estatísticas do ilustre 
presidente do Sindiex, por sinal cidadão de 
Cachoeiro de Itapemirim - não sei se por isso é 
mais inteligente que os outros, modéstia à parte - 
fala-se de oitenta a noventa mil empregos. Todo 
mundo sabe que uma parte do Fundap, 50%, é 
sagrada, pertence aos municípios; a outra parte o 
Estado do Espírito Santo converte em pequeno 
percentual que entra nos cofres públicos. O 
governo dá de mãos beijadas em favor da geração 
de emprego e renda, para ganhar lá na frente, com 
as empresas que depois pagarão ICMS, imposto 
que vai gerar emprego e renda.  

O Fundap caiu do céu. Sempre disse ao ex-
governador Christiano Dias Lopes que a nossa 
geração desconhecia, e a futura estava por 
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conhecer, o bem que Graciano Espíndula, com a 
inteligência que Deus lhe deu - graças a Deus está 
vivo até hoje, pena o Christiano Dias Lopes ter 
morrido – fazia ao nosso Estado ao instituir o Fundap 
no Espírito Santo. 

A briga era com São Paulo, mas não era só 
com São Paulo; é com o Estado do Rio de Janeiro. Os 
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo são os 
verdadeiros artífices desse trabalho para acabar com 
o Fundap. Não podemos registrar que o Governador 
José Serra ou o governador do Estado do Rio de 
Janeiro sejam os pais dessa desgraça que poderá vir, 
mas que acredito não virá. Mas por não acreditar, não 
devemos ficar de braços cruzados. Pelo contrário; 
devemos nos preparar para a guerra com Exocets, 
mísseis, aviões modernos de guerra, nos preparar 
para o que der e vier. Acabar com o Fundap significa 
desemprego, estradas malcuidadas, falta de escolas e 
municípios mais pobres. E como se não bastasse essa 
desgraça dessa política mundial, os Estados Unidos, 
depois de dilapidarem o mundo inteiro, depois de 
roubarem o mundo inteiro, ... Vi isso na China, 
recentemente: o País acreditando que o dólar pudesse 
ficar bem guardado nos Estados Unidos, assim como 
o Brasil e vários países compraram letras americanas. 
Não tem problema comprar letras americanas, porque 
elas têm garantia do governo, mas pelo valor de 
mercado. 

Hoje, o Presidente Barack Obama é uma 
esperança muito grande, esperança do povo 
americano. A nossa não sabemos, porque o rombo é 
muito grande no país inteiro. Só na China foram dois 
trilhões. O Brasil não acreditava que essa crise nos 
atingiria, mas atingirá: será falta de mercado, falta de 
recursos e falta de dinheiro. Como se não bastasse o 
que está por vir com essa crise – em 2009 pagaremos 
por ela – agora vem o problema do Fundap. 
Gostaríamos de repetir o que falamos na tribuna desta 
Casa, ou seja, que o Espírito Santo deveria estar 
preparado para uma verdadeira guerra. Temos que 
advertir o Congresso Nacional, que hoje está com a 
matéria-prima na mão.  

O “Biscoito” veio aqui, prometeu que não 
trairia os interesses do Espírito Santo, e esse 
“Biscoito” hoje está amargo. Diz que houve 
problemas políticos que o fizeram mudar de idéia e 
de opinião. A bancada do Espírito Santo é 
pequena, com menos de vinte parlamentares, 
contra quatrocentos e tantos parlamentares, mas se 
nos unirmos - prefeitos, vereadores, deputados, 
secretária da Fazenda - se nos unirmos realmente 
ao governo do Estado, neste momento 
representado por Paulo Hartung e Ricardo Ferraço, 
que estão conversando, discutindo, não temos que 
perder a esperança. 

Ainda hoje liguei para o Governador José 
Serra e solicitei um encontro para discutir o 
assunto, da mesma forma como discuti com o 
governador de São Paulo em outra ocasião. Sei que 
dirão exatamente o que o Deputado Federal José 

Aníbal falou oficialmente: “o Governador José 
Serra não tem nada a ver com isso”. É o Guido – não 
é nenhum guidom de bicicleta – o famoso Guido que 
está no Ministério da Fazenda impondo uma reforma 
tributária, com o nome de reforma tributariam. E 
perguntaria à Sr.ª Cristiane Mendonça, Secretária de 
Estado da Fazenda, se por acaso S. Ex.ª leu no 
manifesto sobre acabar com os privilégios, se estão 
acabando com a Sudene. Não! A Sudene é o maior 
favor fiscal! Nunca se jogou tanto dinheiro fora na 
Sudene. Mas não acabam com a Sudene, que também 
é favor fiscal, como se inventou no Espírito Santo o 
Fundap. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. 
vereadores, Srs. prefeitos, ilustres companheiros 
presentes, querem brincar com o Estado do Espírito 
Santo. Acham que todos somos palhaços de uma 
reforma tributária que atinge o coração do Espírito 
Santo. Alguns engraçadinhos da economia brasileira 
e até do Congresso Nacional fazem relatório e 
colocam tudo o que não prometeram. Esta Casa de 
Leis faz muito bem em se mobilizar.  

O Deputado Marcelo Santos, preocupado 
com esse assunto, antecipou o que iríamos fazer e 
convidou os ilustres conferencistas que vieram hoje a 
este Plenário para dizer aos prefeitos, aos vereadores 
e à população do Estado do Espírito Santo que temos 
de nos unir com o governo do Estado. Se necessário 
for paralisaremos o Estado, não deixaremos nenhum 
navio entrar no porto, nenhum carro entrar no Estado, 
e nenhum avião entrar no aeroporto – aeroporto esse 
que, aliás, não está reformado; só há uma promessa 
enorme. Nem 10% dos recursos colocados no 
orçamento da União foram liberados para o Estado 
do Espírito Santo.  

A Lei Kandir foi o maior crime que se 
cometeu contra o Estado. Numa certa ocasião 
levamos o ex-governador Vitor Buaiz para conversar 
com o Presidente da República e falamos: “Olha, 
estão acabando com o Espírito Santo! Quanto 
dinheiro, quantos recursos tiraram dos municípios e 
do Estado!”. Fizeram a Lei Kandir para dizer que 
aquilo seria um restabelecimento do dinheiro 
perdido; não significou 30% do dinheiro que nos 
tiraram. É dádiva de Deus termos o petróleo que 
temos; não foi nenhum governo que nos deu o 
petróleo. O Espírito Santo é o segundo pior Estado 
em matéria de liberação de recursos do governo 
federal, não por falta dos deputados e senadores 
pedirem, mas porque não respeitam o Estado do 
Espírito Santo e nem o nome Espírito Santo. 

Dialogaremos - não com o Congresso 
Nacional - com os governos dos Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro para que digam ao 
Congresso Nacional e ao Brasil que eles não 
querem a extinção do Fundap, que não estão por 
trás dessa desgraça que está por acontecer. Não 
acreditamos que isso aconteça, mas mesmo não 
acreditando não podemos dormir nem cruzar os 
braços; temos que ficar acordados. Quando se 
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anuncia petróleo, principalmente no campo de 
Jubarte, em Aracruz - temos muito petróleo e hoje o 
único lugar no mundo em que se extrai petróleo do 
pré-sal é no Espírito Santo - pensam que nadamos em 
dinheiro, pensam que no nosso Estado não há pobres, 
que não precisamos de aeroportos e portos para 
fazermos as importações e trazermos o progresso a 
que o Estado tem direito. Temos que ficar atentos e 
lutar.  

Não foi em vão a vinda a esta Casa da 
Secretária de Estado da Fazenda, Sr.ª Cristiane 
Mendonça; do ex-Secretário de Estado da Fazenda, 
Sr. José Teófilo, e do Sr. Severiano Imperial, 
presidente do Sindicato de Importações e 
Exportações, pois trouxeram a vitamina que faltava 
para a união de todos. A iniciativa do Deputado 
Marcelo Santos é louvável. Não cruzaremos os 
braços e iremos até as últimas atitudes em defesa 
especialmente dos municípios do Estado do Espírito 
Santo. Muito obrigado. Deus salve o Espírito Santo! 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 

oradora) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, agradecemos à Secretária de Estado da 
Fazenda, Sr.ª Cristiane Mendonça, companheira 
competente e brilhante que faz parte da nossa equipe 
de governo, muito atenta aos problemas do povo do 
Espírito Santo, ter observado cada detalhe; 
agradecemos a presença do ex-secretário José Teófilo 
e do Sr. Severiano Imperial, presidente do Sindicato 
do Comércio de Importação e Exportação do Espírito 
Santo, que assim como todas as pessoas de bem deste 
Estado estão preocupadas com esse grave problema 
que temos com a ameaça de reforma tributária.  

Cumprimentamos os prefeitos eleitos e 
reeleitos que atenderam ao nosso pedido, pois estão 
preocupados com a extinção do Fundap. Seus 
municípios perderão receita e S. Ex.as terão o desafio 
de administrar suas cidades em benefício da 
população, sabem o “pepino” que representa essa 
reforma tributária que penaliza o Estado do Espírito 
Santo. Agradecemos aos presidentes de câmaras, aos 
vereadores que se deslocaram dos seus municípios e 
vieram a esta Casa participar deste debate, inseriram-
se neste tema para saberem como auxiliar. De forma 
especial agradecemos aos vereadores do PMN, como 
o Paulão, a Edna e tantos outros que vieram nos 
prestigiar – vemos vereadores de Sooretama e de 
outros municípios. Também agradecemos aos colegas 
deputados que permanecem neste debate porque 
sabem da grave implicação da reforma tributária que 
tem por objetivo penalizar significativamente o 
Estado do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, o relatório que tem em seu 
texto uma exclusão expressa, que não garante 

nenhum benefício fiscal ou financeiro ou qualquer 
tratamento tributário na reforma tributária do governo 
federal, de fato visa a discriminar o Estado do 
Espírito Santo. Em decorrência disso fizemos um 
manifesto de repúdio, porque essa retirada do Fundap 
no texto da reforma tributária tem “mãos”. Não foi à 
toa; é coisa de poderosos; é coisa de gente grande de 
estado bem mais desenvolvido economicamente 
contra um estado pequeno. Pequeno territorialmente 
e em termos de população, mas guerreiro. Não 
podemos nos calar diante dessa covardia arquitetada 
contra o Espírito Santo.  

Não estamos nesta tribuna para fazer uma 
defesa pura e simples, como disseram outros colegas, 
do Fundap e das empresas, mas sim do sistema, que é 
bom para o Estado porque atua no crescimento, no 
desenvolvimento, trazendo empregos e melhorando a 
nossa economia. Por essas razões temos que nos unir. 
Se o Fundap é bom para o Espírito Santo, tem que ser 
defendido por todos os parlamentares de nosso 
Estado. É a nossa obrigação. A forma encontrada 
para nos unir desde a formação do Estado Brasileiro 
foi o pacto federativo. Na Federação todos somos 
iguais, independente do tamanho do estado. Não 
pode haver discriminação porque é romper com o 
pacto federativo, que garante a união e a autonomia 
dos estados; não a soberania. 

Então, “meter a mão” em um incentivo 
financeiro, criado por uma lei estadual, tentar retirá-
lo por meio de uma reforma tributária, não garantir 
nenhum dispositivo jurídico para que o Fundap 
permaneça, conforme o Estado deseja, é um abuso 
para com o nosso Espírito Santo. Pensam que podem 
fazer com o Espírito Santo o que bem querem, apenas 
por acharem que temos uma bancada pequena – 
porém guerreira - formada por dez deputados federais 
e três senadores. Mas não podemos permitir. 
Perguntamos: o que a Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, os prefeitos municipais, os 
vereadores, os deputados federais, os senadores, o 
governo do Estado e sua equipe podem fazer diante 
desta clara desigualdade, diante do poder de fogo, do 
poder político dos demais estados, cujas bancadas são 
maiores? Como podemos agir?  

A primeira coisa que devemos fazer é nos 
unir. E essa tarefa não é apenas da bancada federal. 
Também carece da união desta Casa, dos prefeitos, 
dos vereadores, dos deputados federais, dos 
senadores e do governo do Estado, do comandante 
maior do nosso Estado, o governador, nosso porta-
voz. E nos unir no sentido de fazermos um trabalho 
de “formiguinha”, persistente, um trabalho 
incansável, um trabalho de buscar aliados. 
Pernambuco, por exemplo, também perde. Não 
com o Fundap, mas perde com outras questões 
embutidas na reforma tributária. Vamos nos unir 
ao Estado de Pernambuco, que tem uma bancada 
maior e pode ser um aliado do Espírito Santo nesse 
momento. Outra coisa que podemos fazer é 
convencer cada deputado federal de que a nossa 
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causa é justa, que não é possível um estado 
federativo como o Espírito Santo ser penalizado. Não 
é legal, não é honesto e não é de direito. É uma 
injustiça ao Espírito Santo, que por muitos anos ficou 
para trás de outros estados das Regiões Sudeste, Sul, 
Norte e Nordeste do nosso país. 

Costumamos dizer que o Espírito Santo não 
pode ser contra a reforma tributária porque ela é 
necessária, principalmente para que se discutam 
melhor os impostos, visto que a carga tributária 
brasileira é muito alta. É importante que se mexa na 
carga tributária, que se discuta também uma melhor 
distribuição para promover o desenvolvimento e o 
crescimento dos estados brasileiros mais 
empobrecidos, da população mais pobre do nosso 
país. Mas não é possível uma reforma que não trate 
da redução da carga tributária, que penalize, que tente 
desestabilizar a economia do Espírito Santo e trazer 
pobreza para o nosso povo. Não podemos ser 
coniventes, não podemos apostar em uma reforma 
tributária dessa natureza. Como disse a Secretária da 
Fazenda Cristiane Mendonça, não dá para pensar em 
uma reforma tributária como essa que tramita no 
Congresso Nacional. Não somos contrários à 
reforma, mas sim aos moldes em que está 
apresentada. O Espírito Santo não pode ser a favor de 
uma insanidade como essa. É atirar no seu próprio 
pé, é tirar recursos dos municípios. Voltamos a 
perguntar: como agir?  

Em abril deste ano, em uma convenção 
nacional do PMN realizada em São Paulo, como 
presidenta do partido no Espírito Santo, discutimos essa 
questão e ficou definido que todos os deputados 
federais do PMN deverão estar afinados com os 
deputados do Espírito Santo, apoiando-nos contra essa 
discriminação. O PMN possui apenas cinco deputados 
federais, eleitos pelos Estados de Pernambuco, Pará, 
Acre e Rondônia, que deverão se juntar aos deputados 
do Espírito Santo. Sendo assim poderemos contar com 
quinze deputados. Todos os deputados desta Casa, todos 
os prefeitos e vereadores que amam o Espírito Santo 
deveriam conversar e convencer as bancadas de seus 
partidos a se unirem ao Espírito Santo.  

Sr. Deputado Guerino Zanon, Presidente 
desta Casa, membro do PMDB; Marcelo Santos, 
proponente deste debate, membro do PTB; Rodrigo 
Chamoun, do PSB; Elcio Alvares, do DEM; Da 
Vitória, do PDT; Claudio Vereza, do PT, vamos 
conversar com os deputados federais de todos os 
partidos para termos um número muito maior de 
parlamentares convencidos da necessidade da ajuda 
deles à nossa causa, porque se apenas a nossa 
bancada fizer esse convencimento, não teremos êxito. 
Somos poucos e reconhecemos a nossa fragilidade 
política, mas podemos fazer um trabalho, caso 
tracemos uma estratégia que possa ser vitoriosa, em 
benefício do Estado do Espírito Santo. 

Os vereadores e os prefeitos também podem 
fazer isso, porque todos apoiaram um deputado 
federal e podem pedir que conversem com os 
parlamentares dos outros Estados para que sejam 

solidários com a nossa causa. Não estamos pedindo 
muito e é lamentável que o Espírito Santo, um Estado 
tão pequenininho, incomode tanto o Estado de São 
Paulo, que tem um crescimento fantástico e está anos 
luz a nossa frente. Agora que nosso Estado está 
crescendo e se desenvolvendo, por ter a mão austera 
do governador em conjunto com sua equipe, com a 
bancada federal, com os deputados estaduais, todos 
sintonizados no sentido de garantir o crescimento e o 
desenvolvimento do Estado. O Espírito Santo vive 
um bom período e não pode ser atropelado por uma 
situação como essa. Não permitiremos que isso 
aconteça; não podemos não nos indignar com esta 
situação. 

No dia 23 de novembro acontecerá a próxima 
Convenção Nacional do PMN e tentaremos 
contribuir, referendando e rediscutindo com os 
deputados federais a ajuda ao Espírito Santo. Como 
parlamentar do Espírito Santo e como integrante da 
Executiva Estadual do PMN precisamos neste 
momento da ajuda desses companheiros. Pediremos 
novamente o apoio e referendaremos essa atitude que 
tem de ser de convencimento, para que esses 
companheiros definitivamente nos ajudem. Vamos 
também, junto com o governo do nosso Estado, com 
os deputados desta Casa, com os prefeitos e com os 
vereadores, elaborar uma moção de repúdio que será 
entregue na Câmara Federal e também enviada para o 
Governo de São Paulo; para o Sr. Guido Mantega, 
Ministro de Estado da Fazenda, e para o Sr. Sandro 
Mabel, relator dessa matéria. Queremos que sintam 
que o Estado do Espírito Santo não está satisfeito.  

E mais, o Sr. José Serra, que deseja ser 
presidente da República, começa muito mal ao tentar 
discriminar o Estado do Espírito Santo num pacto 
federativo segundo o qual é preciso ter espaço e 
igualdade para todos os estados federados. O Estado 
do Espírito Santo não se conformará. Não queremos 
briga com o Estado de São Paulo, com o Sr. José 
Serra ou com o Estado do Rio de Janeiro, porque 
precisamos agregar. Mas o que tem sido noticiado 
passa pelo nome José Serra, Governador do Estado 
de São Paulo, e Sandro Mabel, Deputado Federal e 
relator do projeto, que o tempo todo conversou com a 
nossa bancada dizendo que estava tudo certo para 
manter o Fundap do jeito como funciona. Nem que 
seja como uma forma de pressionar, eles que provem 
que não tem nada a ver com o assunto e de fato 
revertam esse quadro que hoje é negativo para o 
Espírito Santo.  

Temos fé em Deus, fé nos políticos do 
nosso Estado e fé no nosso povo que sairemos 
vitoriosos. O Espírito Santo não sairá perdendo 
porque o nosso Estado não pode perder. Já perdeu 
demais; não podemos perder absolutamente mais 
nada. O nosso povo precisa de emprego, as 
empresas que apostam em nosso Estado precisam 
de crescimento e não queremos quebradeira, 
desemprego, atraso e pobreza. Queremos 
crescimento e desenvolvimento. (Muito bem!)  
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Obrigada, Sr.ª Deputada Janete de Sá. 

Srs. Deputados, são 17h59min. Declaro 
reaberta a sessão e informo que por força de 
dispositivo regimental terei de encerrá-la, mas peço 
que continuem em Plenário, pois o debate 
prosseguirá. 

Findo o tempo destinado a presente sessão, 
vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: Discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do 
veto total aposto ao Projeto de Lei nº 314/2007; 
discussão única, em regime de urgência, dos Projetos 
de Lei Complementar nos 35/2008 e 37/2008; 
discussão única, em regime de urgência, dos Projetos 
de Lei nos 343/2008 e 342/2008; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar 
nº 38/2008; votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei nº 185/2008; discussão 
prévia do Projeto de Lei nº 464/2007; discussão 
especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 24/2008. 

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

*De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Srs. Deputados Freitas e Paulo Roberto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Conforme Requerimento nº 228/2008, 
aprovado em Plenário, dando continuidade aos 
debates, concedo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo 
Chamoun. 

 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, boa-tarde. Saudamos os prefeitos, 
os vereadores e parabenizamos o Sr. Deputado 
Marcelo Santos. Saudamos a Dr.ª Cristiane 
Mendonça; o Sr. Severiano Imperial, presidente do 
Sindiex; o Sr. José Teófilo, ex-secretário de Estado 
da Fazenda, amigo e homem responsável pelo ajuste 
fiscal do Espírito Santo, responsável por grandes 
obras públicas no Estado e no País quando foi 
Secretário no Ministério da Fazenda. 

Sr. Presidente Guerino Zanon, o PSB não 
usou a tecnologia do PMDB para trazer uma 
mensagem do nosso Líder no Senado da República. 
Coube-me transferir a mensagem do Senador Renato 
Casagrande para este encontro, que diz: 

“Excelentíssimo Deputado,  
 
Muito oportuno trazer à Assembléia 
Legislativa o debate sobre um tema 
que estamos discutindo no 
Congresso Nacional com profundos 
impactos na arrecadação estadual. O 
fim dos incentivos à importação de 
produtos acaba com um dos 
principais mecanismos de 
arrecadação no Estado do Espírito 
Santo. 
Este incentivo é o responsável direto 
pelo repasse de milhões de reais para 
os municípios capixabas por 
intermédio do Governo do Estado. 
No relatório que será apresentado 
hoje na Câmara dos Deputados, o 
nosso Estado está sendo 
discriminado quando se mantém 
outros incentivos que beneficiam os 
demais Estados da Federação e 
exclui-se o mecanismo que nos 
mantém competitivo na atração de 
empresas que geram milhares de 
empregos diretos e indiretos. 
Precisamos nos unir e envolver 
representantes da sociedade civil 
organizada para buscarmos 
alternativas que possam diminuir os 
reflexos negativos da proposta 
tributária. Todos os senhores 
prefeitos, vereadores e presidentes de 
Câmaras serão fundamentais para 
mobilização dos capixabas contra 
esse relatório que tanto prejudica o 
Espírito Santo. 
Por causa de compromissos 
assumidos anteriormente não pude 
participar pessoalmente desta 
reunião de hoje. Desde já, coloco-me 
integralmente à disposição para 
defender todas as propostas que 
surgirem como o objetivo de 
melhorar nossa posição neste 
importante debate. 
 

Atenciosamente, 
 
Senador Renato Casagrande 
Líder do PSB no Senado da 
República”. 

 
O fim do Fundap representa uma bomba 

nesta rota de desenvolvimento que o Espírito Santo 
criou, rota que já completa quase um século de vida. 
O Espírito Santo era o Estado que tinha como 
fundamento econômico a monocultura do café. O 
Governador Muniz Freire, no início do século XX, já 
pensava o Espírito Santo com abertura para portos, 
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ferrovias e rodovias importantes ligando nosso 
Estado a importantes estados. Lá atrás, importantes 
líderes políticos do Estado já imaginavam o Estado 
do Espírito Santo aberto para o mundo, forte 
economicamente, competitivo. Depois vieram 
importantes ciclos da nossa economia. Na década 
de 60 começaram os grandes projetos industriais: 
Samarco, Vale, Aracruz Celulose, CST. 
Inauguramos a segunda fase da nossa economia. 
Logo depois veio a criação do Fundap, durante o 
Governo Christiano Dias Lopes, que consolidou, 
com essa trajetória construída ao longo de décadas, 
o Espírito Santo como um Estado com forte 
vocação para o comércio internacional. Batemos 
vários recordes. O Estado do Espírito Santo bate 
recordes na produção de várias commodities; é o 
segundo Estado exportador de placa de aço e o 
maior complexo de pelotização de minério de ferro 
do mundo. Temos portos competitivos, portos 
privados competitivos. Há uma logística excelente. 
E agora vem a proposta de reforma tributária que, 
incluindo a extinção do Fundap, poderá colocar em 
risco uma história construída ao longo de pelo 
menos sete décadas.  

O Fundap tem trinta e oito anos, mas desde 
as ações anteriores que fortaleceram e 
consolidaram o Espírito Santo como um Estado 
provedor de logística, um Estado aberto ao 
comércio internacional, já se vão seis ou sete 
décadas. Não podemos permitir o fim desse 
incentivo fiscal. Algumas propostas saíram daqui. 
É briga de Davi e Golias. A bancada federal de 
São Paulo tem mais de sessenta deputados 
federais; a do Rio de Janeiro tem mais de 
cinqüenta, e a nossa tem dez. No Senado, brigamos 
de igual com os outros estados. Temos que unir a 
idéia do Deputado Theodorico Ferraço, de fazer 
uma incursão política forte com o Governador 
Sérgio Cabral, do Estado do Rio de Janeiro, e com 
o Governador José Serra, do Estado de São Paulo. 
É preciso unir a essa estratégia a estratégia 
estimulada pela Deputada Janete de Sá, chamar 
para esse debate os estados que também saem 
perdendo com o texto da PEC 233, e, junto com 
representantes desses estados, discutirmos com os 
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

O fim do Fundap representa desemprego, 
um tsunami nas finanças do Estado, um terremoto 
na economia do Espírito Santo e um furacão para 
as prefeituras. Excluir o ICMS do Fundap das 
prefeituras significa chegar a quase zero a 
capacidade de investimento das menores 
prefeituras. Não falamos das prefeituras que têm 
base industrial como as de Aracruz, Linhares, 
Presidente Kennedy, que recebem grande volume 
de royalties do petróleo, e Anchieta ou Vitória. 
Falamos principalmente das prefeituras do Interior. 
É uma briga de Davi e Golias, e seremos o Davi 

vencedor. Mas cada vereador, cada prefeito, cada 
cidadão capixaba, cada deputado deve entrar nessa 
briga.  

Este encontro foi muito proveitoso. Os 
dados foram amplamente divulgados pela nossa TV 
Assembléia e alicerçam o nosso discurso, o nosso 
posicionamento. Colocamo-nos à disposição dessa 
marcha a Brasília, se for o caso. Parabenizamos o 
Deputado Marcelo Santos pela proposição. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Gilson 
Amaro, Prefeito de Santa Teresa, que falará em 
nome dos prefeitos. 

 
O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão 

do orador) – Saúdo o Presidente desta Casa, 
Deputado Guerino Zanon, e o parabenizo pela 
eleição em Linhares; saúdo também o presidente 
do Sindiex, Sr. Severiano Imperial; a Dr.ª Cristiane 
Mendonça; os Srs. Deputados Marcelo Santos, 
Luzia Toledo e Luciano Pereira; os demais 
componentes da Mesa; os prefeitos e vereadores 
presentes e os funcionários desta Casa.  

Ao sair de Santa Teresa tive o cuidado de 
olhar a receita do Fundap até o mês de outubro. 
Como prefeito, preocupo-me com essa situação. O 
volume de recursos do Fundap que o nosso 
município recebeu realmente é muito menor que os 
recursos da Prefeitura de Vitória. Mesmo assim 
geramos muito mais empregos porque trabalhamos 
para isso. Com um pouquinho de recurso 
conseguimos levar o desenvolvimento também ao 
nosso município do interior. Até o mês de outubro, 
o Município de Santa Teresa recebeu dois milhões 
seiscentos e poucos mil reais. É muito pouco. 
Santa Teresa possui vinte e um mil habitantes, e os 
recursos oriundos do Fundap são fundamentais 
para que tenhamos investimentos na produção. A 
nossa Cidade pode, assim, competir com os 
grandes municípios que possuem receitas maiores, 
de acordo com a forma de distribuição do ICMS no 
Estado do Espírito Santo. Os produtos do 
Município de Santa Teresa são de fácil exportação 
e os nossos empresários sabem como exportá-los. 
Precisamos ficar atentos. 

Ouvimos atentamente a fala do Sr. José 
Teófilo de Oliveira e da Dr.ª Cristiane Mendonça e 
também a dos deputados. Realmente a situação é 
muito séria. Como prefeitos eleitos e reeleitos que 
somos assumimos muitos compromissos com os 
municípios. São muitas as demandas que 
recebemos do governo federal, como a 
implantação dos programas e das políticas públicas 
sociais. Para todos esses programas precisamos de 
profissionais e de recursos financeiros, assim os 
municípios do interior também proporcionarão aos 
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seus munícipes uma educação e um tratamento de 
saúde de qualidade. Isso tudo depende de recurso 
financeiro e não deixa de preocupar cada um de 
nós. Por isso devemos lutar juntos. É claro que 
devemos buscar o apoio do governador do Estado, 
da Assembléia Legislativa, do presidente do 
Fundap e de todos os que podem de alguma forma 
contribuir com os prefeitos. Precisamos saber qual 
caminho seguir para contribuirmos para o 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. 

O nosso Estado possui dez deputados 
federais e três senadores. No Senado federal somos 
iguais aos demais estados; na Câmara federal 
perdemos. Mas o Estado do Espírito Santo possui 
três milhões de habitantes que não podem sofrer. E 
o nosso Estado se preparou. Há poucos dias 
estávamos em São Paulo e conversando pudemos 
perceber que as pessoas sabem do crescimento 
econômico do Estado do Espírito Santo; os 
cidadãos paulistanos sabem quanto o nosso Estado 
está bem e quanto anda bem o nosso governo 
estadual. Isso acontece graças aos empresários que 
produzem e geram empregos; e graças àqueles que 
ajudam a formar e a capacitar profissionais, 
ajudando-os a se tornarem empresários. A 
necessidade de nos juntar é muito grande.  

Estou nesta Casa representando o 
presidente da Amunes, o prefeito Municipal de 
Colatina, Sr. Guerino Balestrassi, que não pôde 
estar presente. S. Ex.ª me ligou para que 
justificasse sua ausência. Comprometi-me a estar 
nesta Casa. S. Ex.ª disse que precisamos estar 
juntos. O Sr. Guerino Balestrassi é um político de 
formação, tem conhecimento, sabe o que precisa 
ser feito pelos nossos munícipes. Falo em nome de 
Guerino Balestrassi, para que nós, prefeitos, nos 
unamos à Amunes, que não pode de forma alguma 
sofrer desgaste. A Associação de Prefeitos se 
desenvolveu bem na presidência de Balestrassi; 
precisamos continuar juntos, fortes, apoiando as 
coisas importantes do nosso Estado.  

Terminamos nossa fala dizendo que temos 
fé, que acreditamos na força e na coragem do 
capixaba que luta por seus interesses. Chegou o 
momento de nos juntarmos nesta luta. Muito 
obrigado! Um abraço para todos vocês! (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Muito obrigado ao Sr. Gilson Amaro, 
prefeito reeleito do Município de Santa Teresa, 
vice-presidente da Amunes e ex-deputado estadual. 

Concedo a palavra ao Sr. Paulinho Beline, 
vereador e presidente da Câmara Municipal de São 
José do Calçado. 

 
O SR. PAULINHO BELINE – (Sem 

revisão do orador) – Inicialmente 

cumprimentamos o Presidente desta Casa de Leis, 
Deputado Guerino Zanon; de uma maneira toda 
especial cumprimentamos o Deputado Marcelo 
Santos - esse grande deputado - pela brilhante 
iniciativa; a Deputada Luzia Toledo, vice-
presidenta desta egrégia Casa de Leis; a Dr.ª 
Cristiane Mendonça; o Dr. Severiano Imperial; o 
Sr. José Teófilo de Oliveira - que nos deu 
verdadeira aula -, e os vereadores presentes que 
nos deram a oportunidade de assomar a esta 
tribuna para falar em nome de todos eles.  

Deixamos para o final o cumprimento a 
esta mulher aguerrida desta Casa de Leis, a Dr.ª 
Albene Lima Meireles, diretora-executiva da Casa 
dos Municípios, que quando nos convida para vir a 
uma reunião recebemos seu convite como uma 
ordem. Temos de vir imediatamente. 

Deputado Marcelo Santos, esta iniciativa 
de V. Ex.ª é louvável, uma atitude brilhante, e a 
registraremos nos Anais da nossa Casa Municipal. 
Nós, que moramos numa cidade do Sul do Espírito 
Santo, São José do Calçado, temos uma parte 
muito pequena dos royalties do petróleo. Se 
acabarem com o Fundap, será como uma 
verdadeira bomba atômica jogada no nosso Estado. 
Essa é a grande verdade, conforme já foi dito pelos 
oradores que nos antecederam. Ainda não 
assinamos esse manifesto contra essa extinção. Se 
nos derem oportunidade, também levaremos o 
manifesto para que todos os vereadores de nosso 
município o assinem. Se necessário for nos 
esforçaremos para ir a Brasília somar com os 
nossos deputados federais, senadores, para não 
deixarmos essa “bomba atômica” cair no nosso 
Estado.  

O Fundap - eu era bem jovem, mas me 
lembro - teve início no Governo Christiano Dias 
Lopes, filho de São José do Calçado. Aquilo me 
enalteceu muito, Dr.ª Cristiane Mendonça; nunca 
esqueci. Aprendi muito. Costumo sempre dizer que 
a verdadeira faculdade é onde aprendemos 
diariamente. Agradeço a oportunidade e peço a 
Deus, como disse o Deputado Theodorico Ferraço, 
que não deixe cair essa “bomba atômica” no 
Estado do Espírito Santo. Muito obrigado a todos. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Agradecemos ao presidente da Câmara 
de Vereadores do Município de São José do 
Calçado, Sr. Paulinho Beline. 

Preparamos um ofício que será assinado 
por todas as Sr.ªs Deputadas e Srs. Deputados e 
semana que vem estaremos em Brasília 
entregando-o ao Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva. Solicitamos que a nossa 
bancada promova esse encontro com o chefe de 
gabinete do Presidente.  
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O texto do ofício é o seguinte:  
 

“A sua Excelência o Senhor 
LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA 
Presidente da República Federativa 
do Brasil 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
Os deputados estaduais do Estado 
do Espírito Santo, abaixo 
assinados, vêm até Vossa 
Excelência expressar nosso repúdio 
ao texto da reforma tributária que 
tramita da Câmara Federal, cuja 
redação extingue o sistema de 
incentivo do comércio exterior 
existente no Estado do Espírito 
Santo, que funciona através do 
Fundo de Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias - Fundap. 
A aprovação da matéria coloca em 
xeque a estabilidade econômica do 
Espírito Santo, cuja arrecadação do 
ICMS prevista para o ano de 2008 
deverá chegar a R$ 
6.000.000.000,00 (seis bilhões de 
reais) sendo que 31,4% desse 
montante provêm do Fundap. A 
atividade de comércio exterior gera 
aproximadamente 90 mil vagas de 
empregos diretos e indiretos, que 
poderão sofrer significativas 
perdas. Entre os municípios 
capixabas, os números são ainda 
mais gritantes. A cifra referente ao 
ICMS gerado pelo Fundap 
repassada aos municípios até 31 de 
outubro de 2008 corresponde a R$ 
441.000.000,00 (quatrocentos e 
quarenta e um milhões de reais). 
Para a maioria deles, a suspensão 
desse repasse significará a sua 
“morte súbita”. 
O Fundap foi criado pela Lei nº 
2.508 de 22 de maio de 1970, 
constituindo-se num fundo 
especial, cujos recursos são 
destinados à promoção do 
comércio exterior, através dos 
portos capixabas, com 
fundamentação e respaldo jurídico 
sólidos. Seus principais objetivos 
são a ampliação da renda terciária 
no Estado e a promoção de novos 
investimentos em projetos 
industriais, comerciais, 

agropecuários, de turismo, 
serviços, transportes, dentre outras 
atividades que sustentam a nossa 
economia. 
Ressaltamos que entendemos a 
importância da promoção de uma 
reforma em nosso país, onde a 
carga tributária tem sua estrutura de 
forma regressiva, ficando para a 
classe média e as populações mais 
pobres, pesados tributos a serem 
deduzidos. Porém, não se justifica 
a convalidação dos benefícios 
fiscais e financeiros concedidos 
pelos diversos estados da 
Federação Brasileira em relação a 
inúmeros setores da atividade 
econômica e a exclusão daqueles 
vinculados às importações. É 
tratamento manifestamente 
discriminatório e inadmissível. 
Sabemos também, que o texto do 
relator, deputado Sandro Mabel, 
prevê o ressarcimento aos estados 
prejudicados, através do Fundo de 
Equalização de Receita, porém, não 
será suficiente para repor as perdas 
do nosso Estado. 
Diante disso, vimos solicitar a 
Vossa Excelência a intervenção 
junto à Comissão Especial da 
Reforma Tributária, a inserção das 
atividades portuárias nos incisos II 
e VII do parágrafo 3º do artigo 6º 
do ADCT/PEC 233/88. 
 
Respeitosamente, 
 
Presidente Guerino Zanon”. 

 
Encerramos assim esta audiência de hoje. 

Agradecemos à Secretária de Estado da Fazenda, 
Sr.ª Cristiane Mendonça; ao Sr. Severiano 
Imperial; ao nosso ex-secretário de Estado da 
Fazenda, Sr. José Teófilo de Oliveira.  

Parabenizamos todos os deputados desta 
Casa, especialmente o Deputado Marcelo Santos, 
por trazer para esta Casa este debate. 
Parabenizamos as vereadoras e os vereadores, os 
prefeitos e as prefeitas presentes pela bela 
participação, pois estivemos representados por 
quarenta e nove municípios capixabas. 
Parabenizamos a diretora-executiva da Casa dos 
Municípios, Sr.ª Albene Lima Meireles, pelo 
trabalho.  

Uma boa noite a todos.  
Estão encerrados os debates. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 18 de novembro de 2008. 
 

 
MENSAGEM Nº 278/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Dou conhecimento a V. Exª que, amparado nos 
artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual, 
decidi vetar totalmente, por inconstitucionalidade 
formal o Projeto de Lei nº 655/2007, de autoria do 
ex-Deputado Elion Vargas, aprovado nessa Casa de 
Leis e transformado no Autógrafo de Lei nº 247/2008 
e que trata do seguinte assunto: “Institui, no Estado 
do Espírito Santo, limite de tolerância de monóxido 
de carbono em estabelecimentos fechados e 
estabelece monitoramento periódico, nos casos que 
especifica”. 
Submetido este feito ao exame da Procuradoria do 
Estado, assim se manifestou aquele órgão jurídico, 
cujo parecer aprovo: 
 
“A análise do conteúdo prescritivo do Autógrafo de 
Lei n.º 247/2008 revela que as normas jurídicas por 
ele objetificadas cuidam dos temas proteção da saúde 
do trabalhador e execução da inspeção do trabalho. 
Conclusão que se torna incontendível quando se tem 
em conta o que dispõem os seus arts. 1º e 2º, no que 
diz respeito à finalidade da proposição, bem como o 
que dispõem os seus arts. 3º e 4º, no que diz respeito 
ao modo de implementação da proposição. 
 
E dessa constatação resulta a inconstitucionalidade 
formal do texto sob exame. 
 
Isso porque a competência legislativa (e 
administrativa) para tratar de assuntos que tais 
pertence, de forma privativa, à União Federal, por 
força dos comandos positivados no art. 21, XXIV, e 
no art. 22, I, ambos da CF/88, que possuem as 
seguintes legendas: 
 
CF/88 
 
Art. 21. Compete à União: 
[...] 
 
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do 
trabalho; 
[...] 
 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar 
sobre: 
 
I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho; 
[...] 
 
Não por outro motivo que o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI n.º 1893/RJ, 
expungiu do ordenamento jurídico lei do Estado do 
Rio de Janeiro, que versava sobre a política estadual 
de qualidade ambiental ocupacional e de proteção da 
saúde do trabalhador, por afronta aos citados 
preceitos constitucionais. Segue abaixo, por ser 
oportuno ao deslinde da vertente questão, o inteiro 
teor do voto do Min. CARLOS VELLOSO, relator da 
mencionada ação direta: 
Apreciando o pedido de suspensão cautelar da lei 
objeto da ação, o Supremo Tribunal Federal deferiu-
o, assim ementado o acórdão, à fl. 82: 
 
“SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Ao primeiro 
exame, cumpre à União legislar sobre parâmetros 
alusivos à prestação de serviços - artigos 21, inciso 
XXIV, e 22, inciso I, da Constituição Federal. O 
gênero "meio ambiente", em relação ao qual é viável 
a competência em concurso da União, dos Estados e 
do Distrito Federal, a teor do disposto no artigo 24, 
inciso VI, da Constituição Federal, não abrange o 
ambiente de trabalho, muito menos a ponto de 
chegar-se à fiscalização do local por autoridade 
estadual, com imposição de multa. Suspensão da 
eficácia da Lei nº 2.702, de 1997, do Estado do Rio 
de Janeiro.” (Fl. 82) 
 
O entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
manifestado no citado julgamento, foi este: a lei 
impugnada diz respeito ao Direito do Trabalho, da 
competência privativa da União: C.F., art. 22, I. 
Ademais, compete à União organizar, manter e 
executar a inspeção do trabalho (C.F., art. 21, XXIV), 
certo que a matéria de que cuida a lei objeto da causa 
– política de qualidade ambiental ocupacional e de 
proteção da saúde do trabalhador – não se 
compreende na competência concorrente, C.F., art. 
24, VI. 
 
A decisão é de ser mantida. 
 
Com propriedade, opina a respeito o ilustre 
Procurador-Geral da República, Prof. Geraldo 
Brindeiro: 
 

“(...) 
 
7. Por certo, afiguram-se procedentes as alegações de 
usurpação da competência exclusiva da União, assim 
como, o excesso do legislador estadual quanto à 
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definição do papel da administração pública em face 
da proteção do meio ambiente do trabalho. 
 
8. Inicialmente, faz-se oportuno mencionar que a 
competência concorrente dos Estados e da União, 
disposta no art. 24 da Carta Federal, compreende a 
idéia de que ao Estado será assegurada a competência 
para regulamentar de forma específica o que houver a 
União normatizado de forma geral. Assim, sendo a 
saúde, que se busca proteger e defender, considerada 
de forma genérica para efeitos desse artigo, qualquer 
regulamentação a ela inerente deveria visar à saúde 
em geral, o que não ocorreu no caso em questão. 
 
9. Observa-se que o legislador estadual utilizou-se de 
maneira equivocada de sua competência supletiva 
para inserir à idéia de ‘saúde’, abordada no inciso 
XII, do mencionado art. 24, a saúde no ambiente de 
trabalho, matéria esta eminentemente trabalhista, 
prevista no art. 22, § 1º, como de competência 
privativa da União. 
 
10. A toda evidência, a Lei impugnada viola os arts. 
21, XXIV e 22, I, da Carta Federal, pois os temas 
atinentes à segurança e à saúde do trabalhador estão 
insertos no conteúdo do Direito do Trabalho, somente 
podendo ser objeto de legislação estadual em caso de 
delegação de competência da União para os Estados, 
por meio de lei complementar devidamente aprovada 
pelo Congresso Nacional. 
 
11. Quanto à inspeção do trabalho, não há dúvida de 
que tal atribuição não assiste ao Estado, mesmo 
sendo este participante do Sistema Único de Saúde – 
SUS, pois o art. 200, inciso VIII, expõe claramente 
sua condição de colaborador para a proteção do meio 
ambiente do trabalho, sendo a regulamentação, a 
fiscalização e o controle das ações e serviços de 
saúde reservados à Lei, conforme preceitua o art. 
197, da Constituição Federal. 
 
12. Cabe ressaltar que a Lei 8.080/90, que regula o 
art. 197, da Carta Federal, não confere competência 
aos Estados para legislar sobre a proteção da saúde 
do trabalhador ou disciplinar a inspeção do Trabalho. 
 
Ante o exposto, o parecer é pela procedência do 
pedido de declaração de inconstitucionalidade 
formulado nesta ação. 
 
(...).” (Fl. 112-113) 
 
Correto o entendimento. Não há falar, no caso, na 
competência concorrente do art. 24, VI, da 
Constituição, dado que a lei objeto da causa diz 
respeito, na verdade, ao Direito do Trabalho, da 
competência privativa da União: C.F., art. 22, I. 
Ademais, conforme ressaltado quando do julgamento 
da cautelar, compete à União organizar, manter e 
executar a inspeção do trabalho: CF., art. 21, XXIV. 

Do exposto, julgo procedente a ação e declaro a 
inconstitucionalidade da Lei 2.702, de 1997, do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
Os argumentos e fundamentos lançados em tal voto 
aplicam-se perfeitamente ao caso ora em disquisição, 
de modo a revelar a mesma sorte de pecha formal ali 
identificada pelos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. 
Não sobeja lembrar, a título de arremate, que a União 
Federal já editou várias normas jurídicas no uso da 
competência legislativa e administrativa que detém 
para disciplinar a proteção da saúde do trabalhador e 
a inspeção do Trabalho, dentre as quais merecem 
destaque as seguintes: 
 
(a) o art. 200, VI, da CLT1, que outorga ao Ministério 
do Trabalho a competência para estabelecer 
disposições de proteção do trabalhador exposto a 
substâncias químicas nocivas, tendo em vista as 
peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, 
com especificação dos limites máximos de tolerância, 
dos exames médicos obrigatórios e do controle 
permanente dos respectivos locais de trabalho; 
 
(b) a Norma Regulamentadora n.º 15, emanada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, que, ao cuidar 
dos limites de tolerância do trabalhador a substâncias 
químicas, fixa, em seu Anexo n.º 11, um “valor teto” 
de tolerância para a exposição dos trabalhadores ao 
monóxido de carbono. 
 
Aliás, foi exatamente a existência desse plexo 
normativo de índole nacional, visando a proteger o 
trabalhador da exposição continuada ao monóxido de 
carbono, que fez com que a Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembléia do Estado de 
Minas Gerais reconhecesse a ilegitimidade do Projeto 
de Lei n.º 1.376/2007, que possui idêntico teor do 
texto ora analisado. Confira-se: 
 
Proposição: PL. 1376 2007 
Tipo: PARECER DE 1º TURNO 
                                                           
1 CLT: “Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho 
estabelecer disposições complementares às normas de 
que trata este Capítulo, tendo em vista as 
peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, 
especialmente sobre: [...] VI - proteção do 
trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, 
radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, 
vibrações e trepidações ou pressões anormais ao 
ambiente de trabalho, com especificação das medidas 
cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos 
limites máximos quanto ao tempo de exposição, à 
intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o 
organismo do trabalhador, exames médicos 
obrigatórios, limites de idade controle permanente 
dos locais de trabalho e das demais exigências que se 
façam necessárias; [...]” 
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Local: COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Publicação: Diário do Legislativo em 20/03/2008   
 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE 
LEI Nº 1.376/2007 
Comissão de Constituição e Justiça 
 
Relatório 
 
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de 
lei em epígrafe “restringe os limites de monóxido de 
carbono em estacionamentos fechados e estabelece 
medições periódicas nos casos que especifica no 
Estado de Minas Gerais”. 
 
Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 
13/7/2007, foi o projeto distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 
 
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a 
matéria quanto  aos aspectos de sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o 
art. 188, combinado com o art.  102, III, “a”, do 
Regimento Interno. 
 
Fundamentação 
 
O projeto em estudo fixa em 25 ppm (uma parte de 
gás para um milhão de partes de ar) o limite de 
tolerância para o monóxido de carbono nos 
estacionamentos fechados, onde trabalhadores 
cumprem jornada mínima de 48 horas semanais. 
 
Cabe destacar que a lei é a principal fonte do direito, 
ato de maior realce na vida política e, sob o ponto de 
vista formal, ato jurídico abstrato, geral, obrigatório e 
modificativo da ordem jurídica existente.   
 
Dessa forma, não se mostra razoável a promulgação 
de uma lei que trate de matéria de natureza técnica, 
mesmo porque a tecnologia está em constante 
avanço, podendo, com o tempo, ocorrerem alterações 
ou cair em desuso o padrão referencial previsto no 
projeto.  
 
Relativamente a esse ponto, é fundamental lembrar 
que regras desse teor são incompatíveis com o caráter 
perene das leis em sentido formal. 
 
Essas considerações refletem o princípio da 
razoabilidade, com previsão expressa na Constituição 
do Estado, em seu art. 13.  
 
Tal princípio deve balizar toda atuação estatal, tanto 
no plano legiferante, como no jurisdicional e no 
administrativo. 
 
Ademais, o Limite de Tolerância - LT, muitas vezes 
designado TLV,  “treshold limit values” - é um 

conceito fundamental  para  o direito  do  trabalho, 
tendo-se procurado,  por  meio  de  estudos 
exaustivos,  estabelecer,  para  diversas  
substâncias,  o  limite compatível de salubridade 
do ambiente onde labora o trabalhador. 
 
Com efeito, o Ministério do Trabalho expediu a 
Norma Regulamentadora nº 15, a qual definiu o 
Limite de Tolerância como a concentração ou 
intensidade máxima ou mínima, relacionada com 
a natureza e o tempo de exposição ao agente, que 
não causará dano à saúde do trabalhador, durante 
a sua vida laboral. Com relação ao monóxido de 
carbono, fixou-se, no Anexo 11 da citada norma, 
o limite de tolerância de 39 ppm. 
 
Como se vê, a saúde e o bem-estar dos 
trabalhadores já se encontram resguardados por 
normas e medidas do Ministério do Trabalho, 
não havendo possibilidade jurídica de 
implementação da medida em questão, a qual 
acarreta obrigações para os empregadores e 
interfere nos vínculos empregatícios, o que fere o 
disposto no art. 22, I, da Carta Magna, o qual 
confere à União a competência privativa para 
legislar sobre temas de direito do trabalho. 
Desse modo, fica clara a inadequação da lei para 
instituir a medida pretendida pelo projeto bem 
como a sua inconstitucionalidade formal, tendo 
em vista a usurpação de competência privativa 
da União. 
 
Conclusão 
 
Em face do exposto, concluímos pela 
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade 
do Projeto de Lei nº 1.376/2007. 
 

Sala das Comissões, 18 de março de 2008. 
 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, 
relator - Sebastião  Costa - Hely Tarqüínio - Sargento 
Rodrigues  -  Delvito Alves. 
 
Diante de todo o exposto, tem-se que o Autografo de 
Lei n.º 247/2008 malfere o processo legislativo 
engendrado pelo Constituinte tendo em vista que 
padece de vício de inconstitucionalidade formal, já 
que viola as competências privativas da União 
Federal, disciplinadas no inciso XXIV do art. 21 e no 
inciso I do art. 22, ambos da CF/88”. 
 

Pelas razões expostas o veto total se impõe. 
 
Atenciosamente  
 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 20 de novembro de 2008. 
 
 
MENSAGEM Nº 279/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa Assembléia o anexo 
projeto de lei que estabelece as diretrizes e a política 
estadual referentes aos serviços públicos de 
saneamento básico. 
Como nas demais áreas de atuação do Governo do 
Estado, também no saneamento básico a situação 
encontrada no início de nossa gestão, em janeiro de 
2003 era de muita dificuldade. As ações da 
Companhia Espírito Santense de Saneamento – 
CESAN encontravam-se sob controle do BNDES, 
para garantir um contrato de empréstimo realizado 
ainda no ano de 1995, com objetivo de assegurar 
recursos para o tesouro estadual. 
A primeira atitude do governo em favor da CESAN e 
do saneamento básico foi a renegociação dessa dívida 
junto ao BNDES. Então, muito da dívida já foi paga 
por nosso governo e o restante está devidamente 
equacionado. 
Uma segunda ação importante foi concluir o 
PRODESAN que iniciado com o nome de 
PRODESPOL ainda em 1994, se arrastava há quase 
dez anos e estava paralisado quando assumimos o 
governo. Ainda, em outubro de 2003, conseguimos 
concluir as obras de cinco importantes Estações de 
Tratamento de Esgotos e recuperar grande parte das 
redes que estavam sob o solo há alguns anos sem 
utilização.  
Com a recuperação da capacidade de tomar 
empréstimos tanto por parte da CESAN quanto do 
Governo do Estado, foi possível passar a contar com 
financiamentos junto aos agentes nacionais e 
internacionais. Os investimentos atuais, que estão em 
pleno andamento através do Projeto Águas Limpas, 
totalizam mais de um bilhão de reais. 
O momento agora é de avançar ainda mais na gestão 
do saneamento em nosso estado, em função das 
diretrizes estabelecidas através da Lei Federal nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, de maneira a 
estabelecermos uma política estadual e as diretrizes 
para a atuação do Governo do Estado relativas ao 
saneamento básico.  
O projeto de lei que ora encaminho é passo 
fundamental para a institucionalização, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, de uma Política de 
Saneamento Básico efetivamente comprometida com 
a universalização do acesso aos serviços de 
saneamento básico, visando abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos, realizados de forma adequada à 

saúde pública, à proteção do meio ambiente e à 
segurança da vida e do patrimônio público e privado. 
A presente política proporcionará uma articulação 
com as políticas de desenvolvimento urbano e 
regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 
erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 
saúde e outras de relevante interesse social voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante. 
Destina-se ainda o presente projeto de lei, a dar mais 
transparência das ações, baseada em sistemas de 
informações e processos decisórios 
institucionalizados, estabelecendo um controle social, 
a regulação e a fiscalização e outros mecanismos, no 
esteio das diretrizes da Lei Nacional de Saneamento 
Básico, nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
Vale ressaltar que a política a ser instituída 
contempla importantes compromissos com a 
universalização e a integralidade do acesso aos 
serviços de saneamento básico, com o fortalecimento 
da Companhia Espírito-Santense de Saneamento – 
CESAN, com o estabelecimento de diretrizes sólidas 
a serem observadas e com a fixação de regras claras, 
dando garantias para os investimentos realizados e 
potencializando assim a segurança para novos 
investimentos. 
Por meio da regionalização, a política de saneamento 
básico terá como um dos objetivos a realização do 
aperfeiçoamento e auxilio a eventuais dificuldades da 
gestão municipal na universalização dos serviços de 
saneamento. Para tanto é necessário que exista uma 
lei estadual de saneamento básico que discipline os 
instrumentos da gestão associada de serviços 
públicos. Esta necessidade torna-se evidente quando 
se percebe que diversos outros Estados, em função da 
Lei Federal n° 11.445, já disciplinaram a matéria com 
o objetivo de permitir que suas empresas estaduais de 
saneamento sejam fortalecidas. 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa nobre 
Casa de Leis, apreciando o teor do projeto, anexo, e 
as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta 
iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela 
traduz. 
 
Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI 403/2008 
 
 

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

 
TITULO I 

DAS DIRETRIZES DO SANEAMENTO 
BÁSICO ESTADUAL 

CAPÍTULO I 
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DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

Art. 1o  Esta lei estabelece as diretrizes e a política 
estadual de saneamento básico, em consonância com 
a Lei Federal nº. 11.445 de 05/01/2007. 
 
Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico 
serão prestados com apoio nos seguintes princípios 
fundamentais: 
I - universalização do acesso; 
II - integralidade, compreendida como o conjunto de 
todas as atividades componentes de cada um dos 
diversos serviços de saneamento básico, propiciando 
à população o acesso na conformidade de suas 
necessidades maximizando a eficácia das ações e 
resultados; 
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
realizados de forma adequada à saúde pública e à 
proteção ao meio ambiente; 
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 
serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais 
adequados à saúde pública e à segurança da vida e do 
patrimônio público e privado; 
V - adoção de métodos, técnicas e processos que 
considerem as peculiaridades locais e regionais; 
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento 
urbano e regional, de habitação, de combate à 
pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse 
social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, 
para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante; 
VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, 
considerando a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções graduais e 
progressivas; 
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de 
informações e processos decisórios 
institucionalizados; 
X - controle social; 
XI - segurança, qualidade e regularidade; 
XII - integração das infra-estruturas e serviços com a 
gestão eficiente dos recursos hídricos. 

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

 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, 
infra-estruturas e instalações operacionais de: 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e instalações necessárias 
ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até às ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 
conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 
de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas; 
II - gestão associada: associação voluntária de entes 
federados, por convênio de cooperação ou consórcio 
público, conforme disposto no art. 241 da 
Constituição Federal; 
III - universalização: ampliação gradual e 
progressiva do acesso de todos os domicílios 
ocupados ao saneamento básico; 
IV - controle social: conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantam à sociedade 
informações, representações técnicas e participações 
nos processos de formulação de políticas, de 
planejamento e de avaliação relacionados aos 
serviços públicos de saneamento básico; 
V - prestação regionalizada: aquela em que um 
único prestador de serviço atende a 2 (dois) ou mais 
titulares, contíguos ou não; 
VI - subsídios: instrumento econômico de política 
social para garantir a universalização do acesso ao 
saneamento básico, especialmente para populações e 
localidades de baixa renda; 
VII - localidade de pequeno porte: vilas, 
aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e 
aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 
VIII – serviços de fornecimento de água não 
potável: são os serviços de fornecimento envolvendo 
água bruta ou de reuso para terceiros;  
IX – serviços prestados diretamente: são aqueles 
prestados por entidade de direito público ou privado, 
inclusive sociedade de economia mista ou autarquia 
que integre a administração do titular de serviços de 
interesse local ou de interesse comum. 
 
Art. 4º A utilização de faixas de domínio de rodovias 
e logradouros públicos, inclusive no subsolo, no 
Estado do Espírito Santo, pela Companhia Espírito 
Santense de Saneamento – CESAN, para a instalação 
de infra-estruturas necessárias à consecução de 
serviços, não poderá ser onerada pela cobrança de 
preço público, tarifa ou taxa, mantida a 
obrigatoriedade de obtenção da aprovação de projeto 
junto aos órgãos competentes. 
 
Art. 5º Os serviços de saneamento básico são 
caracterizados como de interesse local, quando as 



6 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de novembro de 2008 

atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais se destinem exclusivamente ao 
atendimento de um único Município e se 
localizem em sua integralidade dentro do seu 
território geográfico. 
 
Art. 6° Os serviços de saneamento básico 
poderão constituir função pública de interesse 
comum, quando atenderem a dois ou mais 
Municípios integrantes de Regiões 
Metropolitanas, aglomerações urbanas e ou 
micro regiões, conforme dispõe o artigo 25, §3° 
da Constituição Federal. 
 
Art. 7° Os serviços regionalizados de 
saneamento básico poderão abranger serviços de 
interesse local e de interesse comum. 
 
Art. 8° Os recursos hídricos não integram os serviços 
públicos de saneamento básico. 
 
Parágrafo único. A utilização de recursos 
hídricos na prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, inclusive para disposição ou 
diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é 
sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da 
Lei Estadual nº 5.818, de 29 de Dezembro de 
1998. 
 
Art. 9º Não constitui serviço público a ação de 
saneamento executada por meio de soluções 
individuais, incluindo uso de água de poços 
artesianos e de outras fontes, desde que o usuário 
observe as normas de proteção à saúde pública, 
de uso dos recursos hídricos e de preservação 
ambiental, e não dependa de terceiros para 
operar os serviços, bem como as ações de 
saneamento básico de responsabilidade privada, 
incluindo o manejo de resíduos de 
responsabilidade do gerador. 
 
Art. 10. Para os efeitos desta lei, o serviço público de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos é composto pelas seguintes atividades: 
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos 
relacionados na alínea “c” do inciso I do art. 3º;  
II – de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de 
tratamento, inclusive por compostagem, e de 
disposição final dos resíduos relacionados na alínea 
“c” do inciso I do art. 3º; 
III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e 
logradouros públicos e outros eventuais serviços 
pertinentes à limpeza pública urbana. 

 
Art. 11. O lixo originário de atividades comerciais, 
industriais e de serviços que possua características de 

lixo doméstico, pode, por decisão do poder público 
competente, ser considerado resíduo sólido urbano. 

 
CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 
 
 

Art. 12. Os titulares dos serviços públicos de 
saneamento básico poderão delegar a organização, a 
regulação, a fiscalização e a prestação desses 
serviços, nos termos do art. 241 da Constituição 
Federal e da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 
2005. 
 
Art. 13. O Estado do Espírito Santo, na forma do art. 
241 da Constituição Federal, poderá firmar 
consórcios públicos e convênios de cooperação com 
os municípios, para a gestão associada dos serviços 
de saneamento básico, bem como para a transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 
 
Art. 14. O titular dos serviços formulará a respectiva 
política pública de saneamento básico, devendo, para 
tanto: 
 
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos 
termos desta lei; 
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos 
serviços e definir o ente responsável pela sua 
regulação e fiscalização, bem como os procedimentos 
de sua atuação; 
III - adotar parâmetros para a garantia do 
atendimento essencial à saúde pública, inclusive 
quanto ao volume mínimo per capita de água para 
abastecimento público, observadas as normas 
nacionais relativas à potabilidade da água; 
IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos 
termos do inciso IV do art. 3o; 
VI - estabelecer sistema de informações sobre os 
serviços; 
VII - intervir e retomar a operação dos serviços 
delegados, por indicação da entidade reguladora 
e fiscalizadora, nos casos e condições previstos 
em lei e nos documentos contratuais. 
 
Parágrafo único. A critério do titular, as 
competências constantes do caput, poderão ser 
exercidas na forma dos Artigos 12 e 13. 
 
Art. 15. A prestação de serviços públicos de 
saneamento básico por entidade que não integre 
a administração do titular depende da celebração 
de contrato, sendo vedada a sua disciplina 
mediante convênios, termos de parceria ou 
outros instrumentos de natureza precária. 
 
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo: 
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I - os serviços públicos de saneamento básico, cuja 
prestação, o poder público, nos termos de lei, 
autorizar para usuários organizados em cooperativas 
ou associações, desde que se limitem a: 
 
a) determinado condomínio; 
b) localidade de pequeno porte, conforme inciso VII 
do Art. 3º, onde outras formas de prestação 
apresentem custos de operação e manutenção 
incompatíveis com a capacidade de pagamento dos 
usuários; 
II - os convênios, contratos e outros atos de 
delegação celebrados até o dia 06 de abril de 2005. 
 
§ 2o A autorização prevista no inciso I do § 1o deste 
artigo deverá prever a obrigação de transferir ao 
titular os bens vinculados aos serviços por meio de 
termo específico, com os respectivos cadastros 
técnicos. 
 
Art. 16. São condições de validade dos contratos que 
tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, a partir desta lei: 
 
I - a existência de plano de saneamento básico;  
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade 
técnica e econômico-financeira da prestação 
universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico; 
III - a existência de normas de regulação que 
prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes 
desta lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização; 
IV - a realização prévia de audiência e de consulta 
públicas sobre o edital de licitação, no caso de 
concessão, e sobre a minuta do contrato. 
 
Parágrafo único. Os planos de investimento e os 
projetos relativos aos contratos referidos neste artigo, 
deverão ser compatíveis com o respectivo plano de 
saneamento básico. 
 
Art. 17. Nos casos de serviços prestados mediante 
contratos de concessão ou de programa, as normas 
previstas no inciso III do artigo 16 deverão prever: 
I - a autorização para a contratação dos serviços, 
indicando os respectivos prazos e a área a ser 
atendida; 
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e 
graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de 
eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os 
serviços a serem prestados; 
III - as prioridades de ação, compatíveis com as 
metas estabelecidas; 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços, em 
regime de eficiência, incluindo: 
 
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e 
tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e 
tarifas; 
c) a política de subsídios; 
V - mecanismos de controle social nas atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; 
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos 
serviços. 
 
Parágrafo único.  Os contratos de concessão ou de 
programas não poderão conter cláusulas que 
prejudiquem as atividades de regulação e de 
fiscalização ou o acesso às informações sobre os 
serviços contratados. 
 
Art. 18. Na prestação regionalizada de serviços 
públicos de saneamento básico, disposto nos artigos 
16 e 17 poderá se referir ao conjunto de municípios 
por ela abrangidos. 
 
§ 1° Quando a prestação regionalizada a que se refere 
o caput deste artigo for exercida pela CESAN, a 
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEDURB se encarregará 
do desenvolvimento das atividades previstas nos 
incisos I, II e IV do art. 16. 
 
§ 2° A regulação dos serviços regionalizados 
prestados pela CESAN será exercida por entidade 
estadual de regulação e fiscalização de serviços 
públicos, que observará o disposto no parágrafo 
único do art. 17 e as demais normas pertinentes. 
 
§ 3° A entidade estadual de regulação e fiscalização 
abrangendo os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário será criada por lei específica. 
 
Art. 19.  Nos serviços públicos de saneamento básico 
em que mais de um prestador execute atividade 
interdependente com outra, a relação entre elas 
deverá ser regulada por contrato e haverá entidade 
estadual única encarregada das funções de regulação 
e de fiscalização. 
 
§ 1o A entidade estadual de regulação e fiscalização 
definirá pelo menos: 
 
I - as normas técnicas relativas à qualidade, 
quantidade e regularidade dos serviços prestados 
aos usuários e entre os diferentes prestadores 
envolvidos; 
II - as normas econômicas e financeiras relativas 
às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por 
serviços prestados aos usuários e entre os 
diferentes prestadores envolvidos; 
III - a garantia de pagamento de serviços 
prestados entre os diferentes prestadores dos 
serviços; 
IV - os mecanismos de pagamento de diferenças 
relativas a inadimplemento dos usuários, perdas 
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comerciais e físicas e outros créditos devidos, 
quando for o caso; 
V - o sistema contábil específico para os prestadores 
que atuem em mais de um Município. 
 
§ 2o O contrato a ser celebrado entre os prestadores 
de serviços a que se refere o caput deste artigo deverá 
conter cláusulas que estabeleçam pelo menos: 
 
I - as atividades ou insumos contratados; 
II - as condições e garantias recíprocas de 
fornecimento e de acesso às atividades ou insumos; 
III - o prazo de vigência, compatível com as 
necessidades de amortização de investimentos, e as 
hipóteses de sua prorrogação; 
IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, 
melhoria e gestão operacional das atividades; 
V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das 
taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao 
contrato; 
VI - as condições e garantias de pagamento; 
VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que 
autorizam a sub-rogação; 
VIII - as hipóteses de extinção, não admitida a 
alteração e a rescisão administrativas unilaterais; 
IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em 
caso de inadimplemento; 
X - a designação do órgão ou entidade responsável 
pela regulação e fiscalização das atividades ou 
insumos contratados. 
 
§ 3o  Inclui-se entre as garantias previstas no inciso 
VI do § 2o deste artigo a obrigação do contratante de 
destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o 
valor da remuneração dos serviços prestados pelo 
contratado e de realizar a respectiva arrecadação e 
entrega dos valores arrecadados. 
 
§ 4o  No caso de execução mediante concessão de 
atividades interdependentes a que se refere o caput 
deste artigo, deverão constar do correspondente edital 
de licitação as regras e os valores das tarifas e outros 
preços públicos a serem pagos aos demais 
prestadores, bem como a obrigação e a forma de 
pagamento. 
 
§ 5º Quando o Estado, direta ou indiretamente, 
executar atividades interdependentes com outras, na 
forma do caput, a entidade estadual exercerá as 
funções de regulação e fiscalização. 
 

CAPÍTULO III 
DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
 

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

I - um único prestador de serviços para vários 
Municípios, contíguos ou não; 
II - uniformidade de fiscalização e regulação dos 
serviços, inclusive de sua remuneração; 
III - compatibilidade de planejamento. 
 
§ 1º Os serviços de saneamento básico envolvendo, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
prestados pela CESAN são caracterizados como 
serviços de prestação regionalizada. 
 
§ 2º O Estado do Espírito Santo, através da 
SEDURB, deverá elaborar em conjunto com os 
titulares dos serviços regionalizados abrangidos pela 
CESAN, o plano regional de saneamento básico, e, o 
editar. 
 
§ 3º Quando na prestação regionalizada, o Estado do 
Espírito Santo integrá-la, como titular ou como 
prestador dos serviços, o Estado se responsabilizará 
pelo cumprimento no disposto neste Artigo na forma 
da lei. 
 
§ 4º O Estado do Espírito Santo, poderá constituir 
consórcios públicos com outros entes da federação, 
para apoio à prestação regionalizada dos serviços de 
resíduos sólidos urbanos. 
 
Art. 21. Na prestação regionalizada de serviços 
públicos de saneamento básico, as atividades de 
regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 
I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que 
o titular tenha delegado ou outorgado o exercício 
dessas competências por meio de convênio de 
cooperação entre entes da Federação, obedecido ao 
disposto no art. 241 da Constituição Federal.  
II - por consórcio público de direito público integrado 
pelos titulares dos serviços. 
 
§ 1º A entidade estadual de regulação e fiscalização, 
exercerá as atividades de regulação e fiscalização de 
serviços regionalizados prestados pela CESAN, 
exceto quando houver disposição explicita em 
contrário de titular com serviços abrangidos, assim 
como o estabelecimento de entidade específica de 
regulação e fiscalização, na forma desta lei e da Lei 
federal 11.445/2007. 
 
§ 2º No exercício das atividades de planejamento do 
serviço a que se refere o caput deste artigo o titular 
poderá receber cooperação técnica do Estado e 
basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores. 
 
Art. 22.  A prestação regionalizada de serviços 
públicos de saneamento básico poderá ser realizada 
por: 
 
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, 
consórcio público, empresa pública ou sociedade de 
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economia mista estadual, ou municipal, na forma da 
legislação; 
II - empresa a que se tenham concedido os serviços. 
 
Parágrafo único. Os serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, quando envolver o 
Estado, de forma direta ou indireta, será sempre 
realizado pela CESAN. 
 
Art. 23. O serviço regionalizado de saneamento 
básico observará o plano de saneamento básico 
elaborado para o conjunto de Municípios atendidos. 
 
Parágrafo único. O Estado do Espírito Santo editará 
o plano a que se refere o caput, sempre que integrar, 
de forma direta ou indireta, serviços regionalizados. 
 
Art. 24. Os prestadores que atuem em mais de um 
Município ou que prestem serviços públicos de 
saneamento básico diferentes em um mesmo 
Município manterão sistema contábil que permita 
registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as 
receitas de cada serviço em cada um dos Municípios 
atendidos. 
 
§ 1º a entidade de regulação estadual deverá instituir 
regras e critérios de estruturação de sistema contábil 
e do respectivo plano de contas, de modo a garantir 
que a apropriação e a distribuição de custos dos 
serviços estejam em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas nesta lei. 
 
§ 2º nos serviços de saneamento básico, de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que 
envolverem o Estado do Espírito Santo, as atividades 
de regulação e fiscalização, caberão à entidade 
estadual com tal competência. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PLANEJAMENTO 

 
Art. 25. A prestação de serviços públicos de 
saneamento básico observará plano, que poderá ser 
específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo: 
 
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas 
condições de vida, utilizando sistema de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das 
deficiências detectadas; 
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo 
para a universalização, admitidas soluções graduais e 
progressivas, observando a compatibilidade com os 
demais planos setoriais; 
III - programas, projetos e ações necessárias para 
atingir os objetivos e as metas, de modo compatível 
com os respectivos planos plurianuais e com outros 
planos governamentais correlatos, identificando 
possíveis fontes de financiamento; 
IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação 
sistemática da eficiência e eficácia das ações 
programadas. 
 
§ 1o Os planos de saneamento básico serão editados 
pelos titulares, resguardadas as disposições 
constantes do parágrafo único do Art.14 desta lei, 
podendo ser elaborados com base em estudos 
fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 
 
§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos 
específicos de cada serviço serão efetuadas pelos 
respectivos titulares. 
 
§ 3o Os planos de saneamento básico deverão ser 
compatíveis com os planos das bacias hidrográficas 
em que estiverem inseridos. 
 
§ 4o Os planos de saneamento básico serão revistos 
periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) 
anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual 
de Investimento. 
 
§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas 
dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 
fundamentem, inclusive com a realização de 
audiências ou consultas públicas. 
 
§ 6o A delegação de serviço de saneamento básico 
não dispensa o cumprimento pelo prestador do 
respectivo plano de saneamento básico em vigor à 
época da delegação. 
 
§7º Quando envolverem serviços regionalizados, 
os planos de saneamento básico devem ser 
editados em conformidade com o estabelecido 
nos artigos 18, § 1° e 20, § 1º desta lei. 
 
§ 8o Exceto quando regional, o plano de saneamento 
básico deverá englobar integralmente o território do 
ente da Federação que o elaborou, observado o 
descrito no parágrafo 3 º do art. 40 desta lei. 
 
§ 9o Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora 
dos serviços a verificação do cumprimento dos 
planos de saneamento por parte dos prestadores de 
serviços, na forma das disposições legais, 
regulamentares e contratuais. 
 
§ 10.  O plano regional de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, a que se referem o § 1º 
do artigo 18 e o § 2º do art. 20, será elaborado 
considerando a existência da abrangência 
metropolitana e dos serviços prestados aos 
demais municípios pela CESAN. 
 
§ 11. O planejamento dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário de abrangência 
metropolitana, que integra o plano regional a que se 
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refere o § 10, será elaborado em conjunto com os 
municípios integrantes da Região Metropolitana da 
Grande Vitória. 
 
§ 12. O planejamento dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário dos demais 
municípios fora da Região metropolitana de Vitória, 
que integrem o plano regional a que se refere o § 10, 
será elaborado em conjunto com aqueles municípios. 
 
§ 13. O Estado do Espírito Santo, através da 
SEDURB elaborará no prazo máximo de dois anos de 
publicação desta Lei, o Plano Estadual de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que 
abrangerá todo o seu Território, incluindo programas 
e ações voltados para o saneamento em localidades 
de pequeno porte, no que couber. 

 
CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
SANEAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 
 

Art. 26. No exercício das suas competências e 
responsabilidades em saneamento básico, o Estado do 
Espírito Santo:  
 
I – instituirá a Política Estadual de Saneamento 
Básico; 
 II – editará o Plano Estadual e os Planos Regionais 
de Saneamento Básico; 
III – instituirá a regulação e fiscalização do serviço 
regionalizado de abastecimento de água e 
esgotamento; 
IV – prestará, direta ou indiretamente, isolado ou 
associado com outros entes da federação, serviços 
regionalizados de saneamento básico; 
V – instituirá instrumentos de participação e controle 
social; 
 
§ 1º A Política a que se refere o inciso I deverá 
integrar o Plano Plurianual – PPA; 
 
§ 2º Os planos a que se refere o inciso II deverão ser 
elaborados em conformidade com os artigos 21 a 25 
desta lei, e incluirão os serviços regionalizados 
prestados na Região Metropolitana da Grande Vitória 
- RMGV, sendo seus dispositivos específicos abjeto 
de análise prévia pelo Conselho Metropolitano da 
Região da Grande Vitória – COMDEVIT; 
 
§ 3º Os planos regionais de saneamento básico a 
que se refere o inciso II será elaborado com a 
participação dos municípios abrangidos pela 
respectiva prestação regionalizada dos serviços. 
 
§ 4º Os serviços regionalizados a que se refere o 
inciso IV poderão ser prestados pela CESAN. 

§ 5° A SEDURB coordenará a elaboração da Política 
e dos Planos a que se referem os incisos I e II. 
 
Art. 27. Fica instituído o Conselho Estadual de 
Saneamento Básico – CONSAN, ao qual compete:  
 
I – acompanhar a elaboração e implementação da 
política estadual de saneamento básico; 
II - analisar e opinar sobre os Planos Estadual e 
Regional de Saneamento Básico; 
III – emitir parecer sobre assuntos referentes a 
saneamento básico, encaminhados pela Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano – SEDURB; 
IV – conhecer e emitir sugestões sobre o programa, 
atividades e ações decorrentes ou integrantes dos 
Planos a que se refere o inciso I; 
V – exercer as funções de participação e controle 
social a que se refere o inciso V do artigo 26 e dos 
Planos a que se referem os incisos I e II, 
respectivamente. 
 
Art. 28. O CONSAN será constituído por 07 (sete) 
membros, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo 
Estadual, sendo:  
 
I – o titular da SEDURB, que o coordenará;  
II – 1 (um) representante dos municípios da região 
metropolitana da Grande Vitória, indicado pelo 
Conselho Metropolitano da Grande Vitória – 
COMDEVIT; 
III - 1 (um) representante dos municípios situados 
fora da Região Metropolitana da Grande Vitória, 
indicado pela Associação dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo – AMUNES; 
IV – 1 (um) representante da Companhia Espírito-
Santense de Saneamento – CESAN; 
V – 1 (um) representante da sociedade civil, indicado 
pelo Governador do Estado; 
VI – 2 (dois) representantes do Poder Executivo 
Estadual, indicado pelo Governador do Estado, sendo 
um da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEAMA e, um da Secretaria de Estado da Saúde – 
SESA. 
 
§ 1º Cada membro terá um suplente, indicado da 
mesma forma que o titular. 
 
§ 2° As decisões do Conselho Estadual de 
Saneamento Básico, serão tomadas por maioria 
simples.  
 
§ 3° A atividade dos conselheiros é considerada 
serviço público relevante devendo ser exercida sem 
remuneração pecuniária e sem prejuízo das funções 
próprias. 
 
§ 4° A SEDURB, exercerá as funções de direção e 
secretaria-executiva do Conselho Estadual de 
Saneamento Básico – CONSAN, devendo propiciar a 
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estrutura financeira e administrativa para 
operacionalização do Conselho. 
 
Art. 29. Fica o Governo do Estado, por intermédio da 
SEDURB, autorizado a celebrar, com Municípios de 
seu território, convênios de cooperação, na forma do 
art. 241 da Constituição Federal, visando à gestão 
associada de serviços de saneamento básico, pelos 
quais poderão ser atribuídas ao Estado, conjunta ou 
separadamente, as competências de interesse local e 
regional de regulação, fiscalização e prestação desses 
serviços. 
 
Art. 30. Quando o convênio de cooperação 
estabelecer que a regulação ou fiscalização de 
serviços delegados ao prestador estadual permaneçam 
a cargo do Município, este deverá exercer as 
respectivas competências por meio de entidade 
reguladora que atenda ao disposto no artigo 21 da Lei 
Federal nº 11.445, de 05/01/2007, devendo a 
celebração do convênio ser precedida da 
apresentação de laudo atestando a viabilidade 
econômico-financeira e capacidade técnica para a 
prestação e regulação dos serviços, e estar 
compatibilizado com a Política Estadual e Planos de 
Saneamento Estadual e Regionais. 
 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste 
artigo, a entidade de regulação e fiscalização estadual 
poderá atuar como árbitro para solução de 
divergências entre o prestador de serviços e o 
regulador local. 
 
Art. 31. A celebração de contrato de parceria 
público-privada por prestador estadual, tendo como 
objeto infra-estrutura de serviço de interesse local, 
observados o procedimento e as condições da Lei 
Federal nº. 11.079, de 30/12/2004, e da legislação 
Estadual, dependerá de prévia autorização do Poder 
Executivo do Município titular do serviço, não 
podendo seu prazo ultrapassar o do contrato de 
programa. 
 
 
§ 1º A celebração de contrato de parceria público-
privada prevista no "caput" deste artigo deverá ser 
antecedida de estudo de impacto tarifário elaborado 
pela entidade de regulação e fiscalização. 
 
§ 2º Caso o estudo de impacto tarifário elaborado 
pela entidade de regulação e fiscalização indique a 
necessidade de elevação da tarifa para manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da prestação do 
serviço, a celebração do contrato de parceria público-
privada de que trata este artigo deverá ser precedida 
da necessária revisão tarifária, ainda que para 
vigência futura. 
 
Art. 32. Observado o disposto na Lei Federal, nº. 
11.445, de 05/01/2007, e as atribuições descritas 

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

CAPÍTULO VI 
DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

SANEAMENTO BÁSICO 
 

Art. 33. O exercício da função de regulação e 
fiscalização atenderá aos seguintes princípios: 
 
I - independência decisória, incluindo autonomia 
administrativa, orçamentária e financeira da entidade 
reguladora; 
II - transparência, tecnicidade, celeridade e 
objetividade das decisões. 
 
Art. 34. São objetivos da regulação e fiscalização: 
 
I - estabelecer padrões e normas para a adequada 
prestação dos serviços e para a satisfação dos 
usuários; 
II - garantir o cumprimento das condições e metas 
estabelecidas; 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, 
ressalvada a competência dos órgãos integrantes do 
sistema nacional de defesa da concorrência; 
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos como a 
modicidade tarifária, mediante mecanismos que 
induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade. 
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Parágrafo único. A regulação e fiscalização dos 
serviços prestados compreendem a definição das 
condições e fiscalização da prestação dos serviços 
públicos, em seus aspectos sociais, econômicos, 
técnicos e jurídicos, cabendo à entidade responsável 
pelo exercício dessas funções fazer cumprir 
contratos, exercer mediação e ouvidoria, proceder a 
reajustes anuais e revisões tarifárias, estabelecer 
normas, resoluções e procedimentos de serviços, 
garantir livre acesso às informações pelos usuários, 
facilitar o controle social, bem como fiscalizar os 
serviços regulados. 
 
 
Art. 35. A entidade reguladora e fiscalizadora editará 
normas relativas às dimensões técnica, econômica e 
social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo 
menos, os seguintes aspectos: 
 
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação 
dos serviços; 
II - requisitos operacionais e de manutenção dos 
sistemas; 
III - as metas progressivas de expansão e de 
qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como 
os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e 
revisão; 
V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 
VI - monitoramento dos custos; 
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços 
prestados; 
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, 
auditoria e certificação; 
IX - subsídios tarifários e não tarifários; 
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos 
de participação e informação; 
XI - medidas de contingências e de emergências, 
inclusive racionamento. 
 
§ 1o A regulação e fiscalização de serviços públicos 
de saneamento básico poderão ser delegadas pelos 
titulares a entidade reguladora constituída dentro dos 
limites do respectivo Estado, em especial para 
entidade reguladora estadual, explicitando, no ato de 
delegação da regulação, a forma de atuação e a 
abrangência das atividades a serem desempenhadas 
pelas partes envolvidas. 
 
§ 2o As normas a que se refere o caput fixarão prazo 
para os prestadores de serviços comunicarem aos 
usuários as providências adotadas em face de queixas 
ou de reclamações relativas aos serviços. 
 
§ 3o  As entidades reguladoras e fiscalizadoras 
deverão receber e se manifestar conclusivamente 
sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não 
tenham sido suficientemente atendidas pelos 
prestadores dos serviços. 
 

Art. 36. Em caso de gestão associada ou de prestação 
regionalizada dos serviços, os titulares poderão 
adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e 
técnicos da regulação em toda a área de abrangência 
da associação ou da prestação. 
 
Parágrafo único. Sempre que a gestão associada ou 
a prestação regionalizada a que se refere o caput, 
envolver o Estado, a entidade estadual de regulação e 
fiscalização exercerá as funções de regulação e 
fiscalização, ressalvada as disposições contidas nesta 
lei. 
 
Art. 37. Os prestadores de serviços públicos de 
saneamento básico deverão fornecer à entidade 
reguladora todos os dados e informações necessárias 
para o desempenho de suas atividades, na forma das 
normas legais, regulamentares e contratuais. 
 
§ 1o Incluem-se entre os dados e informações a que 
se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por 
empresas ou profissionais contratados para executar 
serviços ou fornecer materiais e equipamentos 
específicos. 
 
§ 2o Compreendem-se nas atividades de regulação 
dos serviços de saneamento básico a interpretação e a 
fixação de critérios para a execução dos contratos, 
dos serviços e para a correta administração de 
subsídios. 
 
Art. 38. Deverá ser assegurada a publicidade aos 
relatórios, estudos, decisões e instrumentos 
equivalentes que se refiram à regulação ou à 
fiscalização dos serviços, bem como aos direitos 
e deveres dos usuários e prestadores. 
 

§ 1o Excluem-se do disposto no caput os 
documentos considerados sigilosos em razão de 
interesse público relevante, mediante prévia e 
motivada decisão. 
 
§ 2o A publicidade a que se refere o caput deverá 
se efetivar, preferencialmente, por meio de sítio 
mantido na rede mundial de computadores - 
internet. 
 
Art. 39. É assegurado aos usuários de serviços 
públicos de saneamento básico, na forma das normas 
legais, regulamentares e contratuais: 
 
I - amplo acesso a informações sobre os serviços 
prestados; 
II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e 
das penalidades a que podem estar sujeitos; 
III - acesso a manual de prestação do serviço e de 
atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e 
aprovado pela respectiva entidade de regulação; 
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IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da 
prestação dos serviços, na forma da lei. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

 
 

Art. 40. Os serviços públicos de saneamento básico 
terão a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços: 
 
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: 
preferencialmente na forma de tarifas, que poderão 
ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para 
ambos conjuntamente; 
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço 
ou de suas atividades; 
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma 
de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o 
regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 
 
§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do 
caput, a instituição das tarifas, preços públicos e 
taxas para os serviços de saneamento básico 
observará as seguintes diretrizes: 
 
I - prioridade para atendimento das funções 
essenciais relacionadas à saúde pública; 
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades 
de baixa renda aos serviços; 
III - geração dos recursos necessários para realização 
dos investimentos, objetivando o cumprimento das 
metas e objetivos do serviço; 
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício 
de recursos; 
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do 
serviço, em regime de eficiência; 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos 
prestadores dos serviços; 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e 
eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de 
qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 
serviços; 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos 
serviços.  
 
§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifários e não 
tarifários para os usuários e localidades urbanas e 
rurais que não tenham capacidade de pagamento ou 
escala econômica suficiente para cobrir o custo 
integral dos serviços. 
 
§ 3o Para efeito do plano de saneamento básico, serão 
consideradas as áreas urbanas com viabilidade 
econômica para atendimento por tarifa. As demais 
localidades definidas como de pequeno porte e sem 

viabilidade econômica, deverão ter soluções próprias 
com investimentos públicos, sendo permitida a 
cobrança pelos serviços. 
 
Art. 41. Observado o disposto no artigo 4°, a 
estrutura de remuneração e cobrança dos serviços 
públicos de saneamento básico poderá levar em 
consideração os seguintes fatores: 
 
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou 
quantidades crescentes de utilização ou de consumo; 
II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 
III - quantidade mínima de consumo ou de utilização 
do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, 
como a preservação da saúde pública, o adequado 
atendimento dos usuários de menor renda e a 
proteção do meio ambiente; 
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do 
serviço em quantidade e qualidade adequadas; 
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos 
serviços, em períodos distintos; e 
VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 
 
Art. 42. Os subsídios necessários ao atendimento de 
usuários de baixa renda ou às localidades de pequeno 
porte serão, dependendo das características dos 
beneficiários e da origem dos recursos: 
 
I - diretos, quando destinados a usuários 
determinados, ou indiretos, quando destinados ao 
prestador dos serviços; 
II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, 
ou fiscais, quando decorrerem da alocação de 
recursos orçamentários, inclusive por meio de 
subvenções;  
III - internos a cada titular ou entre localidades, nas 
hipóteses de gestão associada e de prestação regional. 
 
Art. 43. Observadas as diretrizes desta lei, as tarifas 
incidentes sobre a prestação regionalizada dos 
serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, prestados pela CESAN serão 
fixadas pela entidade estadual de regulação e 
fiscalização, devendo o seu valor ser preservado por 
meio das regras de reajuste e, quando for o caso, de 
revisão. 
 
Art. 44. A cobrança pela prestação regionalizada do 
serviço público de abastecimento de água, exercida 
pela CESAN deve ser realizada por meio de tarifas 
fixadas com base no volume de água. 
 
§ 1o Na inviabilidade de medição, a cobrança a que se 
refere o caput deste artigo pode ser feita por 
estimativa e deve levar em conta a renda e o consumo 
médio de água de cada uma das áreas atendidas. 
 
§ 2o Em situação crítica de escassez de recursos 
hídricos que obrigue ao racionamento temporário, o 
sistema de remuneração poderá prever mecanismos 
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de contingência, com o objetivo de administrar a 
demanda e garantir o equilíbrio financeiro da 
prestação do serviço. 
 
Art. 45. A cobrança pela prestação regionalizada do 
serviço público de esgotamento sanitário, exercida 
pela CESAN deve ser realizada por meio de tarifas, 
que poderão ser fixadas com base no volume de água. 
 
§ 1º Aplica-se ao serviço público de esgotamento 
sanitário o disposto no §1º do art. 41. 
 
§ 2º Poderá haver uma única tarifa para os serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
considerando o disposto neste artigo e no artigo 44. 
 
Art. 46. Os reajustes de tarifas de serviços públicos 
de saneamento básico serão realizados observando-se 
o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo 
com as normas legais, regulamentares e contratuais. 
 
Art. 47. As revisões tarifárias compreenderão a 
reavaliação das condições da prestação dos serviços e 
das tarifas praticadas e poderão ser: 
 
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos 
de produtividade com os usuários e a reavaliação das 
condições de mercado; 
II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência 
de fatos não previstos no contrato, fora do controle 
do prestador dos serviços, que alterem o seu 
equilíbrio econômico-financeiro. 
 
§ 1o As revisões tarifárias terão suas pautas definidas 
pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os 
titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. 
 
§ 2o Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários 
de indução à eficiência, inclusive fatores de 
produtividade, assim como de antecipação de metas 
de expansão e qualidade dos serviços. 
 
§ 3o Os fatores de produtividade poderão ser 
definidos com base em indicadores de outras 
empresas do setor. 
 
§ 4º A entidade de regulação e fiscalização poderá 
autorizar o prestador de serviços a repassar aos 
usuários custos e encargos tributários não previstos 
originalmente e por ele não administrados, nos 
termos da Lei Federal no 8.987, de 13/02/1995. 
 
Art. 48. As tarifas serão fixadas de forma clara e 
objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser 
tornados públicos com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias com relação à sua aplicação. 
 
Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário 
final deverá obedecer à modelo estabelecido pela 
entidade reguladora, que definirá os itens e custos 

que deverão estar explicitados, observando-se, 
quando for o caso, o disposto no § 2º do artigo 46. 
 
Art. 49. Os serviços poderão ser interrompidos pelo 
prestador nas seguintes hipóteses: 
 
I - situações de emergência que atinjam a segurança 
de pessoas e bens; 
II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou 
melhorias de qualquer natureza nos sistemas; 
III - negativa do usuário em permitir a instalação de 
dispositivo de leitura de água consumida, após ter 
sido previamente notificado a respeito; 
IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, 
medidor ou outra instalação do prestador, por parte 
do usuário; e 
V - inadimplemento do usuário do serviço de 
abastecimento de água, do pagamento das tarifas, 
após ter sido formalmente notificado. 
 
§ 1o As interrupções programadas serão previamente 
comunicadas ao regulador e aos usuários. 
 
§ 2o A suspensão dos serviços prevista nos incisos III 
e V do caput serão precedidas de prévio aviso ao 
usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista 
para a suspensão. 
 
§ 3o A interrupção ou a restrição do 
fornecimento de água por inadimplência a 
estabelecimentos de saúde, a instituições 
educacionais e de internação coletiva de pessoas 
e a usuário residencial de baixa renda 
beneficiário de tarifa social deverá obedecer a 
prazos e critérios que preservem condições 
mínimas de manutenção da saúde das pessoas 
atingidas. 
 
Art. 50. Desde que previsto nas normas de 
regulação, grandes usuários poderão negociar 
suas tarifas com o prestador dos serviços, 
mediante contrato específico, ouvido 
previamente o regulador. 
 
Parágrafo único. A entidade reguladora definirá 
os critérios para seleção de grandes usuários. 
 
Art. 51. Os valores investidos em bens 
reversíveis pelos prestadores constituirão 
créditos perante o titular, a serem recuperados 
mediante a exploração dos serviços, nos termos 
das normas regulamentares e contratuais e, quando 
for o caso, observada a legislação pertinente às 
sociedades por ações. 
 
§ 1o Não gerarão crédito perante o titular os 
investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais 
como os decorrentes de exigência legal aplicável à 
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implantação de empreendimentos imobiliários e os 
provenientes de subvenções ou transferências fiscais 
voluntárias. 
 
§ 2o Os investimentos realizados, os valores 
amortizados, a depreciação e os respectivos saldos 
serão anualmente auditados e certificados pela 
entidade reguladora. 
 
§ 3o Os créditos decorrentes de investimentos 
devidamente certificados poderão constituir garantia 
de empréstimos aos delegatários, destinados 
exclusivamente a investimentos nos sistemas de 
saneamento objeto do respectivo contrato. 
 
§ 4º Na hipótese de não haver entidade reguladora, o 
álculo do crédito a que se refere o caput deste artigo 
levará em consideração o valor atualizado dos bens, a 
ser feito por meio de avaliação realizada por peritos 
de reconhecida idoneidade e independência, 
escolhidos de mútuo acordo entre o prestador e o 
poder concedente, ficando o valor da avaliação 
sujeito a correção monetária até a data do efetivo 
pagamento da indenização. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Art. 52. A prestação dos serviços atenderá a 
requisitos mínimos de qualidade, incluindo a 
regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos 
produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às 
condições operacionais e de manutenção dos 
sistemas, de acordo com as normas regulamentares e 
contratuais. 
 
§ 1º Os parâmetros mínimos para a potabilidade da 
água, serão considerados para efeitos desta lei, o que 
for fixado pela União. 
 
§ 2º O órgão estadual de saúde poderá definir 
parâmetros especiais e transitórios, de potabilidade da 
água, para situações de escassez ou de emergência, 
que minimizem os riscos a saúde pública. 
 
§ 3º a entidade de regulação e fiscalização definirá os 
requisitos mínimos a que se refere o caput, 
ressalvados os dispostos nos parágrafos anteriores. 

 
Art. 53. O licenciamento ambiental de unidades de 
tratamento de esgotos sanitários e de efluentes 
gerados nos processos de tratamento de água 
considerará e estabelecerá etapas de eficiência, a fim 
de alcançar gradual e progressivamente os padrões 
estabelecidos pela legislação ambiental. 
 
§ 1o O órgão ambiental, no âmbito de sua 
competência estabelecerá procedimentos 
simplificados de licenciamento para as atividades a 

que se refere o caput deste artigo, em função do porte 
das unidades e dos impactos ambientais esperados. 
 
§ 2o O órgão ambiental competente estabelecerá 
metas graduais e progressivas para que a qualidade 
dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos 
sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos 
hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis 
presentes de tratamento, considerando a capacidade 
de pagamento das populações e usuários envolvidos 
com vistas à definição de prazo para atingir as metas 
de enquadramento. 
 
§ 3º Quando o impacto ambiental for apenas local, a 
fiscalização se dará prioritariamente pelo órgão 
ambiental municipal competente e, quando extrapolar 
a ambiência local, ou se fizer necessária ação 
suplementar, será do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA. 
 
§ 4º Em caso de licenciamento ambiental realizado 
pelo IEMA, de atividade de saneamento básico em 
que se faça necessário, a intervenção  e/ou supressão 
de vegetação em áreas protegidas, deverão ser 
realizadas medidas compensatórias pelo 
empreendedor,  conforme regulamentação definida 
por tal órgão. 
 
Art. 54. Observadas as disposições da Lei Estadual 
nº. 7.499/03, das normas do titular, da entidade de 
regulação e de meio ambiente, toda edificação 
permanente urbana deverá ser conectada às redes 
públicas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitários disponíveis e estará sujeita ao pagamento 
das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da 
conexão e do uso desses serviços. 
 
§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento 
básico, serão admitidas soluções individuais de 
abastecimento de água e de afastamento e destinação 
final dos esgotos sanitários, observadas as 
disposições da Lei Estadual nº. 7.499/03, as normas 
editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de 
recursos hídricos. 
 
§ 2o A instalação hidráulica predial, destinada ao 
consumo e higiene humano, ligada à rede pública de 
abastecimento de água, não poderá ser também 
alimentada por outras fontes. 
 
§ 3o O órgão municipal competente deverá dar 
cumprimento ao disposto neste artigo. 
 
Art. 55. Em situação crítica de escassez ou 
contaminação de recursos hídricos que obrigue à 
adoção de racionamento, declarada pela autoridade 
ambiental competente, a entidade de regulação e 
fiscalização poderá adotar mecanismos tarifários de 
contingência, com objetivo de cobrir custos 
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adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio 
financeiro da prestação do serviço e a gestão da 
demanda. 
 

CAPÍTULO IX 
DO CONTROLE SOCIAL 

 
 

Art. 56. O controle social será exercido pelo 
Conselho Estadual de Saneamento Básico – 
CONSAN. 
 
Parágrafo único. O controle social também será 
exercido por meio de consultas e audiências públicas, 
e pelo acesso às informações previstas nesta lei e em 
outros processos definidos pelo Estado e pela 
entidade estadual de regulação e fiscalização. 

 
 

TITULO II 
 

CAPÍTULO I 
DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO 
 

Art. 57. Observados os princípios básicos constantes 
das diretrizes nacionais e estaduais, a Política 
Estadual de Saneamento Básico do Estado do 
Espírito Santo, se desenvolverá sob os seguintes 
objetivos: 
 
I - contribuir para o desenvolvimento estadual, a 
redução das desigualdades regionais, a geração de 
emprego e de renda e a inclusão social; 
II - priorizar planos, programas e projetos que visem 
à implantação e ampliação dos serviços e ações de 
saneamento básico nas áreas ocupadas por 
populações de baixa renda; 
III - proporcionar condições adequadas de 
salubridade ambiental de populações tradicionais, 
com soluções compatíveis com suas características 
socioculturais; 
IV - proporcionar condições adequadas de 
salubridade ambiental às populações rurais e de 
pequenos núcleos urbanos isolados; 
V - assegurar que a aplicação dos recursos 
financeiros administrados pelo poder público dê-se 
segundo critérios de promoção da salubridade 
ambiental, de maximização da relação benefício-
custo e de maior retorno social; 
VI - incentivar a adoção de mecanismos de 
planejamento, regulação e fiscalização da prestação 
dos serviços de saneamento básico; 
VII - promover alternativas de gestão que viabilizem 
a auto-sustentação econômica e financeira dos 
serviços de saneamento básico, com ênfase na 
cooperação federativa; 
VIII - promover o desenvolvimento institucional do 
saneamento básico, estabelecendo meios para a 
unidade e articulação das ações dos diferentes 

agentes, bem como do desenvolvimento de sua 
organização, capacidade técnica, gerencial, financeira 
e de recursos humanos contemplados as 
especificidades locais; 
IX - fomentar o desenvolvimento científico e 
tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a 
difusão dos conhecimentos gerados de interesse para 
o saneamento básico; 
X - minimizar os impactos ambientais relacionados à 
implantação e desenvolvimento das ações, obras e 
serviços de saneamento básico e assegurar que sejam 
executadas de acordo com as normas relativas à 
proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do 
solo e à saúde. 
 
Art. 58.  Observados os princípios básicos constantes 
da lei nacional, a Política Estadual de Saneamento 
Básico do Estado do Espírito Santo, se desenvolverá 
sob as seguintes diretrizes: 
 
I - prioridade para as ações que promovam a 
eqüidade social e territorial no acesso ao saneamento 
básico; 
II - aplicação dos recursos financeiros por ela 
administrados de modo a promover o 
desenvolvimento sustentável, a eficiência e a 
eficácia;  
III - estímulo ao estabelecimento de adequada 
regulação dos serviços; 
IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de 
desenvolvimento social no planejamento, 
implementação e avaliação das suas ações de 
saneamento básico; 
V - melhoria da qualidade de vida e das condições 
ambientais e de saúde pública; 
VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e 
regional; 
VII - garantia de meios adequados para o 
atendimento da população rural dispersa, inclusive 
mediante a utilização de soluções compatíveis com 
suas características econômicas e sociais peculiares;  
VIII - fomento ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, à adoção de tecnologias apropriadas e à 
difusão dos conhecimentos gerados; 
IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e 
prioridade, levando em consideração fatores como 
nível de renda e cobertura, grau de urbanização, 
concentração populacional, disponibilidade hídrica, 
riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais; 
X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de 
referência para o planejamento de suas ações, 
considerando a estrutura de redes de cidades e a 
regionalização da prestação dos serviços; 
XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e 
serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos 
de cooperação entre entes federados. 
 
Parágrafo único. As políticas e ações de 
desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 
combate e erradicação da pobreza, de proteção 
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ambiental, de promoção da saúde e outras de 
relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida devem considerar a necessária 
articulação, inclusive no que se refere ao 
financiamento, com o saneamento básico. 
 
Art. 59.  A alocação de recursos públicos estaduais 
para o saneamento básico será feita em conformidade 
com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos artigos 
57 e 58 desta lei e com os planos estadual e regional 
de saneamento básico e, condicionados: 
 
I - ao alcance de índices mínimos de: 
a) desempenho do prestador na gestão técnica, 
econômica e financeira dos serviços; 
b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida 
útil do empreendimento; 
II - à adequada operação e manutenção dos 
empreendimentos anteriormente financiados com 
recursos mencionados no caput deste artigo. 
 
§ 1o  O Estado poderá instituir e orientar a execução 
de programas de incentivo à execução de projetos de 
interesse social na área de saneamento básico com 
participação de investidores privados, mediante 
operações estruturadas de financiamentos realizados 
com recursos de fundos privados de investimento, de 
capitalização ou de previdência complementar, em 
condições compatíveis com a natureza essencial dos 
serviços públicos de saneamento básico. 
 
§ 2o  A exigência prevista na alínea “a” do inciso I do 
caput não se aplica à destinação de recursos para 
programas de desenvolvimento institucional do 
operador de serviços públicos de saneamento básico. 
 
Art. 60.  A divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as 
fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização 
integral de seu teor a todos os interessados, inclusive 
por meio da internet e por audiência pública. 
 
Art. 61.  Fica instituído o Sistema Estadual de 
Informações em Saneamento Básico – INFOSAN, 
com os objetivos de: 
 
I - coletar e sistematizar dados relativos às condições 
da prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico; 
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras 
informações relevantes para a caracterização da 
demanda e da oferta de serviços públicos de 
saneamento básico; 
III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação 
da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços 
de saneamento básico. 
 
§ 1o  As informações do INFOSAN serão públicas e 
acessíveis a todos. 

§ 2º O INFOSAN deverá se articular com os sistemas 
de informação em gestão ambiental e recursos 
hídricos. 
 
§ 3º Caberá a SEDURB a estruturação e organização 
do INFOSAN no prazo de até dois anos de 
publicação desta lei. 
 
 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Art. 62. Para os serviços prestados pela CESAN, 
durante o período de transição das atividades de 
regulação, fiscalização e elaboração de planos de 
saneamento básico, fixado em dois anos, após a 
publicação desta lei, será apresentado pela CESAN à 
entidade estadual reguladora e fiscalizadora, um 
plano tarifário, para os exercícios de 2009 e 2010, de 
forma a garantir a estabilidade e segurança dos 
negócios existentes. 
 
§ 1º Caso a entidade de regulação e fiscalização, não 
esteja criada e estruturada até maio de 2009, o índice 
de reajuste das tarifas da CESAN, previsto para junho 
de 2009, será fixada em portaria a ser expedida pela 
SEDURB. 
 
§ 2° Após o período de transição fixado em dois 
anos, após a publicação desta lei, a política tarifaria a 
ser praticada pela CESAN será estabelecida pela 
entidade estadual reguladora e fiscalizadora, com 
base nas diretrizes e metas estabelecidas no Plano 
Regional de Saneamento Básico. 
 
Art. 63. A CESAN e suas subsidiárias, quando 
constituídas, ficam autorizadas a formar consórcios 
com empresas nacionais ou estrangeiras, inclusive 
com outras companhias estaduais ou municipais de 
saneamento básico, na condição ou não de empresa-
líder, objetivando expandir atividades, reunir 
tecnologias e ampliar investimentos aplicados aos 
serviços de saneamento básico. 
 
Art. 64. As diretrizes gerais da política de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário a 
serem observadas pela entidade estadual de regulação 
e fiscalização serão as descritas nesta lei, nas 
diretrizes da SEDURB no que couber, no disposto na 
Lei Federal nº. 11.445, de 05/01/2007, na Lei 
Estadual nº. 6.871, de 14/11/2001 e, na Lei 
Complementar Estadual nº. 380, de 14/02/2007. 
 
Art. 65. A CESAN terá um prazo de até doze meses, 
para se adequar internamente, visando às atividades 
de regulação e fiscalização dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, a 
partir da publicação desta lei. 
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Art. 66. Esta lei deverá ser regulamentada, no que 
couber, no prazo de até cento e oitenta dias, a contar 
da data de sua publicação. 
 
Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 

 
MENSAGEM Nº 280/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Encaminho à elevada deliberação dessa nobre 
Assembléia o anexo projeto de lei complementar que 
cria a Agência Reguladora de Saneamento Básico e 
Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo – ARSI, 
autarquia de regime especial, dotada de personalidade 
jurídica de direito público e autonomias 
administrativa, patrimonial, técnica e financeira, 
vinculada à Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB. 
 
A ARSI terá por finalidade regular, controlar e 
fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, os 
serviços de saneamento básico concedidos, 
abrangendo abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, de interesse comum e interesse local, 
delegados ao Governo do Estado e os serviços de 
infra-estrutura viária com pedágio. 
 
Este projeto é passo fundamental para adequar o 
arcabouço jurídico estadual com a Lei Federal nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabeleceu as 
diretrizes e a política para o saneamento básico do 
País e  com o projeto de lei encaminhado pela 
Mensagem nº 279/2008, que trata das diretrizes e da 
política estadual de saneamento básico.  
 
A Lei Federal n.º11.445 estabelece que a celebração 
de contrato para a prestação de serviços de 
saneamento deve ser precedida da existência de 
normas de regulação e designação da entidade 
reguladora, à qual deverá ser garantida independência 
decisória e autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira. O mesmo se dá no projeto de lei referente 
ao saneamento básico estadual. 
 
Portanto, a proposta ora formulada, ao optar por 
autarquia de regime especial, dotada de autonomia, 
está perfeitamente de acordo com as diretrizes 
nacionais e estaduais.  
 
Por outro lado, a concessão de serviços públicos de 
infra-estrutura viária, abrangendo pontes, rodovias, 
túneis, dentre outros concedidos a terceiros, mediante 
cobrança de pedágios aos usuários, não pode 

prescindir, no interesse da população, da sua 
regulação e fiscalização. 
 
O exercício da função de regulação e fiscalização 
atenderá aos princípios da independência decisória, 
incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira da entidade reguladora bem como a 
transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade 
das decisões.  
 
Tais princípios, bem como toda a Lei, coadunam com 
a exigência da lei 11.445/07, um dos fatores 
motivadores da criação da Agência, além do interesse 
do Poder Executivo Estadual no que se refere aos 
serviços viários com pedágios. Esta necessidade 
torna-se evidente quando se percebe que diversos 
outros Estados já instituíram as suas agências 
reguladoras, de forma a adequar-se à lei federal, 
proporcionando a segurança jurídica para as relações 
contratuais, com o estabelecimento de diretrizes 
sólidas a serem observadas e fixação de regras claras, 
dando garantias para os investimentos realizados e 
potencializando, assim, a segurança para novos 
investimentos. 
 
Em observância às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexos, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 
janeiro a dezembro/2007, Impacto Orçamentário e 
Financeiro e Demonstrativo de Comportamento da 
Arrecadação nos últimos doze meses. 
 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa nobre 
Casa de Leis, apreciando o teor do projeto, anexo, e 
as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta 
iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela 
traduz. 
 
Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2008 
 

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

 
 

TITULO I 
 

DA AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-

ESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Fica criada a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do 
Espírito Santo – ARSI, autarquia de regime especial, 
dotada de personalidade jurídica de direito público e 
autonomias administrativa, patrimonial, técnica e 
financeira, vinculada à Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – 
SEDURB, passando a reger-se por esta lei 
complementar. 
 
§ 1º A ARSI tem sede e foro na cidade de Vitória, 
capital do Estado do Espírito Santo, e jurisdição em 
todo o território do Espírito Santo, gozando, no que 
refere aos seus bens, receitas e serviços, das regalias, 
privilégios, isenções e imunidades conferidas à 
Fazenda Pública. 
 
§ 2º O regime jurídico da ARSI caracterizar-se-á por 
independência decisória, mandato fixo e estabilidade 
de seus diretores e demais condições que tornem 
efetiva sua autonomia no âmbito da Administração 
Pública Estadual. 
 
§ 3º A ARSI poderá exercer total ou parcialmente 
suas atividades, observada a viabilidade técnica, as 
funções que lhe forem: 
 
a) atribuídas na forma da legislação vigente; 
b) delegadas pelos demais entes da Federação, de 
serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário de interesse comum e interesse local do 
Estado e Municípios, prestados em regime de gestão 
associada ou não, e de serviços de infra-estrutura 
viária com pedágio delegado pelo Poder Executivo 
Estadual. 
 
§ 4º Os instrumentos de delegação, exigidos por lei, 
serão precedidos de celebração pelo Governo do 
Estado, de convênios de cooperação ou contratos de 
consórcios públicos. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
 

Art. 2º  O exercício da função de regulação e 
fiscalização atenderá aos seguintes princípios: 
 
I - independência decisória, incluindo autonomia 
administrativa, orçamentária e financeira da entidade 
reguladora; 
II - transparência, tecnicidade, celeridade e 
objetividade das decisões.  
Art. 3º  São objetivos da regulação e fiscalização: 
I - estabelecer padrões e normas para a adequada 
prestação dos serviços e para a satisfação dos 
usuários; 

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

CAPÍTULO III 
DA FINALIDADE E DIRETRIZES 

 
Art. 4º A ARSI tem por finalidade, regular, controlar 
e fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
os serviços de saneamento básico, concedidos, 
abrangendo abastecimento de água e esgotamento 
sanitário de interesse comum e interesse local 
delegados ao Governo do Estado e, serviços estaduais 
de infra-estrutura viária com pedágio. Tais atividades 
deverão ser exercidas nos termos e limites desta lei 
complementar e demais normas legais, 
regulamentares e regulatórias pertinentes, no que 
tange à eficiência dos serviços públicos, 
fornecimento, distribuição e demais condições de 
atendimento, observando respeito às competências e 
prerrogativas municipais quando for o caso. 
 
§ 1º A ARSI, para a consecução de suas finalidades, 
poderá celebrar atos jurídicos bilaterais ou 
multilaterais com órgãos ou entidades da União, dos 
Estados e dos Municípios, referentes aos serviços 
públicos a serem regulados, controlados e 
fiscalizados, nos termos de legislação específica 
existente. 
 
§ 2º As atribuições da ARSI serão exercidas com o 
objetivo de preservar o interesse público, buscar o 
equilíbrio econômico-financeiro quanto às 
concessões, permissões e autorizações, outorgas 
legais, dos serviços sob sua jurisdição. 
 
§ 3º Na realização das finalidades assinaladas neste 
artigo, a ARSI reger-se-á pelas seguintes diretrizes: 

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

 
Art. 5º A ARSI no desempenho de suas 
atividades, obedecerá aos princípios da 
legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, 
celeridade, impessoabilidade, igualdade, devido 
processo legal, descentralização, publicidade, 
moralidade e, da eficiência, entre outros afetos à 
Administração Pública. 
 
Art. 6º Compete ainda à ARSI, por delegação dos 
poderes competentes: 
I - cumprir e fazer cumprir, no Estado do Espírito 
Santo, a legislação específica, os convênios e os 
contratos afetos ao seu âmbito de atuação; 

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

CAPÍTULO IV 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS 

 
Art. 7º São considerados serviços públicos 
regulados, para efeitos desta lei complementar: 
 
I – abastecimento de água e esgotamento sanitário: 
serviços prestados, conforme definição descrita nas 
alíneas a, b e c, do § 1º deste artigo. 
II - infra-estrutura viária com pedágio: serviços de 
circulação viária, abrangendo infra-estrutura de 
pontes, rodovias, túneis, dentre outros com prestação 
concedida a terceiros, mediante cobrança de pedágio. 
 
§ 1º para os serviços públicos regulados descritos no 
inciso I, entende-se o conjunto de serviços, infra-
estruturas e instalações operacionais de: 
 
 a) abastecimento de água potável: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e instalações necessárias 
ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição.  
b) esgotamento sanitário: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 
c) abastecimento e fornecimento de água não potável: 
constituído pelas atividades, infra-estruturas e 
instalações necessárias ao fornecimento de água bruta 
ou de reuso, para terceiros. 
 
Art. 8º Quanto à regulação e fiscalização dos 
serviços de saneamento básico abrangendo 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, de 
interesse local, compete a ARSI aquelas funções 
delegadas ao Estado, inclusive tarifárias, respeitados 
os contratos anteriores à vigência da Lei Federal nº 
11.107, de 06 de abril de 2005, observando-se as 
legislações federal e estadual, em especial a política 
estadual de saneamento, no que abranger as 
atividades de regulação, controle e fiscalização, 
considerando-se, ainda, os instrumentos de delegação 
e os contratos de outorgas existentes. 
 
§ 1º Os instrumentos de delegação deverão indicar os 
limites, a forma de atuação e a abrangência das 
atividades da ARSI, nos termos do artigo 23, da Lei 
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, bem 
como os itens, instalações e equipamentos a ela 
associados, quando a delegação também envolver a 
prestação dos serviços. 

§ 2º A delegação das competências de regulação e 
fiscalização poderá ser delegada ao Governo do 
Estado, que as exercerá por meio da ARSI, nos 
termos desta lei complementar. 
 
§ 3° O exercício das atividades de regulação e 
fiscalização para estas atividades considerará o 
disposto na Lei Federal nº 11.445/2007, e na 
legislação estadual referente as diretrizes e política 
estadual de saneamento básico. 
 
Art. 9º Quanto à regulação e fiscalização dos 
serviços públicos regulados de infra-estrutura viária, 
com pedágio, compete à ARSI, atuando de acordo 
com a competência definida pela legislação estadual:  
I - regular e fiscalizar a prestação dos serviços, com 
amplo e irrestrito acesso aos dados e informações 
técnicas, econômicas, financeiras e quaisquer outras; 
II - encaminhar à autoridade competente propostas de 
concessão, permissão ou autorização de serviços, 
bem como propor alteração das condições e das áreas 
de concessão, permissão ou autorização do serviço, 
ou mesmo a extinção dos respectivos contratos, 
quando necessário; 
III - considerar as diretrizes gerais a serem definidas 
na política estadual de concessão de serviços de 
infra-estrutura viária com pedágio; 
 
Art. 10. Na atividade de regulação e fiscalização dos 
serviços públicos regulados, deverá a ARSI 
relacionar-se com outros órgãos com atividades 
similares relacionadas no Estado e no País, de modo 
a aperfeiçoar seus procedimentos, agregar valor em 
suas atividades e agilizar sua atuação no interesse 
público. 
 
Parágrafo único. Para a fiscalização de estruturas 
físicas, obras e atividades operacionais e estudos 
técnicos específicos nos serviços de infra-estrutura 
viária concedidas pelo Governo do Estado, poderá a 
ARSI celebrar convênios de cooperação com o 
Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do 
Espírito Santo - DER-ES. 
 
Art. 11. No interesses das classes usuárias, poderá a 
ARSI contratar ou desenvolver estudos técnicos e 
econômicos que propiciem subsídios aos processos 
de reajuste e de revisão tarifárias dos serviços 
públicos regulados. 

 
 

CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Art. 12. Constituem receitas da ARSI: 
I - as dotações orçamentárias fixadas anualmente no 
orçamento geral do Governo do Estado; 
II - as dotações orçamentárias e subvenções da União 
e dos Municípios; 
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III - as doações, legados, subvenções e outros 
recursos que lhe forem destinados; 
IV - os recursos provenientes de acordos, convênios, 
ajustes ou contratos com entidades públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras; 
V - as rendas de aplicações financeiras; 
VI - as receitas resultantes da prestação e venda de 
serviços e produtos derivados de suas atividades; 
VII - as rendas resultantes da aplicação de bens e 
valores patrimoniais; 
VIII - o produto de taxas de regulação e de 
fiscalização dos serviços públicos concedidos; 
IX – valores de multas aplicadas no exercício de 
atividade fiscalizadora, nos termos da legislação 
vigente, dos convênios e dos contratos; 
X – outras receitas. 
 
 

CAPÍTULO VI  
DO PATRIMÔNIO 

 
 

Art. 13. O patrimônio da ARSI é constituído de: 
 
I - bens móveis doados pelo Estado do Espírito 
Santo, bem como outras doações e contribuições de 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras; 
II – ações, pelos direitos e por outros valores que lhe 
forem conferidos, excetuando empresas prestadoras 
de serviços regulados; 
III - bens e direitos oriundos da execução de 
contratos, convênios, acordos, ajustes e congêneres; 
IV - bens móveis e imóveis que adquirir; 
V - saldos dos exercícios financeiros, transferidos 
para sua conta patrimonial. 
 
Parágrafo único. Em caso de extinção da ARSI, 
seus bens reverterão ao patrimônio do Estado. 
 
 

TITULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 

ARSI 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
 

Art. 14. A estrutura organizacional básica da ARSI é 
a seguinte: 
 
I - nível de Direção Superior: 
a) o Conselho Consultivo de Saneamento Básico e de 
Serviços de Infra-estrutura Viária;  
b) a Diretoria Colegiada, formada pelos Diretores; 
c) o Diretor Geral. 
II - nível de Assessoramento: 
a) o Gabinete da Diretoria Colegiada; 
b) a Ouvidoria; 

c) a Assessoria Jurídica; 
d) a Assessoria Técnica; 
e) a Assessoria de Comunicação. 
III - nível de Gerência: 
a) o Diretor Técnico; 
b) o Diretor Administrativo e Financeiro. 
IV - nível de Execução Programática: 
a) a Gerência de Regulação do Saneamento Básico; 
b) a Gerência de Regulação do Serviço de Infra-
estrutura Viária; 
c) a Gerência de Estudos Econômicos e Tarifários; 
d) a Gerência Administrativa e Financeira. 
 
Parágrafo único. As atribuições das unidades 
organizacionais que integram a estrutura da ARSI 
serão propostas pela Diretoria Colegiada, na 
regulamentação desta lei complementar. 
 
Art. 15. Ao Diretor Geral compete conduzir a 
direção colegiada, a supervisão e orientação da ação 
executiva e das gestões administrativa, financeira e 
patrimonial da ARSI, buscando os melhores métodos 
de gestão que assegurem eficácia, economicidade, 
transparência e efetividades da ação operacional; 
representar a ARSI em juízo ou fora dele e em suas 
relações como demais órgãos do Estado; garantir o 
equilíbrio das atividades no âmbito da Direção 
Colegiada. 
 
Art. 16. Ao Diretor Técnico e ao Diretor 
Administrativo e Financeiro, competem as atividades 
gerenciais e operacionais de suas áreas de atividades, 
além das responsabilidades da gestão da ARSI 
através da Diretoria Colegiada. 
 
Art. 17. O poder decisório da ARSI é de caráter 
colegiado para as atividades administrativas, 
financeiras e técnicas. 
 
§ 1º Toda decisão tomada no âmbito da Diretoria 
Colegiada deverá ser embasada em processo 
administrativo devidamente instaurado e instruído. 
 
§ 2º Os atos praticados pela ARSI serão públicos e 
disponibilizados na rede mundial de computadores 
para consulta, salvo se protegido por dever de 
confidencialidade ou sigilo. 
 
§ 3º A ARSI promoverá consultas públicas 
previamente à edição de quaisquer resoluções e à 
aprovação de diretrizes, níveis, estruturas, reajustes e 
revisões tarifárias, bem como nos demais casos 
definidos no regimento interno, disponibilizando 
informações para consultas de interessados em prazo 
não inferior a 15 (quinze) dias. 
 
Art. 18. A Diretoria Colegiada é constituída por 01 
(um) Diretor Geral, 01 (um) Diretor Técnico e 01 
(um) Diretor Administrativo e Financeiro, que serão 
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nomeados pelo Governador do Estado, com mandatos 
de 03 (três) anos, admitida 1 (uma) recondução. 
 
Art. 19. O Ouvidor será nomeado pelo Governador 
do Estado dentre os nomes indicados em lista tríplice, 
elaborada pela Diretoria Colegiada, para mandato de 
03 (três anos), vedada sua recondução. 
 
Parágrafo único. Aplicam-se ao Ouvidor os 
requisitos de investiduras, impedimentos, proibições 
e causas de extinção de mandatos previstos para os 
Diretores. 
 
Art. 20. A instância maior de decisão da ARSI será a 
Diretoria Colegiada, formada pelos seus Diretores, 
deliberando, sempre, por maioria absoluta, nos 
termos do regimento interno. 
 
§ 1º Os requisitos necessários para o provimento dos 
cargos de Diretor-Geral e dos demais Diretores são 
os seguintes: 
 
I - ser brasileiro; 
II - ter reconhecida capacidade técnica e 
administrativa em suas respectivas áreas de atuação; 
III - ter reputação ilibada e idoneidade moral; 
IV - não ter relação de parentesco com dirigente, 
administrador, diretor, acionista, quotista ou 
conselheiro de empresa regulada, controlada ou 
fiscalizada pela ARSI; 
V - apresentar declaração de bens; 
VI - ter formação de nível superior completo, com 
competência gerencial reconhecida para o cargo 
indicado. 
 
§ 2º O Diretor-Geral, em suas faltas e impedimentos, 
será substituído por um dos diretores, a ser designado 
pela Diretoria Colegiada, em caráter cumulativo. 
 
§ 3º Nos casos de renúncia, morte ou perda de 
mandato, proceder-se á nova nomeação, para fins de 
complementar o período restante do mandato. 
 
§ 4º Os Diretores da ARSI permanecerão no 
exercício de suas funções após o término de seu 
mandato até que seus sucessores sejam nomeados e 
empossados. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA 

COLEGIADA 
 
 

Art. 21. Compete à Diretoria Colegiada da ARSI: 
I – dirigir, coordenar e controlar os serviços; 
II - apreciar e deliberar as normas de funcionamento; 
III - apreciar e aprovar os planos de trabalho e as 
propostas orçamentárias; 

IV - baixar normas, regulamentos gerais e 
específicos, para a regulação, fiscalização e controle 
dos serviços públicos, no âmbito das suas atribuições; 
V – observadas as diretrizes desta lei, aprovar níveis 
tarifários e homologar tarifas relativas aos serviços 
pertinentes, tendo como objetivo a modicidade das 
tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro dos 
serviços regulados; 
VI - celebrar, por delegação de competência, 
contratos de concessão, contratos de programa, 
permissão de serviços ou instrumentos equivalentes; 
VII - moderar e dirimir conflitos de interesses, 
relativos ao objeto das concessões, permissões e 
autorizações, valendo-se do apoio de técnicos 
especificamente designados; 
VIII - cobrar as taxas de regulação e de fiscalização 
dos serviços públicos regulados 
IX - aprovar o Regimento Interno e suas alterações, 
que deverá conter as normas de processo 
administrativo aplicáveis a todos os seus 
procedimentos decisórios, inclusive de apuração de 
infrações, observadas a legislação em vigor e, no 
caso de competência regulatória delegada, as leis e 
regulamentos do ente delegatário; 
X – preparar concurso público de admissão no 
quadro funcional; 
XI – apreciar sugestões emitidas pelo Conselho 
Consultivo; 
XII – elaborar lista tríplice a ser encaminhada ao 
Governador do Estado, para a nomeação do Ouvidor; 
XIII – indicar Diretores como representantes da 
ARSI em conselhos que dele participar; 
XIV - exercer outras atividades afins. 
 
Art. 22. Após nomeação, os Diretores somente 
perderão os cargos antes do término do mandato em 
quaisquer das seguintes hipóteses, isolada ou 
cumulativamente: 
 
I - constatação que sua permanência no cargo possa 
comprometer a independência ou a integridade da 
ARSI, devidamente apurado em regular processo 
administrativo, assegurado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa; 
II - condenação por prática de ato lesivo ao interesse 
e patrimônio público; 
III - condenação por crime doloso; 
IV - condenação por improbidade administrativa; 
V – revogação da lei de criação da ARSI; 
VI – renúncia. 
 
Art. 23. É vedado aos Diretores, pelo prazo de 06 
(seis) meses, a contar da extinção do respectivo 
mandato, exercer, direta ou indiretamente, qualquer 
cargo ou função de controlador, diretor, 
administrador, gerente, preposto, mandatário ou 
consultor de empresas operadoras de serviços 
públicos regulados, controlados ou fiscalizados pela 
ARSI. 
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Art. 24. À Direção Colegiada cabe a direção, 
supervisão e orientação da ação executiva e das 
gestões administrativa, financeira e patrimonial da 
ARSI, buscando os melhores métodos que assegurem 
a eficácia, economicidade e efetividade da ação 
operacional do órgão. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO CONSULTIVO DE 

SANEAMENTO BÁSICO E DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 

 
 

Art. 25. Compete ao Conselho Consultivo de 
Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária, nos limites de sua área de atuação, conforme 
previsto nesta lei complementar, sem prejuízo de 
outras atribuições, na função consultiva: 
 
I – opinar sobre o programa de trabalho da ARSI; 
II – apresentar, em último grau de recurso, as 
matérias decididas pela Diretoria Colegiada; 
III - apresentar proposições a respeito das matérias de 
competência da ARSI; 
IV – acompanhar as atividades da ARSI, verificando 
o adequado cumprimento de suas competências; 
V – apreciar relatórios periódicos de atividades da 
ARSI elaboradas pela Diretoria Colegiada; 
VI – eleger, dentre seus membros, o Secretário do 
Conselho, que não poderá ser Diretor da ARSI; 
VII - examinar críticas, denúncias e sugestões feitas 
pelos usuários e, com base nas informações, fazer 
proposições à Diretoria; 
VIII - tornar acessível ao público os seus atos 
normativos e decisões; 
IX - opinar quanto aos critérios para fixação, revisão, 
ajuste e homologação de tarifas pertinentes; 
X – aconselhar a Diretoria Colegiada quanto às 
atividades de regulação, controle e fiscalização. 
 
Parágrafo único. O Conselho Consultivo de 
Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária poderá, ainda, a critério da direção colegiada 
da ARSI, opinar sobre: 
 

a) a proposta da Diretoria Colegiada da ARSI 
referente à reestruturação administrativa; 
b) o programa plurianual e proposta orçamentária; 
c) a prestação de contas; 
d) o relatório anual de atividades.  
 
Art. 26. O Conselho Consultivo de Saneamento 
Básico e de Serviços de Infra-estrutura Viária, órgão 
da ARSI, terá a seguinte composição: 
 
I – o Diretor Geral da ARSI, que o presidirá, 
cabendo-lhe o voto de desempate; 
II – 01 (um) representante da Secretária de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - 
SEDURB; 

III - 01 (um) representante da Secretária de Estado de 
Transportes e Obras Públicas – SETOP; 
IV - 01 (um) representante do PROCON Estadual, 
designado pelo Governador, a partir de lista tríplice; 
V – 01 (um) representante dos municípios, indicado 
pela Associação dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo – AMUNES; 
VI - 01 (um) representante dos trabalhadores de uma 
das empresas prestadora de serviços públicos 
concedidos; 
VII – 01 (um) representante da sociedade científica, a 
ser indicado pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura do Estado do Espírito Santo – CREA – 
ES; 
VIII– 01 (um) membro de livre escolha do 
Governador do Estado. 
 
Art. 27. Os membros do Conselho Consultivo de 
Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária, com atividade não remunerada, serão 
designados pelo Governador do Estado com 
mandatos de três anos, sendo vedada a sua 
recondução, devendo possuir reputação ilibada e 
idoneidade moral e capacidade em sua área de 
atuação. 
 
§ 1º O Conselho será renovado a cada dois anos, 
alternadamente, em seis treze avos e sete treze avos, 
respectivamente. 
 
§ 2º O Conselheiro perderá o mandato em caso de 
ausência não justificada a três sessões consecutivas 
ou a cinco sessões alternadas por ano, depois de 
devido processo administrativo. 
 
§ 3º A ARSI propiciará a funcionalidade de uma 
Secretaria Geral do Conselho Consultivo de 
Saneamento Básico e de Serviços de Infra-estrutura 
Viária através de quadro da autarquia, bem como 
poderá utilizar de recursos administrativos e 
financeiros próprios para o funcionamento dos 
mesmos, incluindo deslocamento e estadia para 
viabilizar comparecimento dos conselheiros que não 
sejam de órgãos governamentais. 
 
§ 4º O Conselho deverá elaborar Regimento Interno 
próprio, a ser aprovado em conjunto com a Direção 
Colegiada da ARSI, visando detalhar suas atividades 
dentro do disposto nesta lei complementar.   

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS TAXAS 

 
Art. 28. Os prestadores de serviços públicos 
regulados, definidos nesta lei complementar, 
obrigam-se a contribuir com recursos financeiros 
para compor a receita da ARSI, tendo como fato 
gerador o desempenho da atividade de regulação, 
controle e fiscalização.  
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§ 1º Ficam estabelecidas as seguintes taxas: Taxa de 
regulação e de fiscalização do serviço público de 
saneamento básico e Taxa de regulação e de 
fiscalização do serviço público de infra-estrutura 
viária; 
 
§ 2º A forma e a periodicidade do pagamento das 
taxas serão proposta pela Diretoria Colegiada e 
submetidas à aprovação por Decreto do Governador 
do Estado. 
 
§ 3º O não recolhimento das taxas de regulação e de 
fiscalização, no prazo fixado no § 2º, implicará multa 
de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento), 
por mês ou fração, e incidência de atualização 
monetária, na forma da legislação em vigor. 
 
§ 4º Incidirá multa de 100% (cem por cento) sobre o 
valor das taxas, cobrável executivamente, no caso de 
adulteração, falsificação ou fraude na apuração ou na 
emissão das respectivas guias de recolhimento. 
 
§ 5º A Taxa de regulação e de fiscalização do serviço 
público de saneamento básico - TRS será de 0,50 % 
(cinqüenta centésimos por cento) do faturamento 
anual por Município, diretamente obtido com a 
prestação do serviço subtraído os valores dos tributos 
incidentes sobre os mesmos. 
 
§ 6º A Taxa de regulação e de fiscalização do serviço 
público dos serviços de infra-estrutura viária - TRV 
será de até 1% (um por cento) da receita anual de 
pedágio, por contrato de concessão, diretamente 
obtido com a prestação do serviço subtraído os 
valores dos tributos incidentes sobre os mesmos e, 
respeitado os contratos de concessão em vigor na 
data de promulgação desta lei complementar. 
 
 

CAPÍTULO V 
DO QUADRO DE PESSOAL 

 
Art. 29. Ficam criados os cargos de provimento 
efetivo da ARSI, com suas nomenclaturas, 
escolaridade, carga horária, quantitativo e subsídio 
para atender às necessidades da Agência, constante 
do anexo I, que integra esta lei complementar. 
 
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
regulamentar as atribuições, critérios e requisitos para 
o provimento dos cargos efetivos de que trata o 
“caput”. 
 
§ 2º Os cargos efetivos de que trata o “caput” serão 
preenchidos mediante aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, nos termos 
da legislação vigente; 
§ 3º Os cargos efetivos serão submetidos ao regime 
jurídico instituído pela Lei Complementar nº. 46, de 
31 de outubro de 1994. 

§ 4º O plano de cargos e salários dos cargos efetivos 
de que trata o “caput”, será fixado por ato próprio do 
Poder Executivo. 
 
Art. 30. Aos integrantes do cargo de especialistas em 
regulação e fiscalização, criado no anexo II, incumbe 
o desempenho das atividades especializadas de 
regulação, controle e de fiscalização da prestação de 
serviços públicos regulados. 
 
Art. 31. Aos integrantes do cargo de analista de 
suporte técnico, criado no anexo II, incumbe o 
desempenho das atividades técnico-administrativas, 
de estudos econômico e tarifário, além de logísticas 
de apoio às competências legais a cargo da ARSI. 
 
Art. 32. Enquanto não for cumprida a exigência para 
a efetivação do concurso público de admissão, a 
ARSI poderá mediante acordo, solicitar a cessão de 
servidores de outros órgãos e entidades da 
Administração Pública, direta e indireta, com ônus 
para a Agência, observada a legislação pertinente. 
 
 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 33. Além das atividades de regulação e 
fiscalização, constantes desta lei complementar, 
caberá a ARSI, referente aos serviços públicos 
prestados pela Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento – CESAN, analisar, opinar e decidir 
sobre tarifa, reajustes anuais e as revisões a cada 5 
(cinco) anos, de forma a garantir a estabilidade e 
segurança dos negócios existentes. 
 
Art. 34. Além das atividades de regulação e 
fiscalização, constantes desta lei complementar, 
caberá a ARSI, referente aos serviços públicos de 
infra-estrutura viária com pedágio, referentes à 
Rodovia ES 060 (trecho atual correspondente ao km 
0 na Praça do Pedágio em Vitória até o km 67,5, no 
trevo de chegada à Praia de Meaípe, em Guarapari), 
opinar e decidir sobre tarifa, reajustes anuais e as 
revisões a cada 5 (cinco) anos, de forma a garantir a 
estabilidade e segurança dos negócios existentes. 
 
Art. 35. A política tarifária deverá garantir o 
equilíbrio econômico e financeiro da CESAN na 
prestação do serviço regionalizado, bem como dos 
contratos de concessão de serviços de infra-estrutura 
viária com pedágio, concedidos. 
 
Art. 36. Para as atividades específicas de regulação e 
fiscalização dos serviços pela ARSI, de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem 
como serviços de infra-estrutura viária com pedágio, 
será permitida fase de adaptação de no máximo doze 
(12) meses para o inicio das atividades, depois de 
nomeada a Diretoria Colegiada da ARSI.  
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Art. 37. A Tabela Salarial do Quadro de cargos de 
provimento em comissão da ARSI é a constante do 
anexo II que integra esta lei complementar. 
 
Art. 38. Ficam criados os cargos de provimento em 
comissão com as nomenclaturas, referências, 
quantitativos e vencimentos, para atender às 
necessidades de funcionamento do órgão, constantes 
do anexo III que integra esta lei complementar. 
 
Parágrafo único. Respeitados o disposto no art. 18 e 
19, os demais cargos de provimento em comissão da 

ARSI serão providos por ato do Diretor Geral, após 
decisão da Diretoria Colegiada. 
Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a 
regulamentar esta lei complementar, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 
publicação. 
Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os 
créditos adicionais necessários ao orçamento vigente 
e alterar o Plano Plurianual para 2008 – 2011, para o 
cumprimento desta lei. 
Art. 41. Esta lei complementar entra em vigor a 
partir de 01 de janeiro de 2009. 

 
 

ANEXO I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO CRIADOS, A QUE SE REFERE O ARTIGO 29. 
 

Nomenclatura do 
cargo 

Escolaridade Carga horária  
semanal 

Quantitativo Subsídio (R$) 

Especialista em 
regulação e 
fiscalização 

superior  
completo 

40 horas 06 3.675,00 

Analista de suporte 
técnico 

superior 
completo 

40 horas 08 2.500,00 

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

REFERE O ARTIGO 37. 
 

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

 
 

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

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

 
 

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

 
PROJETO DE LEI QUE CRIA A AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-

ESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – ARSI. 
 

 
 Valores em R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2009 2010 2011 
Criação de cargos comissionados 
Criação de cargos efetivos 

46.585 
42.050 

681.543 
615.191 

681.543 
615.191 

681.543 
615.191 

Impacto orçamentário financeiro 88.635 1.296.734 1.296.734 1.296.734 
 
Memória de Cálculo anual criação de cargos comissionados: 
Quantitativo de cargos = 11 
Valor total mensal: R$ 46.585,32 
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Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13° + 1/3 férias) 
Valor anual = (46.585 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 681.543,23 
 
Memória de Cálculo anual criação de cargos efetivos: 
Quantitativo de cargos = 14 
Valor total mensal: R$ 42.050,00 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13° + 1/3 férias) 
Valor anual = (42.050 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 615.191,50  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 

 
MENSAGEM Nº 281/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
Submeto ao exame dessa Casa de Leis o anexo 
projeto de lei complementar que tem como proposta 
ampliar o quadro de técnicos de nível superior, por 
meio da contratação de 38 (trinta e oito) 
profissionais, em caráter emergencial, para realizar o 
atendimento aos adolescentes que se encontram sob a 
custódia do Estado, cumprindo medida 
socioeducativa de internação ou estão sob 
acautelamento provisório. 
A necessidade de contratação emergencial se justifica 
tendo em vista o aumento do número de adolescentes 
no sistema socioeducativo (519% em cinco anos) e o 
cumprimento das obrigações judiciais no que diz 
respeito ao encaminhamento de relatórios 
interdisciplinares de cada adolescente, 
semestralmente. 
Atualmente, a equipe de técnicos de nível superior é 
insuficiente para garantir o cumprimento dos prazos 
junto ao poder judiciário. Além disso, pode haver 
atraso na liberação de adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa de internação e internação 
provisória, contribuindo para a superlotação das 
unidades. 
 
Destaco que a equipe técnica atua no atendimento aos 
adolescentes e suas famílias sob duas dimensões, 
quais sejam: a dimensão jurídica e a dimensão de 
inclusão social. 
 
Na dimensão jurídica, a atuação do profissional de 
nível superior se dá no sentido de cumprir com as 
obrigações judiciais pertinentes à execução da 
medida socioeducativa pelo adolescente. 
Na dimensão da inclusão social, o profissional de 
nível superior atua no sentido de realizar o 
atendimento psico-social e pedagógico do 
adolescente e da sua família, bem como busca a 
articulação da rede sócio-assistencial junto aos 
municípios de forma a garantir oportunidades a essa 
população. 

 
Essa equipe tem o importante papel de acompanhar o 
desenvolvimento e o cumprimento da medida 
socioeducativa de modo a subsidiar, por meio de 
relatórios, pareceres e laudos técnicos periódicos, o 
poder judiciário para a tomada de decisões. 
 
O presente projeto de lei complementar abrange as 
seguintes categorias: Assistente Social (10); 
Psicólogos (14); Pedagogos (04); Advogado (10). Os 
38 (trinta e oito) técnicos propostos atuarão 
diretamente no atendimento aos adolescentes em 
conflito com a lei, custodiados pelo Estado em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação 
ou que estão sob acautelamento provisório nas 
Unidades do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo - IASES.  
 
Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
Definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2007 a Dezembro/2007. 
  
Por todo o exposto, solicito o empenho de V. Exa. e 
ilustres pares no sentindo da aprovação do projeto de 
lei complementar que acompanha esta Mensagem. 
 
Atenciosamente  
 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº41/2008 
 

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

 
Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
contrato administrativo de prestação de serviço, por 
prazo determinado, para admissão de 38 (trinta e 
oito) Técnicos de Nível Superior, em caráter 
temporário, para atender às necessidades 
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emergenciais do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo – IASES. 
 
Art. 2º As contratações previstas no artigo 1º 
respeitarão o prazo de até 12 (doze) meses, a 
contar da data de formalização do contrato 
administrativo de prestação de serviços, podendo 
ser prorrogadas por igual período e rescindidas a 
qualquer tempo no interesse da administração. 
 
Art. 3º É proibido o desvio de função de pessoal 
contratado na forma desta lei complementar. 
 
Art. 4º É proibida a contratação, nos termos desta lei 
complementar, de servidores da administração direta 
ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, 
exceto as acumulações permitidas 
constitucionalmente. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do 
contrato, a infração do disposto no caput deste artigo, 
importará na responsabilidade da autoridade 
contratante e do contratado, inclusive solidariedade 
quanto à devolução dos valores pagos ao contratado. 
 
Art. 5º Nas contratações serão observados os valores 
de salário-base pago ao pessoal do quadro de 
servidores do IASES, observada a proporcionalidade 
da carga horária efetivamente prestada. 
 
Art. 6º Aplicam-se ao pessoal contratado os mesmos 
deveres, proibições e responsabilidades vigentes para 
os servidores públicos integrantes do IASES. 
 
 
Art. 7º As infrações disciplinares atribuídas ao 
pessoal contratado nos termos desta lei 
complementar serão apuradas mediante 
sindicância e/ou processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e concluídas nos 
mesmos prazos estabelecidos para servidores 
efetivos. 
 
 
Art. 8º O contrato firmado de acordo com os 
termos desta lei complementar extinguir-se-á 
sem direito a indenização: 
 

I – pelo término do prazo contratual; 
II – por iniciativa do contratado; 
III – por conveniência da Administração; 
IV – quando o contratado incorrer em falta 
disciplinar; 
V – quando da homologação de concurso 
público para provimento de cargos. 
 
Art. 9º É assegurado aos contratados o direito ao 
gozo de licença para tratamento de sua própria 

saúde, por acidente em serviço, por doenças 
profissionais, por gestação e por paternidade, 
vedada quaisquer outras espécies de afastamento. 
 
 
Parágrafo único. O contratado em caráter 
temporário fará jus, ainda: 
 
 
I – ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional 
ao tempo de serviço prestado; 
II – ao adicional de férias proporcional ao tempo 
de serviço prestado; 
III – ao adicional noturno;  
IV – ao vale transporte; 
V – ao auxílio alimentação; 
VI – a Gratificação de Dedicação à Atividade 
Sócio-Educativa - GDASE quando for o caso, 
conforme regulamentado em legislação 
específica. 
 
 
Art. 10. Os contratados, na forma desta lei 
complementar, serão segurados do Regime Geral da 
Previdência Social, conforme § 13 do artigo 40 da 
Constituição Federal. 
 
 
Art. 11. O quantitativo de vagas do cargo de 
provimento efetivo de  Técnico de Nível Superior, a 
que se refere o anexo I da Lei Complementar n° 362, 
de 30 de março de 2006, passa a ser de 91 (noventa e 
um) 
 
Art. 12. A definição dos cargos e o quantitativo 
máximo de pessoal que poderá ser admitido 
mediante contratação temporária, assim como o 
valor unitário, são os constantes do anexo único 
que integra esta lei complementar. 
 
 
Parágrafo único. A carga horária dos cargos 
constantes do anexo único será de 40 (quarenta) 
horas semanais. 
 
Art. 13. As despesas decorrentes da execução 
desta lei complementar correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito adicional suplementar para atendimento das 
despesas decorrentes desta lei complementar. 
 
Art. 15. Esta lei complementar entra em vigor na 
data da sua publicação. 
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ANEXO ÚNICO - A que se refere o artigo 12. 
 

 
Nomenclatura Função Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Assistente Social 10 1.630,13 16.301,30 
 

Psicólogo 14 1.630,13 22.821,82 
 

Pedagogo 04 1.630,13 6.520,52 
 

Técnico de Nível Superior 

Advogado 10 1.630,13 16.301,30 
 

Total 38  61.944,94 
 
 

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

 
 
PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
EMERGENCIAIS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – 
IASES. 
 

 
Valores em R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO  
MENSAL 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Criação de cargos  
 

61.944 
 

906.254 
 

906.254 
 

906.254 
 

Impacto orçamentário financeiro 61.944 906.254 906.254 906.254 
 
 
Memória de Cálculo anual criação de cargos comissionados: 
Quantitativo de cargos = 38 
Valor unitário dos cargos: R$ 1.630,13 
Valor total mensal: R$ 61.944.94 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13° + 1/3 férias) 
Valor anual = (61.944,94 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 906.254,47 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 

 
MENSAGEM Nº 282/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Dou conhecimento a essa Casa de Leis que, 
amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual, vetei totalmente o Projeto de 
Lei n° 400/2007, transformado no Autógrafo de Lei 
n° 254/2008, de autoria do Deputado Rafael Favatto, 
que trata do seguinte assunto: “Cria o Programa 
Estadual de Empreendedorismo, vinculado às 
Universidades e Faculdades Públicas e Privadas de 
fixa outras providências”. 

O projeto de lei padece de vícios de 
inconstitucionalidade formal e material, eis, pois, a 
razão do veto. 
Transcrevo a seguir o parecer emitido pela 
Procuradoria Geral do Estado que aprovo: 
 
“Da violação do princípio da reserva de 
administração – art. 84, II e VI, “a” da 
Constituição Federal; e art. 91, I e V da 
Constituição Estadual –, da invasão da 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo – art. 61, §1°, II, “b” da CF; e art. 63, 
parágrafo único, III e VI da CE –, e da afronta ao 
princípio da harmonia entre os poderes - art. 2° 
da CF. 
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Note-se que ao criar o “Programa Estadual de 
Empreendedorismo, vinculado às Universidades e 
Faculdades Públicas e Privadas”, o legislador 
estadual impõe à Administração Pública que esta 
implemente o programa, selecione os projetos, 
oriente (orientação técnica, contábil e econômica), 
facilite, financie (financiamento por instituição 
financeira pública até 120 meses com juros 
subsidiados de 2% ao ano) e auxilie o estudante ou 
grupo de estudantes que tiveram seu projeto 
selecionado, visando viabilizar a implementação 
deste. 
 
Para atender a estas exigências do autógrafo, serão 
necessários que (1) seja determinado a um órgão do 
Poder Executivo que especifique quais os critérios 
necessários à inclusão de um projeto no programa 
(além dos já trazidos pelo autógrafo), que este órgão 
verifique se o projeto as atende, e dê orientação 
(técnica, econômica e contábil) aos alunos; e que, 
conseqüentemente, (2) servidores deste órgão 
assumam novas funções, para o atendimento destas 
exigências. Ainda, determina que instituição 
financeira pública financie o projeto com juros 
subsidiados. 
 
Observamos que a competência para estabelecer 
procedimentos para os órgãos que compõem a 
Administração estadual, seus servidores, bem como a 
gestão de toda a máquina administrativa, é do Poder 
Executivo, e não do Legislativo, por tratar-se de 
competência administrativa (atividade típica do Poder 
Executivo). Assim, compete privativamente ao Chefe 
do Executivo a direção superior da Administração, 
nos termos do art. 84, II e VI, “a” da Constituição 
Federal2 (e art. 91, I e V, “a” da Constituição 
Estadual3, que atende à simetria constitucional4). 

                                                           
2 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 

(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, 
a direção superior da administração federal; 
(...) 
VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos; 
(...) 

 
3 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 
I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, 
a direção superior da administração estadual; 
(...) 
V - dispor, mediante decreto, sobre: 

Ou seja, o autógrafo em epígrafe interfere na 
administração do Estado, cuja competência é do 
Poder Executivo, incluída aí a destinação dos 
esforços (e verbas públicas) do Estado para a 
consecução de políticas públicas, conforme a ordem 
de prioridades traçadas pelo seu chefe, o Governador 
do Estado, eleito legítima e democraticamente pela 
maioria dos cidadãos que outorgaram a este o poder 
de gerência do Estado. 
 
A pretendida imposição de condutas a órgãos 
que compõem a estrutura da Administração 
Pública fere o postulado constitucional da 
reserva da Administração (art. 84, II e VI, “a”), 
que impede a ingerência do Poder Legislativo na 
esfera de competências do Poder Executivo. 
Neste sentido, destacamos as lições de Joaquim 
Gomes Canotilho e Helly Lopes Meirelles, 
respectivamente:  
 
 “Por reserva de administração entende-se um 
núcleo funcional da administração resistente à 
lei, ou seja, um domínio reservado à 
administração contra as ingerências do 
parlamento.”5 
“(...) A privatividade da iniciativa do Executivo 
torna inconstitucional o projeto oriundo do 
Legislativo, ainda que sancionado e promulgado 
pelo Chefe do Executivo, porque as 
prerrogativas constitucionais são irrenunciáveis 
por seus titulares. Trata-se do princípio 
constitucional da reserva de administração, que 
impede a ingerência do Poder Executivo em 
matéria administrativa de competência exclusiva 
do Poder Executivo (...)”6 
 
No mesmo sentido nossa Corte Suprema possui 
vários precedentes, que dentre eles destacamos: 
 
                                                                                                

a) organização e funcionamento da 
administração estadual, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos; 
(...) 

 
4 “É o princípio federativo que exige uma relação simétrica 
entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as 
Constituições dos Estados-membros. Tem aplicação 
expressa, por exemplo, no art. 125, §2°, da Constituição 
Federal”. (Sylvio Motta in “Direito Constitucional” – 17ª 
ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 19) 
5 Canotilho, J.Joaquim Gomes, “Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição”, 6ª edição, Coimbra, 2002, pág. 
733. 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo 
Brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 399-400. 
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(...) RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio 
constitucional da reserva de administração 
impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo 
não se qualifica como instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder Executivo. 
Precedentes. Não cabe, ao Poder Legislativo, sob 
pena de desrespeito ao postulado da separação de 
poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo no estrito desempenho de suas privativas 
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, 
quando efetivada, subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação "ultra vires" do 
Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o 
exercício de suas prerrogativas institucionais. (...).7 
 
Desta forma, a Assembléia Legislativa exorbitou os 
limites de sua competência constitucional, 
interferindo no âmbito de atuação do Poder 
Executivo, a quem cabe determinar onde serão 
aplicadas as verbas públicas e também as atribuições 
dos órgãos que o compõe, em clara ofensa ao 
postulado da reserva de administração (art. 84, II e 
VI, “a” da CF). 
 
Note-se que também restou caracterizada a ofensa ao 
princípio da harmonia entre os poderes – cláusula 
pétrea do sistema constitucional brasileiro – 
insculpido no art. 2°8, da Carta da República, haja 
vista a interferência no âmbito das atribuições de 
outras esferas de Poder. 
Com efeito, a afronta ao princípio da harmonia entre 
os poderes é evidente na medida em que o Poder 
Legislativo pretende interferir na gestão da 
Administração Pública, função que compete ao Poder 
Executivo, ao impor que este direcione seus gastos 
para determinado fim, bem como a adoção de 
condutas para atender a programa criado pelo 
Legislativo, interferindo diretamente na 
Administração do Estado.  
Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria cuide de 
atribuições de órgãos que compõem a Administração 
Pública é privativa do Chefe do Executivo estadual 
                                                           
7 ADI-MC 776 / RS - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
- Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080. 
 
8 Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 

(alínea “b” do inciso II, do §1° do art. 61 da CF9; e 
incisos III e VI do parágrafo único do art. 63 da 
CE10). 
O Ilustre professor Alexandre de Moraes ensina: 
“As matérias enumeradas no art. 61, §1° da 
Constituição Federal, cuja discussão legislativa 
depende da iniciativa do Presidente da República são 
de observância obrigatória pelos Estados-membros 
que, ao disciplinar o processo legislativo no âmbito 
das respectivas Constituições estaduais, não poderão 
afastar-se da disciplina constitucional federal. 
Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis 
que versem o regime jurídico dos servidores públicos 
revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção 
específica do princípio da separação de poderes, 
incidindo em inconstitucionalidade formal a norma 
inscrita em Constituição do Estado que, subtraindo a 
disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, 
dispõe sobre provimento de cargos que integram a 
estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo 
local.”11 
 
                                                           
9 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(..) 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 
(...) 
10 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. 
 
11 Alexandre de Moraes in “Constituição do Brasil 
Interpretada”, 6ª edição. São Paulo: editora Atlas, 2006, 
pág. 1164. 
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Assim, padece de vício de iniciativa o presente 
autógrafo de lei, haja vista que não foi observado que 
para a matéria de organização administrativa 
(política) a iniciativa na proposição de leis é privativa 
do Chefe do Executivo, tornando nulo todo o 
processo legislativo. Destacamos o posicionamento 
do Colendo STF: 
 
”O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada 
das leis, em qualquer das hipóteses 
taxativamente previstas no texto da Carta 
Política, traduz situação configuradora de 
inconstitucionalidade formal, insuscetível de 
produzir qualquer conseqüência válida de ordem 
jurídica. A usurpação da prerrogativa de iniciar o 
processo legislativo qualifica-se como ato 
destituído de qualquer eficácia jurídica, 
contaminando, por efeito de repercussão causal 
prospectiva, a própria validade constitucional da 
lei que dele resulte. Precedentes. Doutrina. 
(...).”12 
Da Invasão da competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo para legislar sobre 
orçamento estadual – arts. 84, XXIII, e 165, 
da Constituição Federal, e arts. 150 e 91, XVI, 
da Constituição Estadual. 
 
Extrai-se, num segundo momento, mais uma vez 
a usurpação por parte do Legislativo de 
competência que é privativa do Chefe do Poder 
Executivo, agora no âmbito do orçamento 
estadual. Aliás, já pronunciado anteriormente 
como conteúdo de um dos deveres impostos ao 
Executivo pelo projeto de lei em tela. 
 
 
Nota-se que o art. 6° do Autógrafo de Lei n° 
254/2008 determina que “as despesas decorrentes 
desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento", 
o que acarreta implicação na previsão orçamentária, 
cuja normatização, originariamente, compete ao 
Executivo. 
 
A Constituição Federal é muito clara ao afirmar que é 
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
dar início ao processo legislativo em matérias 
orçamentárias. E certamente, sendo da competência 
do Executivo a programação das diretrizes 
orçamentárias e do próprio orçamento, que se dá por 
meio de complexos estudos, não seria condizente se 
permitir ao Legislativo o destino de algo tão peculiar 
e que não é sua função essencial. 

                                                           
12 ADI-MC 2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
01/08/2001- DJ 14-12-2001 PP-00023. 

Com efeito, os art. 61, § 1º, II, ‘b’13; art. 84, XXIII14, 
e art. 165, I, II, e III15, todos da Constituição Federal, 
determinam que a iniciativa de leis em matéria 
orçamentária é exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo, preceitos estes que, em decorrência do 
princípio da simetria constitucional16, repetem-se nos 
artigos 15017 e 91, inciso XVI18, ambos da 
Constituição Estadual. 
                                                           
13 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador Geral da República e aos Cidadãos, na forma 
e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

(...) 

II- Disponham sobre: 

(...) 

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos territórios; 

(...) 

 
14 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 

(...) 

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e 
as propostas de orçamento previstas nesta Constituição; 

(...) 

 
15 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

 
16 O princípio da simetria é decorrência do princípio da 
separação dos Poderes, sendo uma das limitações à 
atuação do Poder Constituinte Estadual, haja vista que 
determina que os Estados-membros sigam a forma de 
organização do Estado acolhida pela Constituição Federal. 

 
17 Art. 150. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçametárias; 

III - os orçamentos anuais. 
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Isso porque cabe ao Chefe do Executivo eleger as 
prioridades governamentais e pôr em prática o seu 
plano de governo, o fazendo por meio das leis 
orçamentárias, onde se estima a receita, se fixa a 
despesa e instituem-se e efetivam-se os planos e os 
programas governamentais, cabendo, então, incluir 
ou não despesas com políticas públicas.  
 
Veja-se, então, que a iniciativa parlamentar em 
projetos que, de qualquer forma, interfiram nas leis 
orçamentárias fora das hipóteses constitucionalmente 
autorizadas (art. 166, §§ 3 e 4º), seja reduzindo a 
receita ou aumento a despesa, subverte a sistemática 
constitucional em matéria orçamentário-financeira e, 
repita-se, usurpa a competência que foi 
privativamente conferida ao Chefe do Executivo.  
 
Assim, resta evidente que o autógrafo sob análise, ao 
dispor sobre orçamento para viabilizar que seja 
instituído o “Programa Estadual de 
Empreendedorismo vinculado às Universidades e 
Faculdades Públicas e Privadas”, especialmente 
quando determina a abertura de linha especial de 
financiamento com juros subsidiados (art. 5°), 
interfere diretamente na competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo para legislar sobre matéria 

                                                                                                
§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública estadual, direta e indireta, para 
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 
as relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública estadual, 
incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente; orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual; disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

[...] 

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e 
despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia.” 

 
18 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 

 

(...) 

XXIII – enviar à Assembléia Legislativa o plano 
plurianual de investimentos, o plano estadual de 
desenvolvimento, projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e a propostas de orçamento anual 
previstos nesta Constituição; 

 

orçamentária. Daí apontar mais um vício de 
inconstitucionalidade. 
 
Desta forma, o Autógrafo de Lei n° 254/2008 
interfere na competência do Poder Executivo para 
gerir o Estado e para legislar sobre matéria de 
organização administrativa (art. 84, II e VI, “a” da 
CF; e art. 91, I e V da CE) e orçamentária (art. 84, 
inciso XXIII, e art. 165, incisos I, II, e III da CF; e 
artigos 150 e 91, inciso XVI da CE), afronta ao 
princípio da harmonia entre os poderes (art. 2°, CF) e 
padece de vício de iniciativa, que é privativa do chefe 
do executivo (art. 61, § 1º, II, ‘b’; art. 84, XXIII, e 
art. 165, I, II, e III da CF; e art. 63, parágrafo único, 
III e VI; art. 91, XVI; e art. 150 da CE). 
 
Os vícios material e formal de inconstitucionalidade 
aqui apontados, por força do nexo de absoluta 
interdependência lógico-jurídica com os demais 
dispositivos da proposição apresentada, gravam todo 
o Autógrafo de Lei n° 254/2008. 

 
 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 283/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
 
Veio-me dessa Presidência, com o OF. N° 
635/SGP/ALES, o Autógrafo de Lei n° 251/2008, 
objeto da transformação do Projeto de Lei n° 
360/2007, de autoria do ex-Deputado Givaldo Vieira 
com o seguinte teor: “Institui o Programa Estadual 
de Inclusão Digital do Jovem Residente na Área 
Rural”. 
Verifica-se da análise minuciosa do teor do PL que o 
mesmo padece dos vícios de inconstitucionalidade 
formal e material o que me leva a apor o veto total 
ao seu inteiro teor. 
O veto que ora aponho ao projeto de lei em referência 
está fundamentado no parecer exarado pela 
Procuradoria do Estado que aprovo e transcrevo: 
 
“O presente autógrafo de lei pretende promover a 
integração social da juventude de baixa renda da área 
rural por meio de sua inclusão digital, no entanto 
verifica-se que sua sanção é inviável, em razão a 
ocorrência de inconstitucionalidade formal, 
evidenciada pela inobservância do procedimento 



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de novembro de 2008 

exigido pelos artigos 61, §1º, inciso II, alínea “e”19 e 
84, incisos II e VI, alínea “a”20, da Constituição 
Federal e artigo 63, parágrafo único, incisos III e 
VI21, da Constituição Estadual. 
 
As disposições do autógrafo de lei estão em 
dissonância com o que define a legislação pátria, 
tendo em vista que seus dispositivos interferem no 
funcionamento e na organização da Administração 
Pública, interferência esta que não pode ser tolerada, 
eis que invade a competência atribuída ao 
Governador do Estado, a quem cabe a direção 
superior da Administração, bem como dar início ao 
processo legislativo de leis que estabelecem 
obrigações a órgãos públicos. 
 
Note-se que os dispositivos do Autógrafo em tela 
invadem claramente a competência outorgada pelo 
art. 84, II, VI, “a” da Constituição federal ao Chefe 
do Poder Executivo, pois firmam diretrizes para 
organização estatal, ao estabelecer metas, 
procedimentos e prioridades na execução do 
Programa. No presente caso, a iniciativa cabe ao 
Governador do Estado, vez que a Constituição 
                                                           
19 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(...) 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI. 
 
20 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
(...) 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 
 
21 Art. 63. (...) 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham sobre: 
(...) 
III – organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo; 
(...) 
VI – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
(...) 
 

Federal outorgou a este autonomia acerca da 
organização e funcionamento da máquina estatal. 
 
Acerca do tema, José Cretella Júnior esclarece a 
abrangência do conceito de direção superior da 
Administração22: 
 
“(...) direção superior não é orientação política, tão 
só, mas, e principalmente, administrativa, econômica 
e financeira, tanto que o próprio Ferreira Filho inclui, 
na abrangência dessa expressão, a fixação de 
metas, a escolha de caminhos e procedimentos”. 
(Grifo acrescido) 
 
Evidente, portanto, que qualquer projeto de lei que 
intente vincular o Chefe do Poder Executivo no 
exercício de sua competência quanto à gestão da 
Administração deve ser rejeitado pela sua 
inconstitucionalidade. É o que se infere, inclusive, do 
posicionamento já consolidado pelo Supremo 
Tribunal Federal: 
 
ADI-MC 2300 / RS - RIO GRANDE DO SUL 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO 
Julgamento:  05/10/2000 – Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno 
Publicação  
DJ 15-12-2000 PP-00061 – EMENT VOL-02016-01 
PP-00101 
Parte(s) 
REQTE.: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 
ADVDOS.: PGE-RS - PAULO PERETTI 
TORELLY E OUTRO 
REQDA.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Ementa  
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR Nº 11.370/99, DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITOS E 
VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS. ALEGADA CONTRARIEDADE 
AOS ARTS. 2º; 37, CAPUT; 61, § 1º, II, C; E 84, II, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Plausibilidade 
das alegações de inconstitucionalidade em relação 
à ocorrência de vício de iniciativa legislativa e à 
supressão de poderes do Governador do Estado 
no exercício da direção superior da Administração 
Pública estadual. Medida cautelar deferida para 
suspender, até o julgamento final da ação, a eficácia 
do diploma normativa sob enfoque. 
 
 
                                                           
22  CRETELA JÚNIOR, José. Comentários à 
Constituição de 1988. São Paulo: Forense Universitária, 
p. 2883, tomo V. 
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ADI 2721/ES – ESPÍRITO SANTO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA 
Julgamento: 06/08/2003 – Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno 
Publicação  
DJ 05-12-2003 PP-00018 – EMENT VOL-02135-06 
PP-01099 
Parte(s)  
REQTE.: GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
ADVDOS.: PGE-ES-FLÁVIO AUGUSTO CRUZ 
NOGUEIRA E OUTRO 
REQDA.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Ementa  
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL 235/02. 
CRIAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS 
DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA 
INICIATIVA RESERVADA. ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. Circunscrições regionais de 
trânsito. Instituição. Matéria reservada à iniciativa 
do Chefe do Poder Executivo, a quem compete, 
com exclusividade, exercer a direção superior da 
administração estadual e dispor sobre sua 
organização e estrutura. Observância ao modelo 
federal pelos estados-membros, que têm autonomia 
para se auto-organizarem nos limites impostos pela 
Constituição Federal. 2. Inércia do Poder Executivo 
para a deflagração do processo legislativo das 
matérias de sua competência. Atuação parlamentar. 
Impossibilidade. Em virtude da cláusula 
constitucional da reserva de iniciativa, somente ao 
Governador, que detém o poder discricionário, 
compete avaliar a conveniência e a oportunidade 
administrativa e financeira de serem criados órgãos 
regionais na estrutura organizacional direta e indireta. 
Ação julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei Complementar 235, de 
30 de abril de 2002, do Estado do Espírito Santo. 
(Grifos acrescidos) 
 

Destaque-se, ainda, que, como conseqüência da 
inconstitucionalidade formal, o autógrafo em 
comento torna-se igualmente inconstitucional em seu 
aspecto material, por cuidar de matéria inserida no rol 
de competências do Chefe do Poder Executivo. 
Trata-se aqui de ofensa ao Princípio da Reserva da 
Administração. 
 
A Suprema Corte nos informa o conteúdo da Reserva 
da Administração: 
 
ADI-MC 3075/PR – PARANÁ 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES 
Julgamento: 19/12/2003 – Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno 
Publicação  
DJ 18-06-2004 PP-00044  EMENT VOL-02156-01 
PP-00104 
RTJ VOL-00191-01 PP-00129 
Parte(s)  
REQTE.(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 
SISTEMA FINANCEIRO - CONSIF 
ADV.(A/S): LUIZ CARLOS STURZENEGGER 
REQDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO 
PARANÁ 
REQDO.(A/S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARANÁ 
 
“(...) O princípio constitucional da reserva da 
administração impede a ingerência do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. 
(...)”. 
(Grifo acrescido) 
 
 
Importa observar que tal interferência do Poder 
Legislativo na esfera do Poder Executivo afronta 
também o Princípio Constitucional da Separação e da 
Harmonia dos Poderes, contido no art. 2º 
Constituição Federal, que visa estabelecer o 
equilíbrio nas atuações dos três Poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – ao vedar a invasão de 
qualquer um destes nas esferas dos demais, 
garantindo, assim, a perpetuação de nossa 
democracia. 
 
O Supremo Tribunal Federal aponta a ocorrência de 
afronta ao Princípio da Separação e Harmonia entre 
os Poderes quando o Poder Legislativo usurpa 
competência conferida pela Constituição Federal 
privativamente ao Chefe do Poder Executivo: 
 
DJe-192  DIVULG 09-10-2008  PUBLIC 10-10-
2008 
EMENT VOL-02336-08 PP-01730 
Parte(s) 
AGTE.(S): CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE 
JANEIRO 
ADV.(A/S): FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO 
BRITTO 
AGDO.(A/S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S): HUGO GONÇALVES GOMES FILHO 
Ementa  

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

declarar também a inconstitucionalidade material do 
autógrafo de lei  em análise. 
 
No que concerne especificamente à criação de 
programas, campanhas e políticas públicas, como é o 
caso do presente autógrafo, o Supremo Tribunal 
Federal já se manifestou à respeito do tema: 
 
ADI 2799 
EMENTA: 
CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o 
sinal do bom direito e o risco de manter-se com 
plena eficácia o quadro quando o diploma atacado 
resultou de iniciativa parlamentar e veio a 
disciplinar programa de desenvolvimento estadual 
- submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor 
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a 
Carta da República, incumbe ao chefe do Poder 
Executivo deflagrar o processo legislativo que 
envolva órgão da Administração Pública - alínea 
"e" do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal. 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 11.605, de 23 de abril de 2001 (Cria o 
Programa de Desenvolvimento Estadual do 
Cultivo e Aproveitamento da Cana-de-açúcar e 
seus derivados – PRODECANA – no Rio Grande 
do Sul). 
(ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Marco Aurélio. Julgado em 01/04/2004. Publicado 
em 21/05/2004) 
 
ADI 1144 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
CAUTELAR. LEI 10.238/94 DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 10.238/94 do Rio 
Grande do Sul, que instituiu o Programa Estadual 
de Iluminação Pública. Vício de forma: lei de 
iniciativa parlamentar. Afronta ao disposto no 
artigo 61, §1º, II, “e”, da Constituição Federal. 
Presença dos requisitos necessários ao deferimento 
da medida cautelar. 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 10.238, de 15 de agosto de 1994 (Institui o 
Programa de Iluminação Pública) 
(ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Francisco Rezek. Julgado em 23/02/1995. Publicado 
em 04/05/2001) 
 
ADI 3178 
EMENTA: 
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do 
Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e 
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 
Precedentes. 4. Exigência de consignação de dotação 
orçamentária para execução da lei. Matéria de 
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iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. 5. Ação 
julgada procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei nº 806, de 20 de janeiro de 2004 (Autoriza o 
Poder Executivo Estadual a criar o "Programa 
Saúde Itinerante", para atender localidades rurais 
e ribeirinhas, através de unidades móveis de 
saúde). 
(ADI 3178/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Gilmar Mendes. Julgado em 27/09/2006. Publicado 
em 02/03/2007) 
 
ADI 3180 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE 
INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PEDIDO DEFERIDO. Lei nº 781, de 
2003, do Estado do Amapá que, em seus arts. 4º, 5º e 
6º, estabelece obrigações para o Poder Executivo 
instituir e organizar sistema de avaliação de 
satisfação dos usuários de serviços públicos. 
Inconstitucionalidade formal, em virtude de a lei 
ter-se originado de iniciativa da Assembléia 
Legislativa. Processo legislativo que deveria ter 
sido inaugurado por iniciativa do Governador do 
Estado (CF, art. 61, § 1º, II, e). Ação direta 
julgada procedente. 
LEI IMPUGNADA: 
Lei 781, de 20 de janeiro de 2004 (Autoriza do 
Poder Executivo a criar o Programa de Qualidade 
no Serviço Público Estadual e dá outras 
providências). 
(ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Joaquim Barbosa. Julgado em 17/05/2007. Publicado 
em 14/06/2007). 
(Grifos acrescidos)”. 
 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 

 
Vitória, 21 de novembro de 2008. 
 

 
MENSAGEM Nº 284/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
Usando da competência que me é outorgada pela 
Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2° e 91, 

IV, comunico a V. Exa. que vetei totalmente, por 
inconstitucionalidade o Projeto de Lei n° 308/2007, 
de autoria do Deputado Paulo Foletto que “Obriga a 
implantação do processo de coleta de lixo em 
“shoppings centers” estabelecidos no Estado do 
Espírito Santo, conforme especifica”. 
 
 
Fundamenta-se, o veto, que ora aponho ao projeto de 
lei em exame, no parecer exarado pela douta 
Procuradoria Geral do Estado que aprovo e faço 
transcrever: 
 
 
“O conteúdo prescrito do Autógrafo de Lei n.º 
252/2008 suscita vários questionamentos acerca 
de sua validez formal.  
 
 
Inicialmente, vem à tona a questão da eventual 
violação, por parte do mencionado autógrafo, da 
competência legislativa privativa dos Municípios 
para legislar sobre assuntos de interesse local 
(art. 30, I, da CF/88), conceito este que 
englobaria o regramento e a forma de 
implementação da limpeza urbana23.  
 
Caso superada essa etapa, seria necessário, 
ainda, investigar a obediência do conteúdo do 
texto normativo em foco aos ditames próprios da 
competência legislativa concorrente que detém o 
Estado-membro no tema proteção do meio 
ambiente e controle da poluição, prevista no 
inciso VI do art. 24 da Carta da República. 
 
Todavia, essas análises perdem a importância na 
vertente hipótese, pois o ponto nodal deste 
parecer é outro: a inadequação da norma jurídica 
corporificada pelo autógrafo sob estudo aos 
ditames da teoria geral do direito. 
Incompatibilidade cuja gravidade torna 
recomendável e oportuno o seu veto. 
 
Com efeito, mesmo uma análise perfunctória do texto 
normativo em foco deixa entrever que a norma 
jurídica nele contida não porta imperatividade 
suficiente para garantir um mínimo de eficácia 
jurídica (plano da eficácia). Indo além, tem-se que, 

                                                           
23 Nesse sentido, tem-se que o Governador do Estado 
de Goiás vetou integralmente projeto de lei, que 
instituiu a coleta seletiva e reciclagem de lixo, sob o 
argumento de que tal ato continha vicio de 
inconstitucionalidade formal, por invadir a 
competência legislativa atribuída aos municípios, 
conforme evidencia notícia publicada, no dia 
02/04/2008, no site da Assembléia Legislativa 
daquele Estado. 
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rigorosamente, o preceito lançado pelo autógrafo em 
tela nem sequer pode ostentar a qualidade de norma 
jurídica (plano da validade).  
 
O motivo é simples: não há na lei em nascimento 
sanção a ser imputada à inobservância do dever 
criado pelo art. 1º. 
 
 
Tal ausência carcome a juridicidade de tal preceptivo, 
na medida em que o estabelecimento de uma sanção 
institucionalizada, capaz de fazer frente à 
inobservância do dever criado pela entidade estatal, é 
da essência da norma tida como jurídica. Sem tal 
elemento, a norma não poderá ser considerada 
jurídica, apenas, quando muito, social. A melhor 
doutrina destaca, há tempos, a importância da sanção 
como elemento caracterizador e essencial do 
fenômeno jurídico-normativo. Nada melhor que 
trazer à colação as seguintes lições de HANS 
KELSEN:  
 
[...] as ordens sociais a que chamamos Direito são 
ordens coativas da conduta humana. Exigem uma 
determinada conduta humana na medida em que 
ligam à conduta humana oposta um ato de coerção 
dirigido à pessoa que assim se conduz (ou aos seus 
familiares). Quer isto dizer que elas dão a um 
determinado individuo poder ou competência para 
aplicar a um outro indivíduo um ato coativo como 
sanção. (Teoria pura do direito. 6.ed. 4. tir. São 
Paulo:  Martins Fontes, 2000, p. 36) 
 
Dizer que uma conduta é prescrita e que um 
indivíduo é obrigado a uma conduta, que é seu dever 
conduzir-se de certa maneira, são expressões 
sinônimas. Visto a ordem jurídica ser uma ordem 
social, a conduta a que um individuo é juridicamente 
obrigado é uma conduta que – imediata ou 
mediatamente – tem de ser realizada em face de outro 
individuo. Se o Direito é concebido como ordem 
coercitiva, uma conduta apenas pode ser considerada 
como objetivamente prescrita pelo Direito e, 
portanto, como conteúdo de um dever jurídico, se 
uma norma jurídica liga à conduta oposta um ato 
coercitivo como sanção. (Teoria pura do direito. 6.ed. 
4. tir. São Paulo:  Martins Fontes, 2000, p. 128/129) 
 
Nesse mesmo sentido é o escólio do jurista italiano 
NOBERTO BOBBIO, lançado em obra específica 
sobre o tema: 
 
Com o objetivo de evitar os inconvenientes da sanção 
interna [sanção moral], isto é, sua escassa eficácia, e 
os da sanção externa não institucionalizada [sanção 
social], sobretudo a falta de proporção entre violação 
e resposta, o grupo social institucionaliza a sanção, 
ou seja, além de regular os comportamentos dos 
cidadãos, regula também a reação aos 
comportamentos contrários. Esta sanção se distingue 

da moral por ser externa, isto é, por ser uma resposta 
do grupo, e da social por ser institucionalizada, isto é, 
por ser regulada, em geral, com as mesmas formas e 
através das mesmas fontes de produção das regras 
primárias. Ela nos oferece um critério para distinguir 
as normas que habitualmente se denominam jurídicas 
das normas morais e das normas sociais. Trata-se das 
normas cuja violação tem por conseqüência uma 
resposta externa e institucionalizada. [...] A presença 
de uma sanção externa e institucionalizada é uma das 
características daqueles grupos que constituem, 
segundo uma acepção que foi se tornando cada vez 
mais comum, os ordenamentos jurídicos. (Noberto 
Bobbio, Teoria da norma jurídica. 1. ed. São Paulo: 
Edipro, 2001, p. 159-160 – notas explicativas nossas) 
 
Enfim, concluí-se, com o uso das palavras de 
ARNALDO VASCONCELOS, que “nada mais certo, 
portanto, de que predicar-se a sanção como nota 
distintiva da norma jurídica. Aquela norma que dela 
não dispuser, é porque não é norma jurídica”.   
 
Ainda que se entenda que possam existir normas 
jurídicas sem sanção (por exemplo, normas de 
competências, normas interpretativas e normas 
programáticas), o certo é que nas normas imperativas 
positivas (que impõem o dever de fazer algo, ou seja, 
obrigam uma conduta), espécie na qual se subsome a 
norma lançada pelo Autógrafo de Lei n.º 252/2008, a 
existência de uma sanção, de caráter coativo (mal 
dirigido ao patrimônio ou a liberdade do infrator), é 
imprescindível para garantir a sua pertinência ao 
sistema normativo do direito positivo (plano da 
validade)24.  
 
Fica caracterizado, assim, que a norma contida no 
autógrafo sob análise não ostenta a qualidade de 
jurídica, sob o ponto de vista de sua estrutura interna. 
 
Cabe acentuar, em arremate, que, mesmo que se 
admita que a ausência de sanção em uma 
determinada norma não resulte em sua 
desconsideração como norma jurídica (plano da 
validade), é certo que tal fato tem o condão de, 
no mínimo, extirpar toda a eficácia jurídica desse 
preceito normativo (plano da eficácia). 
Circunstância esta que, quando presente numa 
norma imperativa positiva (caso dos autos), 
configura verdadeiro contra-senso, teratologia 
jurídica. De fato, até mesmo as normas reputadas 
como carentes de sanção (normas interpretativas, 
programáticas, de competências etc.), todas elas, 

                                                           
24 Essa circunstância foi inclusiva levantada pelo 
Min. CEZAR PELUSO nos debates havidos no 
julgamento da ADI 2487, oportunidade em que 
reconheceu que preceito jurídico sem sanção não 
configura norma jurídica, não passando de mera 
recomendação. 
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têm papel de sobranceira importância na 
dinâmica do ordenamento jurídico, status que 
não se divisa em norma imperativa positiva sem 
sanção. 
Vê-se, pois, que, de qualquer forma, estar-se-ia 
diante de norma com nenhuma eficácia jurídica.  
 
 
Nem se argumente que o Poder Executivo 
poderia ulteriormente regulamentar o texto 
normativo sob análise, a fim de conferir-lhe 
coatividade. Ora, a criação de sanções para fazer 
frente ao descumprimento de preceitos legais é 
matéria reservada à lei formal, de modo que ato 
infralegal não pode validamente cuidar do 
assunto, sob pena de ofensa ao princípio da 
legalidade (art. 5°, inc. II, da CF/88) e ao 
princípio da indelegabilidade de atribuições, 
que tem sede direta no princípio da separação 
dos poderes (art. 2º da CF/88).  
 
 
Na ADI nº 1296-PE (Rel. Min. Celso de 
Mello. DJ. 14/06/1995), o Supremo Tribunal 
Federal enfrentou a questão: 
 
 
O Executivo não pode, fundando-se em mera 
permissão legislativa constante de lei comum, 
valer-se do regulamento delegado ou 
autorizado como sucedâneo da lei delegada 
para o efeito de disciplinar, normativamente, 
temas sujeitos a reserva constitucional de lei. 
Não basta, para que se legitime a atividade 
estatal, que o Poder Público tenha promulgado 
um ato legislativo. Impõe-se, antes de mais 
nada, que o legislador, abstendo-se de agir 
ultra vires, não haja excedido os limites que 
condicionam, no plano constitucional, o 
exercício de sua indisponível prerrogativa de 
fazer instaurar, em caráter inaugural, a ordem 
jurídico-normativa. Isso significa dizer que o 
legislador não pode abdicar de sua 
competência institucional para permitir que 
outros órgãos do Estado - como o Poder 
Executivo - produzam a norma que, por efeito 
de expressa reserva constitucional, só pode 
derivar de fonte parlamentar. 
 

Essa delegação somente seria possível se a lei 
houvesse estabelecido todos os contornos da 
punição a ser aplicada, restringindo o campo 
de atuação legislativa do executivo a aspectos 

meramente técnicos, aptos a serem regulados 
em nível infralegal; o que não é o caso.  
 
Por todo o exposto, pode-se afirmar que é 
conveniente e oportuno que seja vetado o 
inteiro teor do Autógrafo de Lei n.º 252/2008, 
na medida em que a ausência de sanção na 
norma por ele veiculada, afeta a sua validade 
ou, quando menos, a sua eficácia jurídica, de 
modo que a existência de preceito com tal teor 
no ordenamento jurídico capixaba, propiciará o 
descumprimento de dever institucionalizado 
pelo Estado, sem que este possa manejar 
qualquer mecanismo para se contrapor a tal 
ilícito. Tudo isso em sério prejuízo à 
imperatividade, substrato de qualquer 
ordenamento jurídico. 
 
 
Do exposto, conclui-se que o inteiro teor do 
Autógrafo de Lei n.º 252/2008 deve ser objeto 
de veto a ser efetivado pelo Excelentíssimo 
Governador do Estado do Espírito Santo, tendo 
em vista a ausência de sanção na norma por ele 
veiculada, condição que afeta a sua validade 
ou, quando menos, a sua eficácia jurídica, de 
modo que a existência de preceito com tal teor 
no ordenamento jurídico capixaba, propiciará o 
descumprimento de “dever” institucionalizado 
pelo Estado, sem que este possa manejar 
qualquer mecanismo legítimo para se 
contrapor a esse fato ilícito. 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETOS 
 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 404/2008. 
 

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

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 
 

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

 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
18 de novembro de 2008. 

 
 

Deputada LUZIA TOLEDO 
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Dr. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA é 
natural de Aimorés/MG. 
 
 
 
Bacharel em Direito com pós-graduação em 
Direito Civil e Processual pela Universidade 
Gama Filho, Dr. Ananias é Procurador de 
Justiça do Estado do Espírito Santo e 
atualmente exerce a Chefia da Procuradoria de 
Justiça de Contas do TCEES. 
 
 
Foi promotor em diversas Comarcas de nosso 
Estado, Escrivão de Polícia e Fiscal de 
Tributos Estaduais. 
 
 
Sua contribuição pra o Poder Judiciário o faz 
merecedor dessa honraria, e acreditamos que 
nossos ilustres Pares se sentirão honrados em 
aprovar o presente Projeto, vez que não é uma 
honraria concedida por nós, mas por todos os 
cidadãos Espírito-Santenses que aqui 
representamos, em favor de um homem que 
faz da Justiça a sua bandeira e do Estado do 
Espírito Santo a sua paixão. 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1017 
 

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

 
MARCAR, para o período de 25/11 a 

24/12/2008, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2008, do servidor 
DALMO SOARES LÓRA, matrícula n.º 
201627, titular do cargo efetivo de Analista 
Legislativo, do Quadro Permanente, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, 
transferidas anteriormente conforme Portaria 
nº 592/08. 

 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 24 de novembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1018 

 
O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
TRANSFERIR, para o período de 

22.01 a 20.02.2009, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2008, da servidora 
NETY FAÇANHA DA COSTA, matrícula 
n.º 204773, exercendo o cargo em comissão de 
Repórter, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
portaria nº 376/07. 

 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 24 de novembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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