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ATAS DAS SESSÕES 
 
QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE 
JUNHO DE 2007. 
 

(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, à hora 
regimental, para ensejar o início da presente 
sessão, comparecem os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Aparecida 
Denadai, Da Vitória, Doutor Hércules, 
Doutor Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Elion Vargas, 
Euclério Sampaio, Freitas, Giuliano dos 
Anjos, Givaldo Vieira, Jardel dos Idosos, 
Luciano Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Paulo Foletto, Sargento Valter, Sérgio 
Borges, Theodorico Ferraço, Vandinho Leite 
e Wanildo Sarnáglia) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

(A convite da Presidenta, assume a 
1ª Secretaria a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai e a 2ª 
Secretaria o Sr. Deputado Paulo 
Foletto)  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
(O Sr. Paulo Foletto lê 
Deuteronômio 33:27) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder 
à leitura da ata da sessão anterior. 

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

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
  Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
098/2007. 
 
Vitória, 18 de junho de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

REGINALDO ALMEIDA Deputado com 
assento nesta Casa de Leis, vem por meio desta 
informar que estará impossibilitado de participar da 
Sessão Ordinária do dia 18 de junho do ano em 
curso, por motivos de força maior.  

Sem mais para o momento, agradecemos a 
Vossa Excelência e apresentamos, 
 

Cordiais saudações. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

Líder PSC 
 

 
Ao 
Exmo.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
  Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
107/2007. 
 
Vitória, 15 de junho de 2007. 
 
Sr. Presidente,  
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei n.º 8520 oriunda do Projeto de 
Lei n.° 174/2007, de autoria da Mesa Diretora da 
ALES, que modifica o valor dos subsídios dos 
Deputados Estaduais, nos termos do § 3º do artigo 2º 
da Lei Estadual n.º 7.456, de 12.3.2003, alterada pela 
Lei Estadual n.º 8.443, de 12.12.2006, publicada no 
Diário Oficial do dia 15 de junho de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exmo.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Ciente. Arquiva-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
TELEGRAMA DO PRESIDENTE DO FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE, encaminhando liberação 
de recursos financeiros aos programas que especifica. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Saúde. 
 Continua a leitura do Expediente. 



8535 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 

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

302/2007. 
 

IDAF 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQÜICULTURA E PESCA 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E 
FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 

 
 
Vitória, 14 de junho de 2007. 
 
Senhor Presidente, 
 

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, 
oportunidade na qual, estamos remetendo anexo, 
cópia do Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira, celebrado entre o Governo do Estado do 
Espírito Santo, através do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo–IDAF e a 
Prefeitura Municipal de Serra, em cumprimento ao 
que determina a Lei n.º 8.666/93. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO 
Diretor-presidente 

 
Excelentíssimo senhor dr. GUERINO ZANON 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – 1º andar 
NESTA  
 

 RUA RAIMUNDO NONATO, 135 – 
FORTE SÃO JOÃO – VITÓRIA – ES – CEP 
29010-540 – TEL : (027) 3132.1510-3132.1511-

3132.1512 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Agricultura. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIOS N.o 

303/2007. 
 

IDAF 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQÜICULTURA E PESCA 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E 
FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 

 
Vitória, 14 de junho de 2007. 

Senhor Presidente, 
 

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, 
oportunidade na qual, estamos remetendo anexo, 
cópia do Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira, celebrado entre o Governo do Estado do 
Espírito Santo, através do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e 
a Prefeitura Municipal de Jaguaré, em cumprimento 
ao que determina a Lei n.º 8.666/93. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO 
Diretor-presidente 

 
Excelentíssimo senhor dr. GUERINO ZANON 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – 1º andar 
NESTA 
 
RUA RAIMUNDO NONATO, 135 – FORTE SÃO 
JOÃO – VITÓRIA – ES – CEP 29010-540 – TEL 

: (027) 3132.1510-3132.1511-3132.1512 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) –Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Agricultura. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIOS N.º 

304/2007. 
 

IDAF 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQÜICULTURA E PESCA 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E 
FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

Vitória, 14 de junho de 2007. 
 
Senhor Presidente, 
 

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, 
oportunidade na qual, estamos remetendo anexo, 
cópia do Convênio de Cooperação Técnica, 
celebrado entre o Governo do Estado do Espírito 
Santo, através do Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo – IDAF e a Associação 
Brasileira dos Exportadores de Papaya – BRAPEX, 
bem como, cópia de Termo Aditivo prorrogando o 
convênio supracitado, em cumprimento ao que 
determina a Lei n.º 8.666/93. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO 
Diretor-presidente 
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Excelentíssimo senhor dr. GUERINO ZANON 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – 1º andar 
NESTA 
 
RUA RAIMUNDO NONATO, 135 – FORTE SÃO 
JOÃO – VITÓRIA – ES – CEP 29010-540 – TEL 

: (027) 3132.1510-3132.1511-3132.1512 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) –Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Agricultura. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
151/2007.  
 
Vitória, 18 de junho de 2007. 
 
Senhor Presidente,  
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições, e com base no art. 151 do Regimento 
Interno, requer seja submetido ao Plenário o pedido 
de utilização da Tribuna Popular pelo “Sindicato dos 
Bancários – SINDIBANCÁRIOS”, no dia 06 de 
agosto de 2007. 
 
Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual/PT 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia do ES 
NESTA 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
716/2007. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PRESIDÊNCIA 
 
Processo 74.807 
 
Mauá, 11 de junho de 2007. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminhamos ao conhecimento de Vossa 
Excelência, exemplar da Moção n.º 36/07, de autoria 
do Vereador Manoel Lopes, aprovada em Sessão 

Ordinária realizada no último dia 5, através da qual o 
autor solicita da Presidência da República, 
providências para uma solução definitiva para a atual 
situação das Casas de Bingos em todo o território 
Brasileiro. 
 

Respeitosamente. 
 

ALBERTO BETÃO PEREIRA JUSTINO 
Vereador 
Presidente 

 
Exm.º Senhor 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
29015-110 – Vitória – Espírito Santo 
Sec/gmrn. 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Ciente. Às Comissões de Justiça e de 
Cidadania. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 123/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 de junho de 2007. 
 

 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis 
o anexo Projeto de Lei Complementar que tem por 
escopo reorganizar a estrutura básica da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP 
ao tempo em que altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 297/04. 

Esta reorganização objetiva alcançar a 
integração e sistematização das informações 
pertinentes à Segurança Pública e Defesa Social do 
Estado, de forma a dinamizar e incrementar o 
trabalho dos órgãos responsáveis, em seus diversos 
níveis, para que as ações correspondam aos esforços 
empregados. 

Assim, quer-se implementar a estrutura da 
Subsecretaria de Estado de Inteligência da SESP, 
dando-lhe a condição de Agência Central, 
responsável pelo gerenciamento das ações de 
inteligência do Estado. Por isso, as adequações 
legislativas são prementes e importantes para garantir 
o respaldo da sociedade. 

A operacionalização do Sistema Integrado de 
Inteligência de Segurança Pública do Estado 
integrando de forma sistêmica e harmônica, via rede 
de dados, os órgãos de Segurança Pública e Defesa 
Social, favorecem o processo decisório, permitindo o 
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planejamento de ações mais expressivas para a ordem 
pública. 

Por estas razões a criação da Subsecretaria de 
Estado de Inteligência e sua conexão com o Sistema 
Nacional de Inteligência de Segurança Pública se 
justifica, pois irá resgatar o poder gerencial de 
produção de conhecimentos na esfera da ordem 
pública, cujos recursos serão utilizados em favor da 
sociedade. 

Em observância ainda 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/2006, Impacto Orçamentário e 
Financeiro e Demonstrativo de Comportamento da 
Arrecadação nos últimos doze meses. 

Assim, Senhor Presidente e ilustres 
Deputados, encareço a aprovação deste projeto de lei 
complementar, por entendê-lo de grande valia para a 
sociedade. 
 
 Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
27/2007. 

 
Reorganiza a estrutura 
organizacional básica da 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social – SESP, 
altera dispositivo da Lei 
Complementar n° 297/04 e dá 
outras providências. 

 
Art. 1° Ficam alteradas as denominações 

das seguintes unidades administrativas da SESP: 
 

I – A Subsecretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social para Integração Institucional 
fica transformada em Subsecretaria de Estado de 
Integração Institucional; 

 
II – a Subsecretaria de Estado da Segurança 

Pública e Defesa Social fica transformada em 
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa; 

 
III – o Núcleo de Repressão às Organizações 

Criminosas, fica transformado em Núcleo de 
Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção 
- NUROC; 

 
IV – a Gerência de Valorização, 

Humanização e Integração Comunitária, fica 
transformada em Gerência de Integração 
Comunitária; 

V – a Gerência de Planejamento Estratégico 
e Modernização Administrativa fica transformada em 
Gerência de Projetos, Contratos e Convênios; 

 
VI – a Gerência de Informática, 

Telecomunicações e Tecnologia da Informação fica 
transformada em Gerência Técnico-Administrativa. 

 
Art. 2° Ficam criadas e incluídas na estrutura 

organizacional básica da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Defesa Social – SESP, as 
seguintes unidades administrativas: 

 
I - A Subsecretaria de Estado de Inteligência; 
II - A Assessoria de Planejamento e 

Modernização; 
III- A Assessoria de Comunicação; 
IV- A Assessoria de Procedimentos 

Administrativos; 
V - A Gerência de Contra-Inteligência; 
VI- A Gerência de Operações de 

Inteligência; 
VII- A Gerência do Disque-Denúncia; 
VIII- A Gerência de Operações Técnicas; 
IX - A Gerência de Arquitetura e 

Engenharia; 
 
Art. 3° Ficam extintos o Núcleo Integrado de 

Inteligência da Segurança Pública, a Corregedoria da 
Segurança Pública e Defesa Social e a Academia 
Integrada da Segurança Pública, unidades 
administrativas integrantes da estrutura 
organizacional básica da SESP. 

 
Art. 4° A estrutura organizacional básica da 

SESP é a seguinte: 
 
I – Nível de direção superior: 

 
a) a posição do Secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa Social; 
b) o Conselho Consultivo da Segurança 
Pública; 
c) o Gabinete de Gestão Integrada. 
 
II – Órgão de regime especial: 
 
a) Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo – PCES; 
b) Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo – PMES; 
c) Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Espírito Santo – CBMES. 

 
 III – Nível de Assessoramento:  
 

a) Assessoria Especial PMES, PCES e 
CBMES; 
b) Gabinete do Secretário; 
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c) Assessoria de Planejamento e 
Modernização; 
d) Assessoria de Comunicação; 
e) Assessoria de Procedimentos 
Administrativos; 
f) Núcleo de Repressão às Organizações 
Criminosas e à Corrupção – NUROC. 

 
IV – Nível de Gerência: 
 
a) Subsecretário de Estado de Gestão 
Administrativa; 
b) Subsecretário de Estado de 
Integração Institucional; 
c) Subsecretário de Estado de 
Inteligência. 
 
V – Nível Instrumental: 
a) Grupo Financeiro Setorial; 
b) Grupo de Administração e Recursos 
Humanos; 
c) Grupo de Planejamento e Orçamento; 
 
VI – Nível de Execução Programática: 
 
a) Gerência Técnico-administrativa; 
 
a.1) Grupo de Administração e Recursos 
Humanos. 
a.2) Grupo de Planejamento e Orçamento. 
 
b) Gerência de Arquitetura e Engenharia; 
c) Gerência de Integração Comunitária; 
d) Gerência de Projetos, Contratos e 
Convênios; 
e) Gerência de Estatística e de Análise 
Criminal; 
f) Gerência de Contra-Inteligência; 
g) Gerência de Operações de Inteligência; 
h) Gerência do Disque-Denúncia; 
i) Gerência de Operações Técnicas; 
j) Ouvidoria Geral da Segurança Pública e 
Defesa Social; 
k) Centro Integrado de Operações de Defesa 
Social – CIODES; 
l) Grupo de Apoio 

 

Art. 5° A representação gráfica da SESP, é a 
constante do Anexo I, que integra esta lei 
complementar. 

 

Art. 6° As atribuições do Secretário de 
Estado, dos Subsecretários de Estado, do Gabinete do 
Secretário, dos Grupos de Administração, de 
Recursos Humanos, Financeiros e de Planejamento e 
Orçamento são as contidas, respectivamente, nos 
artigos 46, 47, 36, 39, 40, 41 e 42 da Lei n° 3.043, de 
31 de dezembro de 1975. 

 
Art. 7° À Subsecretaria de Estado de 

Inteligência compete produzir conhecimentos, com a 

finalidade de assessorar o Secretário da Pasta no 
planejamento estratégico das políticas de segurança 
pública e de defesa social e dirigir a execução, 
coordenação, orientação, normatização e integração 
das atividades de inteligência de Segurança Pública e 
de Defesa Social no âmbito estadual, visando a 
subsidiar as ações destinadas à manutenção da ordem 
pública, prevenção e controle da criminalidade; 
operacionalizar o Sistema Integrado de Inteligência 
de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo – 
SISPES; outras atividades correlatas. 
 

Art. 8º. À Gerência de Contra-Inteligência 
compete orientar e normatizar procedimentos de 
contra-inteligência para a entidade estadual de 
qualquer natureza quanto à salvaguarda de 
conhecimentos e dados que estejam sob sua 
responsabilidade e que o Estado interesse preservar; 
prever, prover e normatizar, no âmbito da SESP, a 
segurança orgânica, no que se refere a: pessoal, em 
seleção e controle; documentação e material; áreas 
físicas e instalações, comunicação e informática; 
prever, prover e normatizar, no âmbito da SESP, a 
segurança ativa, no que se refere a: contra-terrorismo, 
contra-sabotagem e propaganda adversa, contra o 
Estado de Direito; organizar e manter base de dados 
das atividades de contra-inteligência; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 9º. À Gerência de Operações de 

Inteligência compete proceder à análise de dados, 
produzir e difundir aos órgãos da SESP e congêneres, 
mediante autorização do titular da Pasta, documentos 
de inteligência, que interessem à manutenção da 
defesa do Estado Democrático de Direito, bem como 
a assuntos de segurança pública de interesse da 
administração pública; identificar e acompanhar a 
evolução dos fatores conjunturais que possam 
repercutir na manutenção da ordem e segurança 
pública; solicitar buscas, coletar, processar, analisar e 
difundir, por intermédio dos canais hierárquicos, 
informações produzidas para os órgãos competentes, 
sobre: tóxicos e entorpecentes, furtos e roubos, crime 
organizado, crime fiscal e financeiro, homicídios, 
extorsão mediante seqüestro, ações de grupos de 
extermínio, repercussões e manifestações na mídia, 
delitos que provoquem comoção popular, trânsito, 
perícias técnicas, e irregularidades de condutas 
atribuídas a servidores policiais civis ou militares; 
organizar e manter a base de dados das atividades de 
inteligência necessária à produção do conhecimento, 
documentários, filmes, coberturas fotográficas, 
levantamentos e outros registros de interesse da 
segurança pública e defesa social, no combate à 
criminalidade e ameaça ao Estado de Direito; 
realizar, mediante ordem de busca do Subsecretário 
de Estado de Inteligência, ações de busca e operações 
de inteligência em prol das atividades da Gerência de 
Contra-inteligência; organizar e manter a base de 
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dados das atividades de inteligência; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 10. À Gerência do Disque-Denúncia 

compete viabilizar a participação da sociedade na 
redução da violência, da criminalidade e da 
impunidade, concentrando a captação de denúncias 
relativas a fatos e situações delituosas, e promovendo 
sua difusão às autoridades responsáveis; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 11. À Gerência de Operações Técnicas 

compete à produção de conhecimentos ou a busca de 
dados, por determinação judicial, com emprego de 
fontes de sinais e telemática; outras atividades 
correlatas. 

 
Art. 12. À Gerência Técnico-Administrativa 

compete o acompanhamento da execução das 
despesas da SESP, sob os aspectos qualitativo e 
quantitativo; análise, triagem, instrução e saneamento 
de processos de execução de despesas para 
deliberação superior; a programação, organização e 
controle do abastecimento da Secretaria com os 
materiais que se fizerem necessários; a supervisão e 
monitoramento das atividades operacionais a cargo 
dos grupos de Atuação Instrumental; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 13. À Gerência de Arquitetura e 

Engenharia compete a apresentação de projetos para 
infra-estrutura das áreas de atuação da segurança 
pública e defesa social, bem como a supervisão e o 
acompanhamento de obras da SESP; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 14. À Gerência de Projetos, Contratos e 

Convênios compete a elaboração e a coordenação de 
projetos da segurança pública e defesa social, para 
execução de objetivos institucionais da SESP e seus 
órgãos; a coordenação, a elaboração e o 
acompanhamento da execução dos contratos e 
convênios firmados junto à SESP, no âmbito federal, 
estadual, municipal e privado; realizar todos os 
procedimentos inerentes à formalização de tais 
contratos e convênios, inclusive os seus aditamentos, 
mantendo atualizados os processos e registros 
respectivos; outras atividades correlatas. 
 

Art. 15. À Assessoria de Planejamento e 
Modernização compete a coordenação, controle e a 
fiscalização das necessidades da SESP e de seus 
órgãos de regime especial nas atividades de 
informática, telecomunicações e tecnologia da 
informação, bem como o auxílio na aplicação destas 
ferramentas para aproveitamento da segurança 
pública do estado; a realização de diagnóstico de 
situação e de cenários futuros na área de segurança 
pública, identificando as necessidades, as prioridades 
e os meios de atuação; a elaboração de projetos na 

área de segurança pública aplicando procedimentos 
de gestão dos projetos para obtenção de recursos e 
realização das diretrizes e das metas do plano de 
trabalho de governo; o conhecimento e análise das 
novas metodologias e tecnologias e a elaboração dos 
projetos voltados para sua implementação, visando à 
ampla modernização das instituições de segurança 
pública e a otimização dos resultados obtidos; a 
coordenação das atividades relacionadas ao 
planejamento do orçamento da secretaria com o 
Grupo de Planejamento e Orçamento; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 16. À Assessoria de Comunicação 

compete estabelecer e aprimorar o fluxo de 
informações com os diferentes públicos que se 
relacionam com a Secretaria; coordenar o 
desenvolvimento das atividades de Comunicação 
Social que compreendem as áreas de Assessoria de 
Imprensa, Relações Públicas, Comunicação 
Institucional e Interna, além de acompanhar a 
elaboração e execução de campanhas publicitárias; 
outras atividades correlatas. 

 
Art. 17. À Assessoria de Procedimentos 

Administrativos compete a análise e instrução de 
assuntos relacionados ao trâmite, providências e 
encaminhamentos de documentos, inclusive os 
derivados de procedimentos judiciais envolvendo a 
Secretaria e acompanhamento dos mesmos junto à 
Procuradoria-Geral do Estado, com o fim de 
conhecer decisões e subsidiar providências 
eventualmente necessárias e manter atualizados os 
arquivos da Secretaria; outras atividades correlatas. 

 
Art. 18. Ao Núcleo de Repressão às 

Organizações Criminosas e à Corrupção – NUROC - 
compete a responsabilidade pela apuração de 
infrações penais submetidas á sua apreciação, em 
decorrência de sua extensão ou representatividade, 
especialmente aquelas relacionadas ao crime 
organizado e à corrupção; a realização de 
investigações, operações e demais providências 
cabíveis, no âmbito das Polícias Judiciária e 
Ostensiva, destinadas a reduzir a impunidade no 
Estado; outras atividades correlatas. 

 
Art. 19. O Centro Integrado de Operações de 

Defesa Social – CIODES - compete a coordenação e 
o acionamento operacional dos diversos recursos 
disponíveis dos órgãos de regime especial e de outros 
que se utilizarem de sua plataforma, cabendo-lhe 
ainda promover a integração dos sistemas de 
comunicação de rádio, telefonia e informatização, 
visando maximizar a operacionalidade dos recursos 
humanos e materiais promovendo melhorias na 
qualidade das ações de segurança pública; observar e 



Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 Diário do Poder Legislativo - 8540 

informar aos órgãos de regime especial, quanto à 
compatibilidade dos equipamentos utilizados, 
visando uma perfeita adequação e racionalização de 
seu emprego ou aquisição; outras atividades 
correlatas. 

 
Art. 20. O artigo 12 da Lei Complementar n° 

297, de 27 de julho de 2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“art. 12. Fica criado o Sistema 
Integrado de Inteligência da 
Segurança Pública do Estado do 
Espírito Santo – SISPES, composto 
pela Subsecretaria de Estado de 
Inteligência, como Órgão Central, e 
pelos órgãos de inteligência da 
PMES, PCES e CBMES, como 
Agências Executivas. 
 

§1° O SISPES tem a finalidade de 
promover a sistematização e a 
integração das atividades de 
inteligência desenvolvidas pelas 
unidades de inteligência dos órgãos 
de segurança pública e defesa social 
do Estado, bem como efetivar a 
integração com o Subsistema 
Nacional de Inteligência de 
Segurança Pública. 
 
§ 2° Cabe aos integrantes do 
SISPES, no âmbito de suas 
atribuições, identificar, acompanhar 
e avaliar ameaças reais ou 
potenciais à segurança pública e 
defesa social e produzir 
conhecimentos que subsidiem ações 
para neutralizar, coibir e reprimir 
atos criminosos de qualquer 
natureza. 
 
§ 3° Aos órgãos de segurança 
pública e defesa social do Estado do 
Espírito Santo e a todos os seus 
integrantes fica vedado criar, 
exercer ou manter qualquer 
atividade de interceptação telefônica 
ou similar sem a coordenação e o 
controle da Subsecretaria de Estado 
de Inteligência. As normas de uso da 
tecnologia serão definidas por meio 
de Portaria do Secretário de Estado 
de Segurança Pública e Defesa 
Social. 

§ 4° A Subsecretaria de Estado de 
Inteligência, da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e Defesa 
Social tem ascendência técnica sobre 
os órgãos de inteligência do Estado. 
 
§ 5° Os órgãos de inteligência de 
outras organizações da esfera 
federal, estadual e municipal 
poderão integrar o SISPES mediante 
celebração de convênio técnico. 
 
§ 6º Os órgãos de inteligência do 
Departamento Estadual de Trânsito 
do Espírito Santo – DETRAN/ES e 
da Agência de Inteligência da 
Secretaria de Estado da Justiça – AI/ 
SEJUS integrarão o SISPES através 
do canal técnico”. 

 
Art. 21. Ficam renomeados os cargos de 

provimento em comissão da SESP, constantes do 
anexo II, que integra esta lei complementar. 

 
Art. 22. Fica mantido 01 (um) cargo de 

provimento em comissão de Gerente de Estatística e 
Análise Criminal, ref. QCE-03, da SESP. 

 
Art. 23. Ficam criados os cargos de 

provimento em comissão, para atender as 
necessidades de funcionamento da SESP, constantes 
do anexo III, que integra esta lei complementar. 

 
Art. 24. Fica criado 01 (um) cargo de 

provimento em comissão de assessor especial nível 
IV, Ref. – QCE-03, para a Vice-Governadoria. 

 
Art. 25. O cargo de Chefe de Repressão às 

Organizações Criminosas da SESP passa a 
denominar-se Chefe de Repressão às Organizações 
Criminosas e à Corrupção. 

 
Art. 26. As atividades desempenhadas na 

SESP, pelos membros integrantes dos órgãos de 
regime especial vinculados à SESP, são considerados 
de natureza policial ou militar estadual. 

 
Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a 

promover as alterações no PPA para o quadriênio 
2004/007, e a abrir os créditos adicionais necessários 
ao cumprimento desta lei complementar. 

 
Art. 28. O Poder Executivo regulamentará 

esta lei complementar no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar da data de sua publicação.  

 
Art. 29. Esta lei complementar entra em vigor 

na data de sua publicação. 
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  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
Artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 205/2007. 

 
Concede o título de cidadã 
espírito-santense a Alessandra 
Dalla Pozza. 

 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadã 
Espírito-Santense à ALESSANDRA DALLA 
POZZA. 
 

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

 
Sala das Sessões, 01 de junho de 2007. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 
ELION VARGAS 

Deputado Estadual 
VANDINHO LEITE 
Deputada Estadual 

JARDEL DOS IDOSOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A concessão do título de cidadão espírito-

santense é uma homenagem que o Parlamento do 
Espírito Santo faz a todos que contribuem 
positivamente para o crescimento do estado e/ou que 
trabalham pela promoção do bem-estar do povo 
capixaba. 

Evidentemente essa homenagem só é 
concedida aqueles que não nasceram em solo 
capixaba.  
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Aos que são da terra, o sistema normativo 
estadual prevê a concessão de comendas e honrarias 
outras, estabelecendo critérios para concessão de 
cada uma dessas homenagens. 

Excepcionalmente, permite a lei que o título 
seja concedido aos que não tenham se fixado no 
estado, valorizando o trabalho daqueles que mesmo 
aqui não residindo, contribuem de forma direta para 
o seu desenvolvimento. 

A homenageada se enquadra na 
excepcionalidade prevista em lei. 

Não reside no Espírito Santo. Não é sequer 
brasileira ou residente neste país. 

Trata-se de conhecida médica oftalmologista, 
formada pela Universidade de Padova, na Itália, país 
onde nasceu e reside até a presente data. 

Sua ligação com o Espírito Santo está ligada 
ao voluntariado.  

Nessa condição, coordena o projeto 
denominado “Turismo Social”, que atende 
gratuitamente a comunidade carente do município de 
Vila Velha e adjacências, prestando atendimento 
oftalmológico, realizando exames de vista e doando 
óculos. 

Ao invés de passar férias no Caribe, Ásia ou 
América do Norte, a homenageada escolheu o 
Espírito Santo para dedicar-se ao desinteressado 
serviço de socorrer com os préstimos da sua 
especialidade médica os pobres e necessitados. 

Pela relevância dos serviços prestados ao 
povo do Espírito Santo, e mais ainda, pelo altruísmo 
do seu interesse em ajudar os mais necessitados 
quando poderia estar em qualquer outra parte do 
mundo descansando, não posso deixar de solicitar a 
concessão desse título de reconhecimento público a 
essa cidadã italiana. 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do Artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 206/2007. 

 
Concede o título de cidadão 
espírito-santense a Gerson Eli 
Cruz. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a GERSON ELI CRUZ. 

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

sua publicação. 

Sala das Sessões, 01 de junho de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 
ELION VARGAS 

Deputado Estadual 
VANDINHO LEITE 
Deputada Estadual 

JARDEL DOS IDOSOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A concessão do título de cidadão espírito-

santense é uma homenagem que o Parlamento do 
Espírito Santo faz a todos que contribuem 
positivamente para o crescimento do estado e/ou que 
trabalham pela promoção do bem-estar do povo 
capixaba. 

Evidentemente essa homenagem só é 
concedida aqueles que não nasceram em solo 
capixaba.  

Aos que são da terra, o sistema normativo 
estadual prevê a concessão de comendas e honrarias 
outras, estabelecendo critérios para concessão de 
cada uma dessas homenagens. 

Para a concessão do título ora em apreço, 
exige a lei que o homenageado resida neste estado, 
além de ter prestado serviços relevantes em favor do 
povo, do patrimônio ou das instituições do Espírito 
Santo. 

Excepcionalmente, permite a lei que o título 
seja concedido aos que não tenham se fixado no 
estado, valorizando o trabalho daqueles que mesmo 
aqui não residindo, contribuem de forma direta para o 
seu desenvolvimento. 

O homenageado é natural do Estado de 
Minas Gerais, reside há 28 anos no Espírito Santo, é 
profissional da área de metalurgia e fervoroso atuante 
no movimento sindical desde os anos 1990. 

Pugno sempre pela concessão desta 
importante homenagem àqueles que estão ligados aos 
movimentos sociais de todos os níveis. 

No caso dos sindicalistas - irmandade dos 
que lutam pelos direitos dos trabalhadores de todos 
os setores -, é importante o reconhecimento do seu 
trabalho, seja no campo dos direitos humanos, da 
dignidade da pessoa humana ou mais ainda no que 
diz respeito à garantia da permanência da nossa 
maior conquista dos últimos 20 anos: o estado 
democrático de direito. 

O movimento sindical é um dos grandes 
responsáveis pelas conquistas positivas que nós 
brasileiros alcançamos nos últimos 60 anos de 
caminhada e luta pela igualdade e dignidade de todos 
os cidadãos. 

Por tudo isso, entendo que deve o 
homenageado receber o título, por todos os serviços 
relevantes que tem prestado à coletividade dos 
capixabas. 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do Artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 207/2007. 

 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
“Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. Klebson 
Carvalho Soares” 

 
Art. 1º Na forma da Lei n.º 2.439/69 e do 

artigo 1º da Resolução N.º 1464/85, fica concedido o 
Titulo de Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Klebson 
Carvalho Soares” 
 

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

Palácio Domingos Martins, em 18 de junho 
de 2007.  
 

FREITAS 
Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor Klebson Carvalho Soares, nasceu em 23 de 
fevereiro de 1973. Graduado em Administração 
Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo de 
São Paulo e Bacharel em Direito pela UNESC de 
Colatina, sendo Pós-Graduado em Direito Civil. 
Participou de diversos Seminários, Congressos e 
Cursos de Administração, Direito, Responsabilidade 
Social, Gestão e Sistema de Saúde. 
Atualmente exerce as seguintes atividades: 

• Diretor do Hospital São Marcos há 07 anos; 
• Professor do Colégio Máster de São Mateus; 
• Proprietário de duas micro empresas de 

lavagem, polimento, instalação de travas, 
alarmes, som e insulfilme. 

No campo social obteve destaque atuando nas 
seguintes áreas: 
 - Presidente o Conselho Veneciano de penas 
Alternativas; 
 - Membro do Conselho Municipal de Saúde; 
 - Membro do Conselho da Criança e do 
dolescente; 
 - Organizou Campanhas do Agasalho; 
 - Organizou Campanhas do Natal sem Fome; 
 - Sócio do Clube de futebol Veneciano; 

 - Contribui financeiramente e com trabalhos 
na casa do Vovo e na APAE; 
 - Doações para o lar de Abigail; 
 - Responsável pela Creche São Marcos; 
 - Realiza campanhas educativas em escolas e 
comunidades; 
 - Titulo de Cidadão Veneciano; 
 - Placa da Univen por atuação na área social; 
 - Placa de profissional de destaque no ano de 
2005; 
 - Homenagem pela revista estampa 2007.
  
Pelo brilhante trabalho e a enorme sensibilidade junto 
às questões sociais é que o Senhor Klebson Carvalho 
Soares merece a Homenagem deste Poder. 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) –Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do Artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 209/2007. 

 
Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Rosiane Lessa 
da Cunha Marchi 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense à Sra. Rosiane Lessa da Cunha 
Marchi. 
  

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

Sala das Sessões, em 19 de junho de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual-PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A homenageada Sra. ROSIANE LESSA 

CUNHA MARCHI, é natural de Aimorés, Minas 
Gerais. 

Filho de José da Cunha Sobrinho e Édina 
Lessa da Cunha. 

Estudou o primeiro e segundo graus na sua 
cidade natal e cursou medicina na Universidade 
Federal do Espírito Santo, especializando em 
psiquiatria. 

No ano de 2000, mudou-se para Colatina, 
aonde reside até a presente data.  
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Portanto, agraciar a Sra. Rosiane Lessa 
Cunha Marchi, 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.  
 
  A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 
TOLEDO) –Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do Artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 208/2007. 

 
Dispõe sobre o uso de algemas, no 
ato da prisão de idosos, no Estado 
do Espírito Santo. 

 
Art. 1º- Dentro do princípio da dignidade da 

pessoa humana, fica vedado o uso de algemas no ato 
da prisão de idosos, em todo o território do Estado do 
Espírito Santo.  

 
Art. 2º- Ressalvados os casos de resistência 

comprovada, mediante auto de resistência, sendo 
obrigatório a assinatura de no mínimo 2(duas) 
pessoas do povo, sob pena de abuso de autoridade. 
 

Art. 3º- Considera-se idoso para efeitos 
desta Lei, a pessoa com mais de 60 (sessenta) anos 
de idade.  

 
Art. 4º- Caberão aos Secretários Estaduais 

de Segurança Pública e de Justiça, juntamente com o 
Comandante Geral da Polícia Militar e Chefe de 
Polícia Civil, por meio de uma política estadual do 
idoso, supervisionar, avaliar e controlar a integridade 
física dos idosos, mediante programas de capacitação 
de recursos humanos para adequação à presente Lei.  

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

sua publicação. 
 
Vitória, em 11 de junho de 2007. 

 
JARDEL DOS IDO.S.O.S 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
A Constituição Federal institui como um de 

seus princípios, a dignidade da pessoa humana. O 
Estatuto do Idoso prevê atenção especial às pessoas 
maiores de 60 (sessenta) anos, mediante adoção de 
políticas públicas que visem à melhoria da qualidade 
de vida dos idosos. 

A legislação Penal é omissa em relação ao 
uso de algemas, mas em alguns Estados da 
Federação, entre eles o Estado de São Paulo, já existe 
legislação específica. Desde logo, cabe recordar que 

o uso de força física está excepcionalmente 
autorizado em alguns dispositivos legais: (a) CPP, 
art. 284 ("Não será permitido o emprego de força, 
salvo a indispensável no caso de resistência ou de 
tentativa de fuga do preso"); (b) CPP, art. 292: ("Se 
houver... resistência à prisão em flagrante ou à 
determinada por autoridade competente, o executor e 
as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios 
necessários para defender-se ou para vencer a 
resistência..."). 

Ademais, a maioria das pessoas presas em 
nosso Estado tem idade inferior a 30 anos. É sabido 
que a maioria das pessoas idosas tem família 
estabelecida, são respeitadas no meio social, não 
resistem à prisão e nem põem em risco a integridade 
física dos policiais, muito menos costumam 
empreender fuga. Entretanto, no ato da prisão, alguns 
policiais acabam usando algemas para produção de 
espetáculo gratuito para os meios de comunicação, 
causando danos de difícil reparação, desmoralizando 
o acusado perante a sua família e a comunidade, 
antes que haja condenação penal transitada em 
julgado. 

Por saber que este governo está 
comprometido com a busca de melhorias na 
qualidade de vida dos nossos idosos, propomos o 
aludido projeto. 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) –Devolva-se ao autor com base no Artigo 
136, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao Artigo 22, inciso I, da Constituição 
Federal, ao Artigo 63, Parágrafo Único, incisos III e 
VI e ao Artigo 91, inciso I da Constituição Estadual. 
 
  O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto de Lei n.º 208/2007, de minha autoria, 
para audiência do Plenário. 
 

  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Defiro o pedido de recurso.  
  À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 170/2007. 
 

Exm.º Srs. Membros da Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
 

O Deputado signatário requer a V. Ex.ª, com 
fulcro no art. 295, II, do Regimento Interno, licença, 
no período de 15 de junho a 02 de julho de 2007. 
 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da ALES  
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 103/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 162/07, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Hermes Sartori. Esta proposição foi protocolada no 
dia 05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Hermes Sartori. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 103/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 162/07, de autoria do Exmº 
Senhor. Deputado Sérgio Borges que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Hermes Sartori. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

CLAUDIO VEREZA 
RELATOR 

ELION VARGAS 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 25/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 162/07, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Hermes Sartori. Esta proposição foi protocolada no 
dia 05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada de autoria do Deputado Sérgio 
Borges tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hermes 
Sartori. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
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conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com louvor 
os requisitos legais para a concessão da homenagem. 
 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER N.º 25/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 162/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Sérgio Borges que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Hermes Sartori. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 

2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 104/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 166/07, de 
autoria do Deputado Doutor. Hércules, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Doutora Maria Elizabeth de Carvalho Marinho. Esta 
proposição foi protocolada no dia 05/06/07 (cinco de 
junho de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir 
a regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 

Espírito-Santense a Senhora Doutora Maria 
Elizabeth de Carvalho Marinho. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 104/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 166/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Doutor Hércules que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Doutora 
Maria Elizabeth de Carvalho Marinho. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

CLAUDIO VEREZA 
RELATOR 

ELION VARGAS 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 29/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 166/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Doutora Maria Elizabeth de Carvalho Marinho. Esta 
proposição foi protocolada no dia 05/06/07 (cinco de 
junho de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
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informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Doutor Hércules tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Doutora Maria Elizabeth de Carvalho 
Marinho. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 29/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 166/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Doutor Hércules que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Doutora Maria Elizabeth de Carvalho. 

 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 105/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 170/07, de 
autoria do Deputado Dr. Wolmar Campostrini, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Walter Batista Júnior. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Walter Batista Júnior . 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 105/2007 
 

A COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 
PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 170/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Walter Batista Júnior. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
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THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

ELCIO ALVARES 
RELATOR 

CLAUDIO VEREZA 
ELION VARGAS 

 
PARECER N.º 33/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 170/07, de 
autoria do Deputado Dr. Wolmar Campostrini, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Walter Batista Júnior. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Wolmar Campostrini tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Walter Batista Júnior. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER N.º 33/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 170/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini que visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Walter Batista Júnior. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 106/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 172/07, de autoria do 
Deputado Thedorico Ferraço, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Aloizio 
Teixeira de Souza. Esta proposição foi protocolada 
no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 19/06/07 (dezenove de junho de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Aloizio Teixeira de Souza. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
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Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER N.º 106/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 172/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José 
Aloizio Teixeira de Souza. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

PRESIDENTE 
ELCIO ALVARES 

RELATOR 
CLAUDIO VEREZA 

ELION VARGAS 
 

PARECER N.º 35/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 

RELATÓRIO 
[[ 

O Presente Projeto de Lei nº 172/07, de autoria do 
Deputado Theodorico Ferraço, visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Aloizio 
Teixeira de Souza. Esta proposição foi protocolada 
no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Theodorico Ferraço tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Aloizio Teixeira de Souza. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 35/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 172/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Theodorico Ferraço 
que visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Teixeira de Souza. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 110/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 165/07, de 
autoria da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Stephanine Ricciardi Rocha. Esta proposição 
foi protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
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regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Stephanine Ricciardi 
Rocha. 

 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 110/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 165/07, de autoria da Exmª. 
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do estado 
do espírito Santo que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Stephanine 
Ricciardi Rocha 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

ELION VARGAS 
RELATOR 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

PARECER N.º 28/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 165/07, de autoria da 
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Stephanine Ricciardi 
Rocha. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 
PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Stephanine Ricciardi Rocha. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com louvor 
os requisitos legais para a concessão da homenagem. 
 
Voto pela aprovação. 
 

 
PARECER N.º 28/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 165/07, de 
autoria da Exmª. Mesa Diretora da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo que visa 
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conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Stephanine Ricciardi Rocha. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 111/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 125/07, de autoria do 
Deputado Cláudio Vereza concede título de Cidadão 
Espírito-santense a Sra. Sandra Carvalho, foi 
publicado nas páginas 1679 e 1680 do DPL de 22 de 
maio do corrente ano. 

 
Cumprindo as formalidades do artigo 111 

do Regimento Interno, o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do Regimento Interno. 

 
É o relatório. 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 

seu artigo 1º, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida 
há mais de dois anos. O parágrafo único do mesmo 
artigo admite a excepcionalidade, concedendo o 
título a quem não resida no Estado. In verbis: 

 
“Art. 1°. O título de 

Cidadania Espírito-santense será 
concedido a quem tenha prestado 
relevantes serviços ao Estado e que 
nele resida há mais de 2 (dois) 
anos. 

 
Parágrafo único – 

Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem haja prestado 
relevantes serviços ao Estado do 

Espírito Santo, embora nele não 
resida.” 

Examinando a justificativa do projeto, 
descobre-se que o nome e o currículo do 
homenageado justificam a excepcionalidade. Trata-
se de personalidade que se destaca na vida pública 
brasileira, especialmente no área de Ciências Sociais 
e Direitos Humanos, tendo sua atividade 
ultrapassado as fronteiras nacionais, motivo porque 
constitui-se orgulho tê-la como cidadã Espírito-
santense. Desnecessário provar que os relevantes 
serviços prestados pela homenageada em nível 
nacional constituem-se, também, relevantes para o 
Estado do Espírito Santo.  

 
A Sra. Sandra Carvalho nasceu em 

Taubaté/SP graduou-se em Ciências Sociais pela 
Universidade de São Paulo, especializou-se em 
Direitos Humanos nos Estados Unidos, Genebra e 
Japão. Dentre as inúmeras funções públicas 
exercidas foi Secretaria Executiva da Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, onde participou como 
Secretária CPI do Narcotráfico e do Sistema 
Prisional instaurada naquele estado.  

Atualmente reside no Rio de Janeiro onde 
assumiu a Direção Executiva da Organização 
“Justiça Global”. 

Pelos relevantes serviços prestados ao País e 
destaque em sua personalidade marcante, a Sra. 
Sandra Carvalho merece a estima e o 
reconhecimento do povo capixaba. Dando-nos 
portanto, a aprovação do presente projeto, o 
privilégio de termos como cidadã Espírito-santense 
tão ilustre personalidade.  

 
Concluímos, pois, que o Projeto de Lei nº 

125/07 de autoria do Deputado Cláudio Vereza, 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 
Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARACER N.º 111/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 125/07 de autoria do 
Deputado Cláudio Vereza. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 
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ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

PARECER N.º 14/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 125/07, de 

autoria do Deputado Cláudio Vereza, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Sandra Carvalho. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 
 
PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada de autoria do 

Deputado Cláudio Vereza visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Sandra 
Carvalho. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos 

com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 
 

 
PARECER N.º 14/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 125/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Cláudio Vereza que 

visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Sandra Carvalho. 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 

N.º 112/2007. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Lei nº 126/2007 de autoria do 

Deputado Luciano Pereira, que concede título de 
cidadão Espírito-santense ao Senhor Álvaro José 
Ferreira Ribeiro, encontra-se publicado no DPL do 
dia 25 de maio do corrente ano às páginas 1696. 

Cumprindo as formalidades do artigo 111 
do Regimento Interno, o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do Regimento Interno. 

 
É o relatório. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 
A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 

seu artigo 1º, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida há 
mais de dois anos. In verbis: 

 

“Art. 1°. O título de 
Cidadão Espírito-santense será 
concedido pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo – ALES à personalidade que 
tenha prestado relevantes serviços e 
incontestável benefício ao Estado e 
que nele resida por período igual ou 
superior a 2 (dois) anos.” 

 

Analisando a justificativa do Projeto, 
constatamos que o Senhor Álvaro José Ferreira 
Ribeiro nasceu no Rio de Janeiro/RJ em 03 de 
novembro de 1955, porém é descendente de 
tradicional família do município de Jerônimo 
Monteiro/ES. 
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Engenheiro Eletricista formado pela 
Universidade Católica de Petrópolis/RJ e mestre em 
Administração pela Fundação Getúlio Vargas. 

Trabalha na Companhia Siderúrgica de 
Tubarão (CST) desde 1981, tendo exercido os cargos 
de Gerente Geral de Recursos Humanos, Gerente de 
Projeto Elétrico e Eletrônico, Engenheiro de 
Construção e Projetos, dentre outros. Hoje atua 
também como Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES), órgão 
de representatividade de cunho nacional.  

 
Concluímos, pois, que o Projeto de Lei nº 

126/2007, de autoria do Deputado Luciano Pereira 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 
Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 112/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 126/2007, de autoria 
do Deputado Luciano Pereira. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 15/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 126/07, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Álvaro José 
Ferreira Ribeiro. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada de autoria do Deputado 
Luciano Pereira visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Álvaro José Ferreira 
Ribeiro. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com louvor 
os requisitos legais para a concessão da homenagem. 
 
Voto pela aprovação. 
 

 
PARECER N.º 15/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 126/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Luciano Pereira que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Álvaro José Ferreira Ribeiro. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 113/2007. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 129/2007 de autoria do 
Deputado Elion Vargas, que concede título de 
cidadão Espírito-santense ao Senhor José Eduardo 
Macedo Pezzopane, encontra-se publicado no DPL 
do dia 29 de maio do corrente ano às páginas 1737. 

 
Cumprindo as formalidades do artigo 111 

do Regimento Interno, o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do Regimento Interno. 

 
É o relatório. 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 

seu artigo 1º, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida 
há mais de dois anos. In verbis: 

 
“Art. 1°. O título de 
Cidadão Espírito-santense 
será concedido pela 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – 
ALES à personalidade que 
tenha prestado relevantes 
serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que 
nele resida por período 
igual ou superior a 2 (dois) 
anos.” 

 
Analisando a justificativa do Projeto, 

constatamos que o Senhor José Eduardo Macedo 
Pezzopane nasceu em Campinas – São Paulo em 10 
de setembro de 1965. 

 
Chegou ao Espírito Santo em 1994, como 

professor Adjunto da UFES, onde começou a 
desenvolver a implantação do projeto científico 
NEDTEC, que estabelece pesquisas em Ciência 
Florestal e Recursos Hídricos no Estado.  

 
Hoje atua como diretor do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do 
Espírito Santos. Em sua gestão já criou 5 novos 
cursos de graduação, possibilitando desta forma, o 
ingresso de mais 380 alunos junto a esta 
universidade, resultando com isso, na contratação de 
novos professores e técnicos, além da ampliação das 
instalações físicas desta universidade. 

 
Concluímos, pois, que o Projeto de Lei nº 

129/2007, de autoria do Deputado Elion Vargas 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 

Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

PARECER N.º 113/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 129/2007, de autoria 
do Deputado Elion Vargas. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
ELION VARGAS 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER N.º 16/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 129/07, de autoria do 
Deputado Elion Vargas, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Eduardo 
Macedo Pezzopane. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada de autoria do Deputado Elion 
Vargas visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Eduardo Macedo 
Pezzopane. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
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De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com louvor 
os requisitos legais para a concessão da homenagem. 
 
Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 16/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 129/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Elion Vargas que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Eduardo Macedo Pezzopane. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 114/2007. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 130/2007 de autoria do 
Deputado Elion Vargas, concede título de cidadão 
Espírito-santense ao Senhor Hermes Avelino de 
Carvalho encontra-se publicado no DPL do dia 29 de 
maio do corrente ano à página 1737. 

Cumprindo as formalidades do artigo 111 
do Regimento Interno o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 
seu artigo 1º, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 

relevantes serviços a este Estado e que nele resida há 
mais de dois anos. In verbis: 

 
“Art. 1°. O título de Cidadão 
Espírito-santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele 
resida por período igual ou 
superior a 2 (dois) anos.” 

 
Analisando a justificativa do Projeto, 

constatamos que o Senhor Hermes Avelino de 
Carvalho nasceu em Santa Terezinha de Goiás – GO, 
em 23 de outubro de 1965. 

 
Chegou ao Espírito Santo em 1997 se 

instalando na Cidade de Guaçui, onde atua na 
atividade empresarial no ramo do comércio de 
tecidos e confecções.  

 
Faz importante trabalho social de incentivo 

ao esporte junto aos jovens do município, 
participando ativamente de ações sociais que 
envolvem auxílio aos mais necessitados. 

 
Concluímos, pois, que o Projeto de Lei nº 

130/2007 de autoria do Deputado Elion Vargas 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 
Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 114/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 130/2007 de autoria 
do Deputado Elion Vargas. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 17/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
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RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 130/07, de autoria do 
Deputado Elion Vargas, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hermes 
Avelino de Carvalho. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada de autoria do Deputado Elion 
Vargas visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Hermes Avelino de Carvalho.  
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com louvor 
os requisitos legais para a concessão da homenagem. 
 
Voto pela aprovação. 
 

 
PARECER N.º 17/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 130/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Elion Vargas que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Hermes Avelino de Carvalho. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 115/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 131/07, de autoria do 
Deputado Cláudio Vereza concede título de Cidadão 
Espírito-santense a Sra. Maria Fernanda Ramos 
Coelho, foi publicado nas páginas 1737 e 1738 do 
DPL de 29 de maio do corrente ano.  

 
É o relatório. 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 

seu artigo 1°, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida há 
mais de dois anos. O parágrafo único do mesmo 
artigo admite a excepcionalidade, concedendo o 
título a quem não resida no Estado. In verbis:  

 
“Art. 1º O título de Cidadania 
Espírito-santense será concedido a 
quem tenha prestado relevantes 
serviços ao Estado e que nele resida 
há mais de 2 (dois) anos. 
 
Parágrafo único – 
Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem haja prestado 
relevantes serviços ao Estado do 
Espírito santo, embora nele não 
resida.” 

 
Examinando a justificativa do projeto, 

descobre-se que o nome e o currículo do 
homenageado justificam a excepcionalidade. Trata-
se de personalidade que se destaca na vida pública 
brasileira, especialmente no ambiente financeiro, 
tendo sua atividade ultrapassado as fronteiras 
nacionais, motivo porque constitui-se orgulho tê-la 
como cidadã Espírito-santense. Desnecessário 
provar que os relevantes serviços prestados pela 
homenageada em nível nacional constituem-se, 
também, relevantes para o Estado do Espírito Santo. 

A Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho 
nasceu em Brasília/DF, graduou-se em 
Comunicação Social, especializou-se em Finanças 
Públicas e dentre as inúmeras funções públicas 
exercidas, atualmente assumiu a Presidência da 
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Diretoria Executiva Nacional da caixa Econômica 
Federal. 

Pelos relevantes serviços prestados ao País e 
destaque em sua personalidade marcante, a Sra. 
Maria Fernanda ramos Coelho merece a estima e o 
reconhecimento do povo capixaba. Dando-nos 
portanto, a aprovação do presente projeto, o 
privilégio de termos como cidadã Espírito-santense 
tão ilustre personalidade. 

 
Concluímos, pois, que o Projeto de lei nº 

131/07 de autoria do Deputado Cláudio Vereza, 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 
Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 115/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 131/2007, de autoria 
do Deputado Cláudio Vereza. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 18/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 131/07, de 
autoria do Deputado Cláudio Vereza, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Fernanda Ramos Coelho. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir 
a regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 

Este é o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Cláudio Vereza visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria Fernanda 
Ramos Coelho. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER N.º 18/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 131/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Cláudio Vereza que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Maria Fernanda Ramos Coelho. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 116/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 136/07, de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia, que concede título de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Alex Souza 
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lemos, encontra-se publicado nas páginas 1803 e 
1804 do DPL do dia 31 de maio do corrente ano. 

 Cumprindo as formalidades do artigo 111 
do Regimento Interno, o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do regimento Interno.  

 
É o relatório. 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 

seu artigo 1°, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida 
há mais de dois anos. In verbis:  

 
“Art. 1º O título de Cidadão 
Espírito-santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele 
resida por período igual ou 
superior a 2 (dois) anos.” 

 
Analisando a justificativa do Projeto, 

constatamos que o Senhor Alex Souza Lemos 
nasceu em Itabuna – Bahia no dia 06 de fevereiro de 
1971. Chegou ao Espírito Santo aos 16 anos, quando 
começou a trabalhar na construção do hospital 
Metropolitano, como desenhista/projetista. 

Em 2003 passou a trabalhar como 
despachante autônomo, se dedicando a regularizar 
imóveis e legalizar empresas.  

Hoje é presidente da Associação de 
Moradores no Conjunto Residencial de Laranjeiras, 
onde atua com respeito e responsabilidade em uma 
Associação que se destaca pela parceria com o 
Poder Público e modelo para as demais 
comunidades. 

Concluímos, pois, que o Projeto de lei nº 
136/07, de autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia, 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 
Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 116/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 136/2007, de autoria 
do Deputado Wanildo Sarnáglia. 

 

Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 
2007. 

 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 19/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 136/07, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Alex de Souza Lemos. 

 
Não existe qualquer óbice de natureza 

constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada de autoria do 

Deputado Wanildo Sarnáglia visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alex de Souza 
Lemos. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 19/2007 
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A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 136/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Alex de Souza Lemos. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 117/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 138/07, de autoria do 
Deputado Cacau Lorenzoni, que concede título de 
cidadão espírito-santense a Senhora Maria Rita 
soares Miguel, encontra-se publicado nas páginas 
1804 e 1805 do DPL do dia 31 de maio do corrente 
ano. 

 
Cumprindo as formalidades do artigo 111 

do Regimento Interno, o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do regimento Interno.  

 
É o relatório. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 
seu artigo 1°, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida 
há mais de dois anos. In verbis:  

 
“Art. 1º. O título de 

Cidadão Espírito-santense será 
concedido pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo – ALES à personalidade que 
tenha prestado relevantes serviços e 
incontestável benefício ao Estado e 
que nele resida por período igual ou 
superior a 2 (dois) anos.” 

 
Analisando a justificativa do Projeto, 

constatamos que a Senhora Maria Rita Soares 
Miguel nasceu no Município de Ervália, em 15 de 
maio de 1950, veio para o Estado do Espírito Santo 
ainda menina com seus 15 anos.  

 
Dedicou-se aos seus estudos e a pesquisas 

diversas para que o povo capixaba pudesse ter mais 
acesso ao conhecimento. Formou-se em 
administração, é bacharel e licenciada em Ciências 
Biológicas, Mestra em Administração e Especialista 
em Educação. Sua carreira foi sempre dedicada ao 
ensino. 

 
Sua preocupação com o jovem e seu 

desenvolvimento e crescimento no ensino no Estado, 
levou-a a desenvolver uma série de pesquisas, tais 
como sobre processo de avaliação nas Atividades 
Teórica Práticas de uma Escola Industrial, história 
da Educação – Produção no Brasil, Recuperação da 
Aprendizagem: Possibilidades e Limites, Avaliação 
Institucional numa Perspectiva de Desenvolvimento 
Organizacional. 

 
Engajou-se também em pesquisas voltadas 

para o desenvolvimento técnico desses jovens como 
O Pensamento estratégico: Um Estudo no Pólo de 
Confecções da Glória e por fim, Planejamentos 
Estratégicos: novos caminhos e velhos conceitos. 
Hoje a Senhora Maria Rita continua ativa, 
trabalhando como Coordenadora de 
Desenvolvimento Institucional da FAESA. 

 
Concluímos, pois, que o Projeto de lei nº 

138/07, de autoria do Deputado Cacau Lorenzoni, 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 
Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 117/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 138/2007, de autoria 
do Deputado Cacau Lorenzoni. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 
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PARECER N.º 21/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 138/07, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Rita Soares Miguel. 

Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria Rita 
Soares Miguel. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 21/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 138/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Cacau Lorenzoni que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Maria Rita Soares Miguel. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 118/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 139/2007 de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai, que concede título de 
cidadão Espírito-santense ao Senhor Sebastião 
receputti, encontra-se publicado no DPL do dia 31 de 
maio do corrente ano às páginas 1805. 

Cumprindo as formalidades do artigo 111 do 
Regimento Interno, o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do Regimento Interno. 

 
É o relatório. 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 

seu artigo 1º, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida há 
mais de dois anos. In verbis: 

 
“Art. 1°. O título de Cidadão 
Espírito-santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele 
resida por período igual ou 
superior a 2 (dois) anos.” 

 
Analisando a justificativa do Projeto, 

constatamos que o Senhor Sebastião Receputti 
nasceu em Cataguazes/MG em 01 de agosto de 1952. 

 
Chegou ao Espírito Santo em 1963, 

instalando-se no município de Alegre. Em 1970 
mudou-se para Vila Velha, onde inaugurou no bairro 
São Torquato a Oficina Mecânica Receputti, empresa 
no ramo de reparação automobilística.  

 
Após este empreendimento, investiu também 

na área de educação, criando a Faculdade Novo 
Milênio.  

 
Concluímos, pois, que o Projeto de Lei nº 

139/2007, de autoria da Deputada Aparecida 
Denadai atende aos requisitos formais e materiais da 
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nossa Constituição e também da legislação em 
vigor, sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 118/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 139/2007, de autoria 
da Deputada Aparecida Denadai. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 22/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 139/07, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Sebastião Receputti. 

 
Não existe qualquer óbice de natureza 

constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 

A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Sebastião 
Receputti. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 

Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 22/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 139/07, de 
autoria do Exma. Sra. Deputada Aparecida Denadai 
que visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Sebastião Receputti. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 119/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 164/07, de 
autoria do Deputado Robson Vaillant, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Elizabth Yazeji Hadad. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Elizabth Yazeji 
Hadad. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 119/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 164/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Robson Vaillant que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Elizabth 
Yazeji Hadad. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE  

MARCELO SANTOS 
RELATOR 

ELCIO ALVARES 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 27/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 164/07, de 
autoria do Deputado Robson Vaillant, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Elizabeth Yazeji Hadad. Esta proposição foi 

protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Robson Vaillant tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Elizabeth Yazeji Hadad. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 27/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 164/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Robson Vaillant, que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Elizabeth Yazeji Hadad. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 120/2007. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

 
RELATÓRIO 

O Presente Projeto de Lei nº 167/07, de 
autoria do Deputado Doutor. Hércules, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alain 
Wehbe. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Alain Wehbe. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 

PARECER N.º 120/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 167/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Doutor Hércules que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alain 
Wehbe. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 
2007. 

 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 
PARECER N.º 30/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 167/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alain 
Wehbe. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Doutor Hércules tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Alain Wehbe. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos 

com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 30/2007 
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A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 167/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Doutor Hércules que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Alain Wehbe. 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 125/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 127/2007 de autoria do 
Deputado Luciano Pereira, que concede título de 
cidadão Espírito-santense ao Senhor José Américo 
Almeida Teles, encontra-se publicado no DPL do dia 
25 de maio do corrente ano às páginas 1696 a 1697. 

Cumprindo as formalidades do artigo 111 
do Regimento Interno, o projeto recebeu o parecer 
técnico, sendo em seguida distribuído a esta 
Comissão para exame da matéria na forma do art. 
40, I, do Regimento Interno. 

 
É o relatório. 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
A Lei nº 7.832, de 20 de julho de 2004, no 

seu artigo 1º, exige, para concessão de título de 
cidadania, que o homenageado haja prestado 
relevantes serviços a este Estado e que nele resida 
há mais de dois anos. In verbis: 

 
“Art. 1°. O título de Cidadão 
Espírito-santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele 
resida por período igual ou 
superior a 2 (dois) anos.” 

 

Analisando a justificativa do Projeto, 
constatamos que o Senhor José Américo Almeida 
Teles, nasceu em Ibicaraí – Bahia em 1977. 

Chegou ao Espírito Santo em 1985 para 
trabalhar no Banco Nordeste do Brasil S/A. Atraído 
pelas belezas capixabas em 1993 ao deixar o Banco, 
fundou a ONDALUZ Eventos, passando a se dedicar 
a produção de grandes eventos na cidade de Vitória, 
atraindo e incentivando o turismo por todo o nosso 
estado. 

Concluímos, pois, que o Projeto de Lei nº 
127/2007, de autoria do Deputado Luciano Pereira 
atende aos requisitos formais e materiais da nossa 
Constituição e também da legislação em vigor, 
sendo, portanto, legal, constitucional e de boa 
técnica legislativa, motivo porque esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 125/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 127/2007 de autoria 
do Deputado Luciano Pereira. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
ELION VARGAS 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER N.º 20/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 127/07, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José 
Américo Almeida Teles. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Luciano Pereira visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Américo 
Almeida Teles. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 20/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 127/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Luciano Pereira que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Américo Almeida Teles. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 126/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 161/07, de 
autoria do Deputado Atayde Armani, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Eduardo Francisco dos Santos. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 

ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Eduardo Francisco dos 
Santos. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 126/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 161/07, de autoria do Exmº 
Senhor. Deputado Atayde Armani que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Eduardo Francisco dos Santos. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE / RELATOR 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 
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PARECER N.º 24/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 161/07, de 
autoria do Deputado Atayde Armani, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Eduardo Francisco dos Santos. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada de autoria do 

Deputado Atayde Armani tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Eduardo Francisco dos Santos. 

 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos 

com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 24/2007 
 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 161/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Atayde Armani que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Eduardo Francisco dos Santos. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 

2007. 
 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 131/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 163/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Wânia Regina Lima. Esta proposição foi protocolada 
no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Wânia Regina Lima. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
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Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

PARECER N.º 131/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 163/07, de autoria do Exmº 
Senhora. Deputada Luzia Toledo que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Wânia Regina Lima. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
RELATOR 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 26/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 163/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Wânia Regina Lima. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Luzia Toledo tem como objetivo conceder 

Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Wânia Regina Lima. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 26/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 163/07, de 
autoria do Exmª Sra. Deputada Luzia Toledo que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Wânia Regina Lima. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 

2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 132/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 169/07, de 
autoria do Deputado Dr. Wolmar Campostrini, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Aroldo Prates. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
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Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Aroldo Prates. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 132/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 169/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Aroldo Prates. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
RELATOR 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

  
PARECER N.º 32/2007 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 169/07, de autoria do 
Deputado Dr. Wolmar Campostrini, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Aroldo Prates. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do Doutor 
Wolmar Campostrini tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Aroldo Prates. 

 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 32/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 169/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini que visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Aroldo Prates. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 
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DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE / RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 133/2007. 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 171/07, de 
autoria do Deputado Thedorico Ferraço, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ivan Zurita. Esta proposição foi protocolada 
no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Ivan Zurita. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 133/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 171/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ivan 
Zurita. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
PRESIDENTE 

MARCELO SANTOS 
RELATOR 

ELION VARGAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELCIO ALVARES 
THEODORICO FERRAÇO 

 
  PARECER N.º 34/2007 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 171/07, de 
autoria do Deputado Theodorico Ferraço, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ivan Zurita. Esta proposição foi protocolada 
no dia 05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Theodorico Ferraço tem como objetivo 
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conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ivan Zurita. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER N.º 34/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 171/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Theodorico Ferraço 
que visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Ivan Zurita. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 

2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE/ RELATOR 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 134/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 160/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Esta 
proposição foi protocolada no dia 04/06/07 (quatro 
de junho de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 

exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 11/06/07 (onze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Eliana Junqueira 
Munhós Ferreira. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 134/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 160/07, de autoria do Exmº 
Senhor. Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
RELATOR 

CLAUDIO VEREZA 
ELION VARGAS 
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ELCIO ALVARES 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
  PARECER N.º 23/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 160/07, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Eliana 
Junqueira Munhós Ferreira. Esta proposição foi 
protocolada no dia 04/06/07 (quatro de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Deputado Euclério 
Sampaio tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Eliana 
Junqueira Munhós Ferreira. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com louvor 
os requisitos legais para a concessão da homenagem. 
 
Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 23/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 160/07, de 

autoria do Exmº Sr. Deputado Euclério Sampaio que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 

2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
RELATOR 

ROBSON VAILLANT 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 135/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 168/07, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz Alberto de 
Araujo. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 11/06/07 (onze de junho de dois mil e sete) para 
oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Luiz Alberto de Araujo. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
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Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER N.º 135/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 168/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Doutor Hércules que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz Alberto 
de Araujo. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 12 de junho de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

PRESIDENTE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

RELATOR 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELCIO ALVARES 
ELION VARGAS 

CLAUDIO VEREZA 
 

  PARECER N.º 31/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 168/07, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz Alberto de 
Araujo. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/06/07 (cinco de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para 
oferecimento de parecer e esta remeteu a Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para 
elaboração de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Deputado Doutor 
Hércules tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz Alberto 
de Araujo. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com louvor 
os requisitos legais para a concessão da homenagem. 
 
Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 31/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 168/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado Doutor Hércules que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Luiz Alberto de Araujo. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 13 de junho de 
2007. 

 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
PRESIDENTE 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
RELATOR 

ROBSON VAILLANT 
 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/N.º/2007, do Deputado 
Sérgio Borges de voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Sr.ª Maria das Neves Mozer 
Cevernine. 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento de Fabrícia Moura Santos. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado Freitas, 
de voto de profundo pesar pelo falecimento de 
Adelaide Maria Secchin.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/NºS-2007, da Deputada 
Luzia Toledo e do Deputado Theodorico Ferraço, de 
voto de profundo pesar pelo falecimento do vereador 
Mauro Roberto Laurencini.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado 
Theodorico Ferraço de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. João Bazoni.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado 
Sargento Valter de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Aldemar Assunção Nascimento.  
 
  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Requerimento s/n.º/2007, do Sr. 
Deputado Sargento Valter. Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 75/2007. 
 

Exm.º Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado abaixo-assinado, Líder do 
Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

requer a V.Exª., após ouvido o Plenário, REGIME 
DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei 
Complementar nº 26/2007, oriundo da Mensagem 
05/2007 do Tribunal de Justiça, que dá nova redação 
ao dispositivo da Lei Complementar nº 234 - Código 
de Organização Judiciária e cria 5 (cinco) cargos de 
Desembargador na estrutura do Poder Judiciário 
Estadual. 

 
Plenário “Dirceu Cardoso”, em 11 de junho 

de 2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.° 

76/2007. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. EXª, ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 
de Lei Complementar nº 26/2007, oriundo da 
Mensagem 05/2007, do Presidente do Tribunal de 
Justiça, que dá nova redação ao dispositivo da Lei 
Complementar nº 234 – Código de Organização 
Judiciária e cria 5 (cinco) cargos de Desembargador 
na estrutura do Poder Judiciário Estadual. 

 
Sala das Sessões, 12 de junho de 2007. 

 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 
2º vice-Presidente da ALES 

Líder do PAN 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação os Requerimentos de 
Urgência n.os 75 e 76/2007, que acabam de ser lidos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário. 
 
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 
    

(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
retiram-se os Srs. Deputados Freitas, Luiz 
Carlos Moreira, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite)  
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Elion 
Vargas, Euclério Sampaio, Giuliano 
dos Anjos, Givaldo Vieira, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Sargento 
Valter, Sérgio Borges e Wanildo 
Sarnáglia. (21)  

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) – Sr.ª Presidenta, responderam à 
chamada vinte e um Srs. Deputados. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Há quorum para votação. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 169/2007. 
 

Exm.º Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
A Comissão Especial criada pela RESOLUÇÃO N.º 
2.362/07, de 29 de maio de 2007, para debater 
questões relacionadas ao Aquecimento Global, 
Mudanças Climáticas, Poluição Ambiental e os 
reflexos para o Estado do Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros em reunião realizada 
nesta data, requerer, com fulcro no art. 30, II 
combinado com o art. 53 do Regimento Interno, a 
prorrogação do prazo para seu funcionamento até o 
encerramento desta 16ª Legislatura. 
 
Vitória – ES, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
169/2007, que acaba de ser lido. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 
Presidenta, na forma regimental, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.a Deputada e 
Srs. Deputados, somos favorável ao Requerimento 
n.º 169/2007, de autoria do Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini.  

Ontem, participamos de um encontro no 
Palácio Anchieta com o Governador do Estado, Sr. 
Paulo Hartung, quando houve uma brilhante 
explanação feita pelo Secretário de Estado do 
Planejamento, Sr. José Eduardo Faria de Azevedo. 
Comentávamos há pouco com o Líder do Governo, 
Deputado Elcio Alvares, sobre a qualidade da 
apresentação dos planos do Governo, os objetivos a 
serem alcançados e os já realizados.  

Confessamos que não sabíamos quem era o 
Sr. José Eduardo Faria de Azevedo, ao ocupar o 
cargo de Secretário de Estado do Planejamento, uma 
Pasta muito técnica. Não tínhamos noção exata de 
suas qualidades. No momento da apresentação, foi 
dado um pequeno exemplo da notoriedade e do 
conhecimento que tem. Logo após tivemos a certeza 
de que a Secretaria de Planejamento, deixada, e 
muito bem administrada, pelo ex-ministro Guilherme 
Dias, foi entregue nas mãos de um grande 
profissional. 

Prestamos uma homenagem ao Governo do 
Estado por reconhecer e captar profissionais como o 
Sr. José Eduardo Faria de Azevedo e a toda equipe de 
Governo. Cumprimentamos S. Ex.ª pela brilhante 
apresentação. Comentávamos com o Líder do 
Governo sobre o papel que exerce o Governo na 
sociedade. 

Sr. Deputado Giulianno dos Anjos, V. Ex.ª é 
um brilhante parlamentar recém-chegado a esta Casa 
e dará bons exemplos ao povo capixaba pela sua 
vontade, determinação e dedicação. 

Tivemos a oportunidade de fazer parte do 
atual Governo no primeiro mandato e agora participa 
do segundo mandato. O Governador do Estado 
demonstra que não é singular em suas ações. Não foi 
S. Ex.ª que promoveu sozinho o desenvolvimento do 
Estado e nem a ruptura de um processo de 
desmoralização pelo qual as instituições estavam 
passavam. O Governo socializa suas ações e nos 
pede, a nós políticos, legisladores cidadãos capixabas 
e representantes de várias regiões dos municípios do 
Estado, que sejamos, com nossas ideologias, sócios 
nessa vitória, nesse grande êxito conquistado pelo 
atual governo que, hoje, ultrapassa fronteiras, para 
servirmos de exemplo. Chegou ao Governo Federal, 
aos estados e a seus governantes. Podemos citar um 
exemplo: a nomeação do Secretário de Planejamento, 
Sr. José Eduardo Faria de Azevedo. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
169/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
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 Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1º SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 168/2007. 
 

Exm.º Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
Os Deputados abaixo-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, e no que dispõe o Art. 
159, inciso VI, do Regimento Interno, requerem mui 
respeitosamente a V.Ex.ª que seja submetido ao 
Plenário desta Casa, pedido de realização de Sessão 
Especial para debater dia da pessoa com fissura 
labiopalatal no Estado do Espírito Santo, no dia 11 
de julho de 2007, 4ª feria, às 9:30hs, no Plenário 
desta Casa de Leis.  
 

SALA DAS SESSÕES, 12 de junho de 
2007. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual/PT 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão o Requerimento n.° 
168/2007. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 

N.º 172/2007. 
 

Exm.º Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art 160-A, do Regimento 
Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Exmº Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
César Hartung Gomes, a seguinte indicação:  
 

- que seja realizada obra de pavimentação 
asfaltica no trecho que liga a Rodovia ES 
482 (Cahoeiro / Safra) ao Distrito da Tijuca, 
em Cachoeiro de Itapemirim, através do 
Programa Caminhos do Campo, conforme 
projeto em tramitação na Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca. A execução desta obra 
de 5 Km atenderá a uma reivindicação antiga 
desta comunidade que é basicamente 

composta por pequenos produtores rurais, 
que utilizam esta via para escoarem suas 
produções. O Distrito ainda conta com fonte 
de água mineral natural, já em processo de 
industrialização.  

 
Palácio Domingos Martins, em 11 de junho 

de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - PTB 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.° 
172/2007. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 

N.º 173/2007. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 
nos termos do artigo 134, VIII e 167-A do Regimento 
Interno, que seja encaminhada ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 

Que seja incluído no Programa Caminho do 
campo o asfaltamento de trecho de 6 km entre a 
estrada velha de Paraju e Soído de Baixo no 
município de Marechal Floriano, melhorando às 
condições precárias em que se encontra a estrada e 
assim facilitar o escoamento agrícola da região. 

Certos da sensibilidade de Vossa Excelência 
para esse e tantos outros pleitos de ordem social, 
antecipadamente, agradecemos a atenção dispensada, 
ao passo que renovamos nossos protestos de estima e 
consideração. 
 

Palácio Domingos Martins, em 12 de junho 
de 2006. 

 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.° 
173/2007. (Pausa) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la. 



8577 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.a Deputada e 
Srs. Deputados, dando continuidade ao que iniciamos 
na primeira fala quando do encaminhamento de 
votação, falaremos sobre a matéria que lemos nos 
jornais e que muito nos alegrou, até porque tivemos a 
oportunidade de, em conversa com o Líder do 
Governo - estava presente o Deputado Euclério 
Sampaio - propor discussões sobre ações, temas e 
propostas positivas para o Parlamento estadual.  

A Assembléia Legislativa tem papel 
fundamental e um dos mais brilhantes previsto na 
Constituição Federal, revista em 1988. São os 
parlamentares que apreciam, aprovam e emendam o 
maior projeto que todo ano é encaminhado a esta 
Casa, que é o Orçamento estadual. São os 
parlamentares que elaboram e debatem leis, projetos 
de lei, projetos de lei complementar, projetos de 
decretos legislativos. Esta Casa recebe matérias 
oriundas do Governo do Estado, do Tribunal de 
Justiça, do Ministério Público, iniciativas de ordem 
popular, demandas dos Poderes constituídos, da 
população e as transformamos em matérias 
aprovadas ou rejeitadas e apresentamos emendas ou 
não referentes a fatos determinantes. Este Poder não 
pode se curvar e esquecer que o desenvolvimento do 
Estado está na ordem do dia. 

Ontem, discursávamos - agradecemos o 
aparte do Deputado Elcio Alvares, Líder do Governo 
- sobre a reimplantação do sistema hidroviário de 
passageiros; sobre a prospecção de petróleo e gás no 
Espírito Santo; sobre o fomento da indústria; da 
cadeia produtiva de petróleo e gás, esse mosaico que 
está instalado no Espírito Santo; sobre temas como 
segurança, educação e saúde; e a remodelagem e 
distribuição de ICMS no que compete ao Estado. 
Temos pertinências para debater uma agenda pré-
positiva para mostrarmos à sociedade o verdadeiro 
papel do parlamentar, as nossas posições e ações de 
quando começamos a trabalhar até a hora que 
terminamos.  

O papel do parlamentar, dentre suas funções, 
é o de escutar a sociedade e transformar o que ouviu 
em ações positivas; buscar recursos no Governo do 
Estado para levá-lo aos municípios ou às regiões que 
representamos, transformando as ações de uma 
entidade, de uma ONG, da sociedade civil 
organizada em reconhecimento público, em parceria 
com o Governo. A independência nos prevalece, mas 
a harmonia nos institui enquanto poder público.  

Sr. Deputado Freitas, V. Ex.ª tem muito a 
contribuir com este Parlamento pela sua experiência 
popular. E é assim que sonhamos. Tivemos a 
oportunidade de participar de uma legislatura talvez 
das mais complicadas que este Parlamento já viveu, e 
conseguimos trilhar no rumo do desenvolvimento 

observando todas as regras das Constituições 
Estadual e Federal que juramos cumprir, observando 
também os critérios do nosso Regimento Interno. 
 Chegamos ao nosso segundo mandato com 
vontade e determinação em vermos realizadas as 
ações a nós reivindicadas pelo povo nas ruas, o que 
determina a Constituição Estadual e Federal, e 
também em defender os interesses não só dos que nos 
garantiram a permanência nesta Casa, mas de um 
conjunto da sociedade que representa a totalidade do 
povo capixaba. Assim entendemos e acreditamos que 
este Parlamento fará valer as demandas, as 
solicitações e a vontade da população. 

Na legislatura passada presenciamos prisões, 
processos administrativos e judiciais que macularam 
a imagem de um Poder que tem, talvez, uma das mais 
importantes missões do Parlamento Estadual, que é a 
de agregar, receber e devolver à população ações 
positivas, uma das mais brilhantes na constituição 
dos Poderes. (Muito bem!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Continua em discussão a Indicação n.º 
173/2007. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discuti-la, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 174/2007. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE ARMANI, 
no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
requer a Vossa Excelência, com fulcro no artigo 134-
, VIII e artigo 167-A, do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa, constante da Resolução nº 
1600, de 11/12/1991, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, a indicação da seguinte obra pública: 
 

• REABERTURA DA 
ESTRADA QUE LIGA O 
DISTRITO DE SÃO RAFAEL, 
MUNICÍPIO DE LINHARES A 
MARILÂNDIA, NUMA 
EXTENSÃO DE 5 KM. O 
TRECHO ESTENDE-SE DA 
FAZENDA RIGONI, NA 
LOCALIDADE DE SÃO JUDAS 
TADEU À FAZENDA DRAGO, 
PASSANDO PELA 
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COMUNIDADE DE 
LIBERDADE. 

 
Palácio Domingos Martins, em 13 de junho 

de 2007. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Líder do DEM 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Objetivando atender antiga reivindicação dos 
moradores do Distrito de São Rafael, Município de 
Linhares-ES, no que se refere à distância atualmente 
percorrida para o escoamento da produção de café, 
fruticultura, pecuária e granito, além de produtos 
hortifrutigranjeiros, solicitamos a Vossa Excelência 
providências no sentido de proceder a reabertura da 
estrada que liga aquele Distrito ao Município de 
Marilândia, numa extensão de 5 quilômetros. O 
trecho estende-se da Fazenda Rigoni, na localidade 
de São Judas Tadeu à Fazenda Drago, passando pela 
comunidade de Liberdade. 

A providência irá melhorar a 
operacionalidade das vias, trazendo inúmeros 
benefícios a toda a população residente naquelas 
localidades e áreas circunvizinhas, além de encurtar a 
distância em aproximadamente 25 quilômetros. O 
trecho será um corredor de escoamento de produção 
com uma considerável diminuição de custos, 
tornando o distrito mais competitivo, motivando o 
crescimento da região.  
 Com essa nova saída para a produção rural, 
os transportadores e produtores rurais vão ganhar 
tempo e economizar dinheiro no transporte de sua 
produção. 
 Todos os produtores são importantes pelos 
empregos que geram, pelo pão, pela comida, pela 
alimentação que colocamos em nossas mesas. 
Devemos muito a eles, que lutam debaixo de sol e 
chuva para produzir.  
 Pelo exposto e considerando que é nosso 
dever implementar ações para melhorar a vida da 
população rural, conto com o apoio desta Casa à 
aprovação da presente Indicação.  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 
174/2007. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 175/2007. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art 160-A, do Regimento 
Interno, requer à Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Exm.º Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
César Hartung Gomes, a seguinte indicação:  
 

- que seja realizada obra de pavimentação 
asfáltica no trecho, de aproximadamente 6 
(seis) km, que liga a localidade de 
Independência à estrada de Duas Barras x 
São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim. A 
execução desta obra atenderá a uma 
reivindicação antiga de moradores locais, 
principalmente de pequenos produtores, que 
utilizam esta via para escorem suas 
produções;  

 
Palácio Domingos Martins, em 18 de junho 

de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - PTB 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 175/2007. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
Nº 176/2007. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art 160-A, do Regimento 
Interno, requer à Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Exm.º Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
César Hartung Gomes, a seguinte indicação:  
 

- que seja viabilizada, junto ao Comando Geral 
da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, a 
instalação de uma linha de telefonia fixa no 
Destacamento da Polícia Militar de Jaciguá, 
no município de Vargem Alta. Informamos 
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que o Distrito de Jaciguá é composto por 17 
(dezessete) comunidades e possui uma 
população de aproximadamente 6 (seis) mil 
pessoas. Informamos, ainda, que esta é 
reivindicação de lideranças comunitárias e 
moradores locais, que, conforme ofício 
anexo, manifestam a carência de uma 
comunicação mais ágil para a ampliação da 
segurança pública na região.  

 
Palácio Domingos Martins, em 18 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - PTB 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 
176/2007. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1224/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com a 
Associação de Moradores de Santa Mônica, 
Município de Vila Velha, pela eleição de sua Mesa 
Diretora.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
1224/2007, 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 N.º 1225/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus Missão 
Mundial Valentes de Davi, pela realização da Festa 
da Colheita.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
1225/2007, 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 N.º 1226/2007, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com a 

Prefeitura Municipal de Santa Tereza, pela realização 
da XVI Festa do Imigrante Italiano, que acontecerá 
nos dias 16 a 24 de junho.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
1226/2007, 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 N.º 1227/2007, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Anchieta, pela comemoração 
da festa nacional do Beato Anchieta. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
1227/2007, 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 N.º 1228/2007, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com a Sr.ª 
Grazielly Rezende Rolim, segunda colocada no VIII 
Concurso Nacional de Cartazes com o tema O Esporte 
e o lazer na Prevenção do uso de drogas, promovido 
pela Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
1228/2007, 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 N.º 1229/2007, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com a Sr.ª 
Rosana Soares Souza Silva, primeira colocada no 
concurso Um mundo melhor! Histórias contadas por 
crianças, promovido pelo Mc Donald´s. 
 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
1229/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.os 1230 E 1236/2007, dos 
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Deputados Doutor Hércules, Da Vitória e Sargento 
Valter de voto de congratulações com o Ten. Cel. PM 
Carlos Rogério Gonçalves de Oliveira, por sua posse 
como Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar 
em Guarapari. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação os Requerimentos n.os 
1230 e 1236/2007, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Findo o tempo destinado à leitura do 
expediente, passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Com base no artigo 119 do 
Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª a supressão da 
fase do Grande Expediente, a fim de que passemos 
imediatamente à Ordem do Dia. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário. 
 Em votação o requerimento de supressão da 
fase do Grande Expediente. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Passa-se à Ordem do Dia: 

  
ORDEM DO DIA: 

  
1) Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 254/2006, do 
Deputado Euclério Sampaio, que declara de 
Utilidade Pública a Associação de Micro 
Agricultores do Ita (AMAI). Publicado no 
DPL do dia 22/08/2006. Pareceres n.ºs 
81/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 16/2007, da 
Comissão de Saúde e Assistência Social, 
pela aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 18.06.2007. 

 

2) Discussão se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 308/2006, do 
Deputado Euclério Sampaio, que declara de 
Utilidade Pública a Associação de Promoção 
Humana Oração Publicado no DPL do dia 
14/11/2006. Pareceres n.ºs 396/2006, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 17/2007, da 
Comissão de Saúde e Assistência Social, 
pela aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 18.06.2007. 

 
3) Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei n.º 70/2007, do 
Deputado licenciado Carlos Casteglione, que 
declara de Utilidade Pública a Companhia 
Enki de Dança Contemporânea. Publicado no 
DPL do dia 02/04/2007. Pareceres n.ºs 
79/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 18/2007, da 
Comissão de Saúde e Assistência Social, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 18.06.2007. 

 
4) Discussão Especial, em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 51/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, dispondo sobre a confecção 
de carimbos e receituários para profissionais 
liberais. Publicado no DPL do dia 
09/03/2007. 

 
5) Discussão Especial, em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 56/2007, do Deputado 
Marcelo Santos, que institui a campanha 
educativa de prevenção à anorexia nervosa. 
Publicado no DPL do dia 09/03/2007. 

 
6) Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 81/2007, da Deputada 
Janete de Sá, estabelecendo a cessão das 
dependências escolares nos fins de semana 
para Sindicatos e Entidades Sociais sem fins 
lucrativos. Publicado no DPL do dia 
11/04/2007. 

 
7) Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 116/2007, do Deputado 
Giuliano dos Anjos, que cria o Programa de 
Certificação da Cachaça Artesanal de 
Qualidade do Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL do dia 15/05/2007. 

 
8) Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 120/2007, da Deputada 
Janete de Sá, que cria o programa de 
incentivo à vacinação da população infantil 
do Espírito Santo ao uso das vacinas contra 
Hepatite A, Varicela, conjugada 
Meningococo C e conjugada 7 – Valente 
contra Pneumococo. Publicado no DPL do 
dia 16/05/2007. 

 

9) Discussão Especial, em 1ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.ºs 32/2007, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, e 79/2007, do 
Deputado Reginaldo Almeida, ambos 
correlatos, que determina a conversão dos 
motores da frota de veículos pertencentes a 
entidades públicas com o fim de possibilitar 
o uso de Gás Natural Veicular – GNV. 
Publicados no DPL dos dias 28/02/2007 e 
09/04/2007. 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão, se houver recurso, na forma 
do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 254/2006. 
 Não havendo recurso, a matéria vai à 
Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 308/2006. 
 Não havendo recurso, a matéria vai à 
Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 70/2007. 
 Não havendo recurso, a matéria vai à 
Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª um minuto 
de silêncio pela morte do Sr. Mauro Roberto 
Lorencini, vereador pelo Município de Iconha. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convido os Srs. Deputados para, de pé, 
fazermos um minuto de silêncio. 
 
  (É feito um minuto de silêncio) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 51/2007. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão 
do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.a Deputada e Srs. 
Deputados, o Projeto de Lei n.° 51/2007, de autoria 
do Deputado Doutor Hércules, vem em boa hora para 
que não haja abuso nem fraude na confecção de 
carimbos de médicos. Estamos de pleno acordo com 
a matéria. 
 Como houve supressão do Grande 
Expediente, à qual nos posicionamos contrário já que 
não há grandes matérias a serem votadas e 
praticamente a sessão se encerrará após a Ordem do 
Dia, este é um bom momento para discutirmos.  
 Ontem fizemos alusão ao artigo do editorial 
do jornal A Gazeta, uma opinião pessoal que 
emitimos a respeito de um artigo de um professor de 
ética, Sr. Carlos Alberto de Franco. E, hoje, para 
nossa sorte, em outro grande jornal do nosso Estado 
lemos uma reportagem, de repercussão nacional, de 
uma colunista que fala muito mais sobre economia 
do que política, a Sr.ª Míriam Leitão. Ela escreveu 
sobre política, no jornal A Tribuna, de hoje, à página 
31, com o título Medo da rotina. 

Faremos a leitura somente do início do 
artigo, que diz: 

“Tenho medo de o Brasil se 
acostumar. De achar normal que o 
presidente do Senado use um lobista 
para pagar uma conta da sua mais 
“íntima privacidade”, que ela seja 
paga em dinheiro vivo com recursos 
de origem incerta, que seus negócios 
empresariais permaneçam 
mergulhados em indícios de 
irregularidades. E que os senadores 
dêem tão explícitos sinais de 
acobertamento num processo 
dirigido pelo próprio acusado”. 

 
Faz, em vários parágrafos da coluna, a 

utilização da expressão tenho medo.  
 

“Tenho medo de o País já ter se 
perdido nos escândalos seqüenciais 
cheios de esquemas complexos, fios 
ligando acusados conhecidos a 
neofamosos, conversas telefônicas 
sórdidas, dinheiros flagrados e 
operações com nomes curiosos – 
Hurricane, Navalha, Xeque-Mate, 
Narciso, Curupira, Sanguessugas – e 
de confundir aloprados, mensaleiros, 
vampiros.(...) 
Tenho medo de que o Brasil tenha 
passado do ponto de transformar 
escândalos em algo depurador.(...)  
Tenho medo de que nunca se saiba, 
por súbita inapetência investigatória, 
em que mesa foi parar aquele 
envelope pardo com R$ 100 mil, que 
entrou, pelas mãos da diretora da 
empreiteira nas cercanias de um 
gabinete ministerial.  
Tenho medo de que jamais se saiba 
também que dinheiro era aquele que 
estava nas mãos de amigos do 
presidente da República e de seus 
assessores de campanha num hotel 
de aeroporto em São Paulo (...) 
Tenho medo das reformas 
divorciadas dos diagnósticos (...) 
O que temo, por ser jornalista de 
economia, é achar que tudo se 
resume à equação dívida/PIB e ficar 
comemorando nosso quase 
“investiment grade” sem perceber o 
grau de deterioração dos valores que 
o ranking de absurdos que nos 
encurrala.” 
 

 Fizemos questão, ontem, de chamar a atenção 
para um artigo publicado num grande jornal do nosso 
Estado. Hoje, um outro jornal também publica um 
artigo que vale a pena ler, que faz um pouco a 
reflexão do que acontece no Senado Federal. O Poder 
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Legislativo tem muito desgaste em nível de Brasil. 
Mas quando você tem um arrastão ou um mutirão 
para em três a quatro dias apagar uma dúvida muito 
grande que surgiu em relação à origem do dinheiro, 
já que o presidente do Senado Federal, Senador 
Renan Calheiros, que merece todo respeito de 
qualquer um brasileiro, é uma figura de referência. O 
Senado na democracia é uma entidade representativa 
dos ideais democráticos. 
 Quem não se lembra do início da história da 
democracia em Roma, o papel que o Senado tinha na 
época do Império. O imperador de Roma tinha que 
submeter à sabatina e à aprovação do Senado seus 
atos maiores. Então, em um regime democrático o 
Senado tem uma representatividade enigmática. Por 
isso seu presidente não pode ser enigmático ao dar 
explicações sobre supostas anormalidades no 
processo administrativo. 

Então, esse artigo me fez refletir sobre o 
papel do Poder Legislativo. Quando surgem dúvidas 
e problemas não devemos fazer mutirões para, de 
uma maneira rápida, apagar qualquer pegada, 
qualquer rastro; e sim devemos nos aprofundar nas 
investigações para que seja mostrada e levada até a 
população a verdade dos fatos. Quando enfrentarmos 
qualquer situação, seja nesta Casa, seja na Câmara 
Federal, seja no Senado, seja na Câmara de 
Vereadores, é assim que temos que proceder e não a 
pornopolítica, o termo usado pela jornalista em seu 
artigo, que se tentou implantar no Senado Federal.  

Como dissemos, o Senado é um dos pilares 
da representatividade da democracia. Lá, os políticos 
precisam exercer uma política de qualidade para que 
a população não fique ainda mais chateada e 
achincalhada com relação ao comportamento dos 
membros do Poder Legislativo, bem como do Poder 
Executivo e do Poder Judiciário, que recentemente 
também foi posto à prova; pois os jornais e revistas 
publicaram processos com anormalidades 
administrativas. 

Enfim, é um belo artigo que merece ser lido e 
refletido pelos políticos e pelos cidadãos de uma 
maneira geral. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Passamos a Presidência da sessão ao 
Sr. Deputado Freitas, para que possamos fazer uso da 
palavra. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTA – (FREITAS) – 

Assumo a Presidência e concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) - Sr. Presidente, Sr.ª Deputada, Srs. 
Deputados, imprensa e funcionários desta Casa, em 
primeiro lugar parabenizamos o Deputado Doutor 
Hércules, autor do Projeto de Lei n.º 51/2007, que 
ajudará, e muito, para que os maus e os falsos 
profissionais parem de burlar a lei. S. Ex.ª tem uma 

vasta experiência de Poder Legislativo: presidiu a 
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e a 
Câmara Municipal de Vila Velha por longos anos, e 
agora é deputado nesta Casa. Votaremos favorável e 
com prazer o projeto de autoria do Deputado Doutor 
Hércules, e novamente o parabenizamos pela 
iniciativa. 
 Assomamos a esta tribuna para também 
parabenizar o Deputado Paulo Foletto pelo 
pronunciamento. S. Ex.ª começou o discurso ontem 
falando sobre a corrupção em Brasília, e deu 
continuidade hoje. A sociedade está esperando 
exatamente a nossa reação. 
 O Líder do Governo, Deputado Elcio 
Alvares, - como sempre está presente - discute e 
converge com os colegas. Era o que precisávamos 
neste Poder, ou seja, um líder de governo da estirpe 
de S. Ex.ª, que agiu no Senado Federal com 
elegância, competência e coleguismo. Esta Casa de 
Leis ganhou, sem dúvida nenhuma, qualidade com a 
presença de V. Ex.ª Ficamos feliz em tê-lo como 
líder de governo e como colega neste Parlamento. 
 Hoje fomos à Comissão de Justiça, apesar de 
não sermos membro dela - a ela compete falar das 
causas dos operadores do direito -, com a finalidade 
de convidar seus membros para a inauguração, na 
Serra, do Juizado Especial nos moldes da Lei Maria 
da Penha. 

Convidamos também o Deputado Marcelo 
Coelho, de Aracruz, nosso amigo, e estendemos esse 
convite a todos os deputados, deputadas e aos 
funcionários desta Casa. Inclusive solicitamos à TV 
Assembléia a cobertura do evento. 
 Nós, do Estado do Espírito Santo - o 
Deputado Marcelo Coelho presta atenção ao nosso 
discurso, e por isso entenderá o porquê de termos 
chamado a atenção para essa matéria -, realizaremos 
aqui um fórum que durou o dia todo, do qual 
participaram figuras importantes do mundo do 
Direito, com a Dr.ª Hermínia Azoury, Diretora do 
Fórum da Serra; a D.ª Elizabeth Lordes Vitral, que 
está atuando como desembargadora substituta e 
Presidente da ABMCJ do Espírito Santo – 
Associação Brasileira das Mulheres de Carreira 
Jurídica; a Dr.ª Ivone Villanova; o jovem Bruno de 
Souza, um dos palestrantes; o Dr. Sérgio, juiz e autor 
de um livro sobre a Lei Maria da Penha. 
 Neste momento compartilhamos com o Sr. 
Jorge Góes Coutinho, Presidente do Tribunal de 
Justiça, esse grande momento que o nosso Estado 
viverá na próxima sexta-feira, às 9h, na Serra, pelo 
companheirismo e parceria do Sr. Audifax Barcellos, 
prefeito daquela Cidade. Nosso Estado será o 
primeiro da Federação a implantar, nos moldes da 
Lei Maria da Penha, o Juizado Especial. 
 Teremos uma delegacia própria, que ficará 
localizada no primeiro andar do prédio e no andar 
superior funcionará o Fórum Especial de combate à 
violência conta a mulher e a família e em baixo vai 
funcionar a delegacia.  
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Parabenizamos e agradecemos ao Secretário 
de Estado da Segurança Pública, Sr. Rodney 
Miranda, que foi sensível e entendeu o pedido da Dr.ª 
Hermínia Azoury. Fomos lá em conjunto pedir a S. 
Ex.ª que atendêssemos a Lei Maria da Penha, Lei n.º 
11.340/06, e S. Ex.ª prontamente nos atendeu.  

Sr. Presidente, com a parceria do 
Desembargador Jorge Góes Coutinho, do Secretário 
de Estado da Segurança Pública, Sr. Rodney 
Miranda, e principalmente do Prefeito do Município 
de Serra, Sr. Audifax Barcellos, que entendeu que o 
município tinha que ajudar naquilo que o Tribunal de 
Justiça não pôde fazer, o Estado do Espírito Santo 
será o pioneiro no Brasil a instalar o Juizado Especial 
no Espírito Santo. Ontem falamos com a Sr.ª Maria 
da Penha, que trabalhou e lutou para que essa lei 
tramitasse, fosse discutida e sancionada pelo 
Presidente Luiz Inácio da Silva.  

Faremos a leitura da Lei Maria da Penha, 
Lei n.º 11.340/06, que diz:  

 
“Combate à violência doméstica e 
   
 Familiar contra a Mulher. 
 Quem pratica violência 
contra a família, pratica violência 
contra a mulher. 
Vigorando a partir de 22/09/2006, 
cria mecanismo para coibir e 
prevenir a violência doméstica e 
familiar, visando assegurar a 
integridade física, psíquica, sexual, 
moral e patrimonial da mulher. 
Parece brincadeira que dentro de 
tantos avanços sociais e tecnológicos 
seja necessário criar uma nova lei 
para um velho problema: a violência 
doméstica. Lar é lugar de afeto e 
respeito, conforme preceitua a 
desembargadora do Rio Grande do 
Sul, Dra. Maria Berenice Dias. O 
ideograma chinês que representa o 
lar é o mesmo que significa paz: um 
telhado abrigando um homem e uma 
mulher. A sabedoria milenar chinesa 
já avisava: a paz tem que nascer 
entre os dois gêneros para que a 
criação que deles advém, da família, 
seja equilibrada. Infelizmente vemos 
o lar se tornar um campo de batalha 
pelos mais diversos motivos, mas 
nenhum deles suficientemente forte 
para justificar a agressão física ou 
psicológica à mulher. Quando o afeto 
que norteia o início da união acaba, 
seu lugar tem que ser ocupado pelo 
respeito mútuo e pelo exercício da 
liberdade. O relatório nacional 
brasileiro, que retrata o perfil da 
mulher brasileira, constata que a cada 

quinze segundos uma mulher é 
agredida. A cada dia cinco mil e 
setecentas e sessenta mulheres são 
espancadas no Brasil. Necessário 
fazer o registro que somente dez por 
cento das agressões sofridas por 
mulheres são denunciadas. Por medo 
ou por vergonha as mulheres têm 
dificuldade de denunciar quem vive 
sob o mesmo teto e com quem tem 
vínculos afetivos e filhos e, não raro, 
é o responsável pela subsistência da 
família.  
Estou na luta contra a violência 
contra a mulher e a família desde o 
meu primeiro mandato de vereadora. 
Já percorri este Estado diversas 
vezes realizando seminários em 
defesa da mulher e pelo 
fortalecimento da família.” 
 

Voltaremos a falar sobre este assunto ainda 
hoje nesta tribuna. Neste minuto que nos resta 
reiteramos o convite ao Deputado Vandinho Leite, 
aos Deputados de Serra e a todos os Deputados desta 
Casa para comparecerem ao Município de Serra na 
próxima sexta-feira, às 9h. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Vandinho Leite. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.a 
Deputada, inicialmente agradecemos a Deus por 
assomar à tribuna neste momento para discutir o 
projeto de autoria do Deputado Doutor Hércules, do 
Município de Vila Velha, que dispõe sobre a 
confecção de carimbos e receituários para 
profissionais liberais. O autor do projeto é Presidente 
da Comissão de Saúde desta Casa, da qual temos o 
prazer de participar. A matéria engrandecerá, e 
muito, a área de saúde do nosso Estado. 

Sr. Presidente, hoje foi pedida a supressão do 
Grande Expediente e votamos contrário. Mas 
aproveitamos esta oportunidade para expressar o que 
tínhamos preparado para o nosso discurso, já que 
estávamos inscrito. No próximo dia 22 de junho, às 
18h, Deputada Luzia Toledo, que brilhantemente é 
membro da Comissão de Educação desta Casa de 
Leis, realizaremos uma audiência pública no 
Município de Piúma, na escola estadual de ensino 
Fundamental e Médio Professora Filomena Quitiba, 
para discutir sobre a escola de pesca de Piúma. É 
uma questão importantíssima porque, na verdade, 
levaremos uma discussão do Cefetes, que está 
implantando várias escolas de pesca por todo o País. 
A escola de pesca do Município de Piúma, que 
abrange desde o Município de Guarapari até o 
Município de Presidente Kennedy, atende alunos de 
Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes e o 
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objetivo é fazer uma parceria entre a escola de pesca, 
criada em 1986, com o Cefetes para profissionalizar 
a pesca no litoral Sul do nosso Estado. 

 
O Sr. Jardel dos Idosos – Sr. Deputado 

Vandinho Leite, com relação ao Projeto de Lei 51/07, 
de autoria do Deputado Doutor Hércules, que versa 
sobre a confecção de carimbos, a partir de hoje o 
carimbo estará em todas as receitas emitidas pelos 
doutores. Agora, a caligrafia dos médicos precisa 
mudar, porque é impossível entender o que 
escrevem. Com a aprovação da obrigatoriedade do 
carimbo, se aprovado, no Espírito Santo – votaremos 
favorável ao projeto – a receita precisa ser digitada 
porque é quase impossível entendermos a caligrafia 
dos doutores. Com essa nova lei do uso do carimbo é 
só digitar a receita, carimbá-la para o médico assinar. 
Assim, as receitas serão de qualidade e de bom 
entendimento. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – Agradecemos 

ao Deputado Jardel dos Idosos pelo aparte. 
Voltamos a falar sobre a escola de pesca do 

Município de Piúma, que é referência no litoral Sul 
do nosso Estado e cujo objetivo do Governo Federal 
- via Cefetes - é criar várias escolas de pesca em todo 
o País para profissionalizá-las. Essas escolas foram 
criadas, na época, por causa da evasão de crianças 
em idade escolar que largavam a escola para se 
aventurarem na pesca. Então, com o intuito de 
manter essas crianças por mais tempo na escola, foi 
criada em 1986 a escola de pesca do Município de 
Piúma. O que o Cefetes está propondo além de 
profissionalizar? Sabemos que o público alvo da 
escola de pesca, hoje, são os alunos da 4ª à 8ª série 
do Ensino Fundamental, filhos de pescadores. 

Hoje, o objetivo do Cefetes, além de 
profissionalizar a pesca em nosso Estado, é 
profissionalizar os pescadores. Por exemplo, na 
época do defeso os pescadores praticamente ficam 
sem renda. O objetivo da Escola de Pesca, em 
parceria com o Cefetes, é fazer com que os 
pescadores, nesse período, recebam uma bolsa do 
Cefetes para se qualifiquem, ainda mais a pesca 
naquela região. 

Além disso, temos também a discussão da 
implantação de um Cefetes na região do litoral Sul 
do Estado. O Estado foi contemplado pelo Governo 
federal com cinco Cefetes e a região que compreende 
de Guarapari até Presidente Kennedy, não foi 
contemplada. O objetivo dessa audiência pública, 
também, é discutir a implantação de um Cefetes 
naquela região, da qual participará o diretor-geral do 
Cefetes do Estado do Espírito Santo, Sr. Jadir José 
Pella e o Deputado Federal Neucimar Fraga, que foi 
Secretário da Frente Parlamentar de Discussão do 
Ensino Profissionalizante. Havia um decreto assinado 
no Governo Fernando Henrique que proibia a 
instalação de novos Cefetes. Essa Frente Parlamentar 
fez com que esse decreto fosse derrubado e hoje não 

está valendo. O Deputado Federal Neucimar Fraga 
fará um depoimento sobre todo esse percurso até a 
extinção da lei. 

Hoje, temos o privilégio de ter mais cinco 
Cefetes no nosso Estado. Mas, precisamos também 
de alguns Cefetes na região do litoral sul. É uma 
região litorânea, pesqueira, que ainda tem muito a 
contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, 
além da Samarco, pelas potencialidades daquela 
região. 

 
O Sr. Marcelo Coelho – Sr. Deputado 

Vandinho Leite, parabenizamos V. Ex.ª pela forma 
com que tem conduzido os trabalhos na Comissão de 
Educação. No seu primeiro mandato um jovem 
parlamentar está mostrando à sociedade capixaba que 
veio para esta Casa representar muito bem o povo de 
Serra e do Estado do Espírito Santo.  

Essa notícia nos deixa muito feliz. O Cefetes 
é muito importante para a qualificação profissional 
da nossa juventude porque precisamos oferecer a ela 
oportunidades de trabalho. 

Ficamos feliz, principalmente com o que V. 
Ex.ª falou sobre o setor pesqueiro. Hoje, esse setor 
passa por muitas dificuldades. Estávamos no Ibama 
discutindo com o superintendente, em exercício, 
sobre a legalização da pesca do camarão. Existe um 
complicador muito forte, além das dificuldades do 
dia-a-dia por que atravessam nossos pescadores para 
se manterem no setor. Têm mais uma preocupação 
que é a fiscalização do Ibama. Mas estamos 
discutindo com o órgão. Convidamos V. Ex.ª e 
principalmente todos que fazem parte do setor 
pesqueiro para uma audiência pública que será 
realizada no Plenário desta Casa, dia 4, às 9h, para 
discutirmos a pesca do camarão. Parabéns nobre 
Deputado, ficamos feliz em ter um parlamentar como 
V. Ex.ª nesta Casa. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – Sr. Deputado 

Marcelo Coelho, agradecemos suas palavras. V. Ex.ª 
também vem fazendo um trabalho brilhante nesta 
Casa de Leis. Chegou há pouco tempo e já mostrou 
para o que veio. 

Sr.ª Presidenta Luzia Toledo, o nosso tempo 
se finda, falaremos sobre outras audiências públicas 
da Comissão de Educação em outra oportunidade, 
pois as realizará em todo o Estado do Espírito Santo 
para discutirmos melhorias na área educacional. Que 
Deus abençoe a todos. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS) – 

Devolvo a Presidência à Sr.ª Deputada Luzia Toldo. 
 

O SR. JARDEL DOS IDOSOS - Sr.ª 
Presidenta, pela Ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para manutenção da sessão. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário. 



8585 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convido o Sr 1º Secretario a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum para manutenção da sessão.  

 
(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
retiram-se os Srs. Deputados Doutor Rafael 
Favatto, Elion Vargas, Aparecida Denadai, 
Euclério Sampaio, Giuliano dos Anjos, 
Givaldo Vieira, Luciano Pereira, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida e Sérgio Borges; 
e comparecem os Srs. Deputados Freitas, 
Theodorico Ferraço e Robson Vaillant) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Da Vitória, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Jardel dos Idosos, 
Luzia Toledo, Marcelo Coelho, 
Paulo Foletto, Robson Vaillant, 
Sargento Valter, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia. 
(16) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Sr.ª Presidenta, responderam à 
chamada dezesseis Srs. Deputados. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Há quorum para manutenção da sessão. 
(Pausa) 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sargento 
Valter por dez minutos. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Srs. 
Deputados, público que nos assistem pela TV 
Assembléia e TV Educativa e funcionários, boa-
tarde!  

Parabenizamos o Doutor Hércules pela 
iniciativa de apresentar um projeto que propõe a 
regulamentação do uso do carimbo no receituário 
médico pelos profissionais liberais da área médica. 
Uma atitude importante que organizará e 
modernizará a receita médica evitando fraude e que 
pessoas inescrupulosas usem as matrículas dos 
profissionais médicos. 

Aproveitamos esta oportunidade para nos 
solidarizar com o Sr. Odimar Péricles, filho do Sr. 
Aldemar Assunção Nascimento, que faleceu sábado 
passado. S. S.ª é socialista, sociólogo, uma pessoa 
que dedicou sua vida à organização partidária, à 
sociedade civil organizada; uma pessoa com 
vivência, com uma vida de muita luta. A sabedoria, a 
inteligência, a lealdade do companheiro Odimar 
Péricles se deve aos ensinamentos recebidos do seu 
pai, Sr. Aldemar Assunção Nascimento.  
 Em nome do PSB, externamos o nosso 
profundo pesar, a nossa solidariedade ao 

companheiro, Sr. Odimar Péricles. Somos gratos ao 
Sr. Aldemar Assunção do Nascimento por seu filho, 
companheiro e amigo, grande sociólogo e grande 
político, o Sr. Odimar Péricles.  
 É com essa visão que pedimos a Deus, na 
Sua infinita bondade e misericórdia, que receba o Sr. 
Aldemar Assunção Nascimento e o gratifique por 
tudo de positivo que fez na vida do Sr. Odimar 
Péricles e dos demais membros de sua família.  
 Congratulamo-nos com o Governo do Estado 
pelo almoço realizado no dia de ontem pela sua 
importância e pelos números apresentados. Aos 
Deputados que assomaram a esta tribuna e falaram 
sobre o Secretário de Estado do Planejamento, Sr. 
José Eduardo Faria de Azevedo, queremos dizer que 
para nós não foi surpresa porque viemos do 
Município de Serra e convivemos dez anos com S. 
Ex.ª Sabemos da sua competência, da sua 
capacidade; e conhecemos a sua forma de fazer 
política e a sua forma de planejar. O Governo do 
Estado demonstrou a sua competência e a sua 
organização.  

O que nos surpreendeu foram os números 
apresentados pelo Governo para as áreas da 
Educação, da Saúde, da Segurança Pública e, 
sobretudo, para a que muito desejamos ver 
contemplada que a da inclusão social, erradicando a 
pobreza, o que nos deixa muito feliz.  
 Na manhã de hoje, juntamente com os 
membros da Comissão de Segurança, que tem como 
presidente o Sr. Deputado Da Vitória, fizemos uma 
visita ao Comando Geral da Polícia Militar. Fomos 
recebidos pelo Coronel Antônio Carlos Coutinho, 
comandante-geral da Polícia Militar; pelo 
subcomandante, Coronel Carlos Marx; e pelo 
assessor de imprensa, tenente-coronel Carminatti. Na 
oportunidade colocamo-nos à disposição, fazendo 
uma política de aproximação com a cúpula da 
segurança, com o Governo do Estado e com a 
sociedade civil organizada. Esse é o nosso papel.  
 Fazemos coro às palavras da Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo quando falou da inauguração da Vara 
Especializada em Violência Doméstica Contra a 
Mulher. É muito importante, e enquanto capixaba e 
cidadão serrano temos que parabenizar e agradecer à 
Sr.ª Hermínia Azoury a sua competência, o seu 
brilhantismo, a sua lealdade; a sua competência, a sua 
firmeza; uma mulher desprovida de vaidade, uma 
magistrada que faz história no Município de Serra 
com seus projetos e suas ações. Agradecemos ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Jorge Góes 
Coutinho, as iniciativas e a parceria.  

Fazemos coro às palavras da Deputada Luzia 
Toledo, que se referiu ao Prefeito Municipal de Serra, 
Sr. Audifax Barcelos, um grande prefeito, um grande 
administrador, um homem que demonstra muita 
capacidade, muita criatividade, muito envolvimento 
com os projetos sociais. Citamos os duzentos 
quilômetros de drenagem e pavimentação; as 
dezenove escolas que estão sendo construídas na 
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Serra, com três funcionarão em tempo integral; as 
obras prioritárias como a estrada de Serra a 
Jacaraípe, a da CST à BR 101; o parque da Cidade; o 
Jardim Botânico; o novo prédio da Prefeitura 
Municipal de Serra, dentre tanta outras ações 
desenvolvidas por aquele prefeito. S. Ex ª se destaca 
pela sua simplicidade e lealdade. 

Deus sabe de tudo e a nós não compete 
envolvermos-nos nas questões internas e partidárias 
do PDT, pois temos muito respeito pelo ex-prefeito 
Sérgio Vidigal – um grande administrador – e pela 
Deputada Federal Sueli Vidigal. 

Discordamos da fala do Deputado Federal 
José Carlos Manato quando diz que não aprova a 
reeleição do Prefeito Audifax Barcelos, pois S.Ex.ª 
não seria a bola da vez e que a fila tem que andar. O 
que tem que andar é a competência e a gerência 
administrativa. Se nós, Deputados, podemos ter 
quatro, cinco, seis mandatos, por que privar quem 
está à frente do Poder Executivo? O exemplo dos 
bons resultados vem da gestão do ex-prefeito Sérgio 
Vidigal; o exemplo da boa gestão está no Governo 
Paulo Hartung. Concordamos que a fila tem que 
andar – concordamos -, mas a competência, o 
princípio da lealdade e da probidade administrativa 
está presente.  

Não temos dúvidas da competência do 
Prefeito Audifax Barcelos. Não nos cabe definir 
quem é o candidato do PDT, Deputado Vandinho 
Leite, mas queremos o melhor para o Município de 
Serra enquanto parlamentar e moradores daquele 
município. E se o Prefeito Audifax Barcelos faz uma 
boa administração, terá o nosso aplauso e o nosso 
apoio. 

 
O Sr. Vandinho Leite – Solidarizamo-nos 

com V. Ex.ª quando se refere à colocação feita do Sr. 
Deputado José Carlos Manato, que é um amigo, mas 
que na nossa opinião errou porque é uma discussão 
equivocada, a eleição está longe e hoje precisamos 
fazer uma grande união dos agentes públicos do 
Município de Serra pelo seu avanço. Concordamos 
com V.Ex.ª, o Prefeito Audifax Barcelos está fazendo 
uma grande administração. O PDT tem que fazer 
uma discussão interna para definir quem será o seu 
candidato. 

Concordamos com V. Ex.ª, o município está 
avançando. Os Deputados pelo Município de Serra: 
Wanildo Sarnáglia, Sargento Valter; Givaldo Vieira; 
Luiz Carlos Moreira e nós estamos engajados em 
ajudar no desenvolvimento do município. Discussões 
de problemas e brigas políticas não existem no 
Município de Serra, um município de homens sérios, 
homens públicos que pensam no melhor para o 
município. Parabéns pelo discurso. 

 
O SR. SARGENTO VALTER – 

Parabenizamos a Caixa Econômica Federal pela 
iniciativa de inaugurar uma agência na nossa região, 
no Bairro Jardim Limoeiro. Ficamos feliz e triste ao 

mesmo tempo. Triste, quando a agência dentro da 
CST foi fechada; e feliz quando uma agência foi 
aberta em Jardim Limoeiro. Aquela região receberá 
os eficientes serviços da Caixa Econômica Federal, 
grande parceira do Município de Serra; com 
investimentos voltados para o social, a habitação e o 
saneamento.  

Parabenizamos o Sr. Antônio Calos Ferreira, 
superintendente regional da Caixa Econômica 
Federal, e o Sr. Eduardo Pires dos Santos, gerente 
geral da Agência Jardim Limoeiro. Essa agência é 
muito importante para a população. Esperamos que a 
Caixa Econômica Federal abra novos postos de 
serviços naquele município, fazendo com que a 
inclusão social chegue de uma forma mais eficaz. 

 
O Sr. Da Vitória – Sr. Deputado Sargento 

Valter, V. Ex.ª sabe do respeito e admiração que 
temos por sua pessoa, tendo em vista as referências 
que fazemos nesta Casa. Parabenizamo-lo pelo 
pronunciamento ao se referir à gestão do Sr. Audifax 
Barcelos, prefeito do Município de Serra. É do nosso 
partido. Participamos das reuniões do Diretório 
Regional do PDT e sabemos do seu 
comprometimento como homem público e o respeito 
com que administra o dinheiro público. Tudo que 
está fazendo, temos que enfatizar e valorizar. O Sr. 
Audifax Barcelos não trata aquele governo municipal 
como governo e sim como um Estado. Um Estado 
que temos certeza está em boas mãos. Os munícipes 
daquela cidade se congratularão para que o Sr. 
Audifax Barcelos permaneça à frente daquela gestão 
por mais quatro anos. 

 
O SR. SARGENTO VALTER – 

Agradecemos ao Sr. Deputado Da Vitória e à Sr.ª 
Presidenta a tolerância no tempo a que tínhamos 
direito. (Muito bem!) 

 
O SR. DA VITÓRIA – Sr.ª Presidenta, pela 

ordem! Requeiro a V. Ex.ª verificação de quorum 
para efeito de manutenção da sessão. 

 
(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
retiram-se os Srs. Deputados Atayde Armani, 
Doutor Hércules, Freitas, Paulo Foletto e 
Sargento Valter) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental. 
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 

chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Jardel 
dos Idosos, Luzia Toledo, Marcelo 
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Coelho, Robson Vaillant, Theodorico 
Ferraço, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia. (11) 

 
 O SR. 1º. SECRETÁRIO – (DOUTOR 
WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr.ª Presidenta, 
responderam à chamada onze Srs. Deputados. 
 
 A SR.ª PRESIDENTEa– (LUZIA 
TOLEDO) – Há quorum para manutenção da sessão. 
(Pausa) 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo 
Coelho. 
  
 O SR. MARCELO COELHO – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta e Srs. 
Deputados, o Projeto de Lei de n.º 51/2007, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules, é de 
fundamental importância e com certeza iremos 
aprová-lo à unanimidade nesta Casa. 
 A Sr.ª Deputada Luzia Toledo fez um 
trabalho extraordinário como Senadora da República, 
assim como está fazendo como Deputada Estadual. E 
poucos capixabas sabem dos recursos que conseguiu 
para obras importantes no Estado, como pudemos 
comprovar. É uma obra extraordinária a barragem de 
Mucurici, município do extremo Norte do Estado que 
passou por muitas dificuldades principalmente com a 
estiagem. V. Ex.ª tem que retornar àquela região para 
visitar aquela obra. O Prefeito Atanael Passos 
Wagmacker está fazendo uma administração 
exemplar. Humanizou e urbanizou aquela barragem. 

Neste último domingo participamos da 
inauguração de mais uma obra do programa 
Caminhos do Campo que contou com a presença do 
vice-Governador Ricardo Ferraço e do Secretário de 
Agricultura César Colnago. Estrada que liga 
Mucurici a Itabaiana. O Governo iniciou os primeiros 
doze quilômetros, que inauguramos, e será assinada a 
ordem de serviço daqui a alguns dias para terminar 
os oito quilômetros restantes. Essa estrada passa ao 
lado daquela obra pela qual tanto lutou para 
conseguir recursos. Um marco no extremo Norte. 
Parabéns, Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Primeiro agradecemos as palavras de 
V. Ex.ª Achamos que essa deve ser a nossa relação 
nesta Casa. Esse reconhecimento é muito importante 
para nós. Praticamente não tivemos votos em 
Mucurici, mas como senadora da República 
destinamos novecentos mil reais naquela barragem. 

Não voltamos mais a Mucurici, mas 
retornaremos agora em companhia do Deputado 
Marcelo Coelho para visitarmos uma obra que 
acabou com a seca e com a falta de água não só em 
Mucurici, mas em Ponto Belo, Montanha e 
Pinheiros. Aquela barragem abastece aqueles 
municípios e serve como referência turística. É o 

local de lazer das comunidades desses quatro 
Municípios. 
 Parabenizamos V. Ex.ª por ter ido a Mucurici 
em companhia do vice-Governador e do Deputado 
licenciado, Sr. César Colnago, que responde pela 
Secretaria de Estado da Agricultura. Obrigada por ter 
trazido essa notícia tão boa.  
 

O SR. MARCELO COELHO – Nós que a 
parabenizamos. 

Sr.ª Deputada Luzia Toledo, fizemos questão 
de fazer esse registro porque soubemos em visita 
àquela comunidade que V. Ex.ª foi uma lutadora e 
colocou recursos naquela obra, que hoje é um ponto 
turístico do extremo Norte. Recebe turistas não só do 
Estado do Espírito Santo como do também do Sul da 
Bahia e do Noroeste de Minas Gerais. Muitas pessoas 
de Nanuque e região próxima têm aquela obra, que 
V. Ex.ª realizou para o povo do Município de 
Mucurici e demais Municípios do Estado do Espírito 
Santo, como um ponto turístico.  

Mas foi com muita felicidade que na manhã 
de ontem participamos de um café quando nos foi 
apresentado um projeto extraordinário ao povo 
capixaba, projeto esse do Hospital Meridional. 
Parabenizamos o Hospital Meridional por ter criado o 
Instituto Meridional.  

Mas antes de falar do Instituto Meridional 
falaremos sobre o que já representa o Hospital 
Meridional, que tem apenas seis anos e é o primeiro 
hospital capixaba na pesquisa recall. É o primeiro e 
único centro de diagnóstico cem por cento digital; o 
primeiro hospital privado a ter residência médica; o 
único hospital do Estado que realiza transplantes de 
fígado, coração, pâncreas e rim; um dos dez hospitais 
do Brasil a realizar transplantes de múltiplos órgãos; 
possui a única residência médica em neurologia do 
Estado do Espírito Santo; é o primeiro hospital 
acreditado no Estado e que tem o maior nível de 
acreditação; e é o primeiro e único com serviço 
neurológico vinte e quatro horas. 

Esse hospital, que tem apenas seis anos e que 
obtém grande sucesso, criou o Instituto Meridional 
em 2004. E ontem nos apresentou um projeto muito 
importante – gostaríamos que os Deputados médicos 
estivessem presente –, que é a Casa do 
Transplantado.  

O que é o Instituto Meridional? É uma 
organização não-governamental de direito privado 
sem finalidade econômica e de interesse público 
reconhecido com o título federal de OSCIP pelo 
Ministério da Justiça. Criado em dezembro de 2004 
com a finalidade de promover ações inclusivas na 
saúde e ser o instrumento pelo qual o Hospital 
Meridional executará os programas, projetos e ações 
de responsabilidade social. A finalidade do Instituto 
Meridional é implantar novos modelos de saúde 
integral e preventiva para populações em situação de 
risco social em parceria com as empresas, as 
comunidades e os governos. 
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O Conselho de Administração do Instituto 
Meridional é presidido pelo Dr. Antônio Alves 
Benjamim Neto, a quem rendemos nossas 
homenagens como também a toda diretoria. 

A Casa do Transplantado nasceu 
principalmente da necessidade de as pessoas que vão 
se submeter a um transplante necessitarem do 
acolhimento, de um abrigo, de um acompanhamento, 
de segurança e rastreabilidade. 

 
O Sr. Doutor Wolmar Campostrini - Sr. 

Deputado Marcelo Coelho, muito bem colocadas as 
palavras de V. Ex.ª em relação ao café da manhã de 
ontem no Conselho Regional de Medicina. Fomos 
convidado, mas não pudemos estar presente. 
Estávamos em uma solenidade em Cariacica, no 
lançamento da pedra fundamental do Cefetes, Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, 
que é uma aquisição muito importante para aquele 
município. 

Parabenizamos o Hospital Meridional. 
Estivemos na sua inauguração – éramos vereador 
pelo Município de Cariacica – e dissemos que se 
tornaria uma referência no Estado do Espírito Santo 
como hospital. As pessoas têm dificuldade de 
investir no nosso município. Hoje Cariacica tem 
orgulho de ter uma equipe daquela monta, de ter um 
hospital com referência e com serviço, como V. Ex.ª 
relatou, de residência médica. É de importância 
fundamental para o Estado do Espírito Santo e para a 
nossa Cariacica termos o Hospital Meridional sob a 
batuta do Dr. Antônio Alves Benjamim Neto. 
 Parabenizamos toda a equipe do corpo 
médico, paramédico, de estudiosos e de professores 
em nome do Dr. Antônio Alves Benjamim Neto. É 
um orgulho muito grande termos o Hospital 
Meridional localizado em Campo Grande, próximo à 
Prefeitura Municipal. 
 
 O SR. MARCELO COLEHO – 
Agradecemos a V. Ex.ª que enalteceu o nosso 
discurso ao falar desse projeto extraordinário. Não 
teremos tempo para falar de todo o projeto, que é 
muito importante; mas faremos um resumo. 
 Trata-se de uma obra que será construída em 
mil quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados. A 
primeira etapa está orçada em um milhão e noventa 
mil reais; e a segunda etapa em novecentos e vinte e 
oito mil reais. Os móveis e equipamentos estão 
orçados em torno de duzentos mil reais; e o custeio 
anual em torno de duzentos mil reais. 
 
 Doar é vida e não dói. Seja um doador! Doe 
órgãos e tecidos. Doe recursos físicos e financeiros. 
Doe tempo e talento. Doe uma emenda parlamentar. 
Doe sugestões e idéias. Assumimos um compromisso 
com o Estado do Espírito Santo de apresentar uma 
emenda para aquela instituição tão importante. 
Pedimos a todos os deputados que ajudem aquele 
projeto.  

 Ontem tivemos depoimentos de alguns 
transplantados, até do ex-prefeito de Ecoporanga. 
Foram depoimentos emocionantes, de pessoas que 
estiveram à beira da morte e que terão muitos anos de 
vida, com fé em Deus. 
 O dia de ontem foi abençoado. Em um 
almoço o Governador nos apresentou o Plano 
Estratégico de 2007 a 2025. S. Ex.ª mostrou que o 
administrador tem que trabalhar durante todo o 
tempo de que dispõe, mas planejando o futuro para 
um Espírito Santo cada vez melhor. Parabenizamos o 
Governador Paulo Hartung e a sua equipe, que está 
fazendo um belo trabalho. Temos certeza de que 
teremos um Espírito Santo cada vez melhor para se 
morar e para se viver. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta e Srs. 
Deputados, registramos que amanhã, às 13h30min, 
neste Plenário, faremos uma reunião da Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa junto com 
o Comitê Estadual pela implementação da lei geral.  
 Convidamos todos os colegas para esse 
momento de estudo a respeito dos impactos da lei 
geral na legislação estadual. Há em tramitação um 
projeto que visa adequar a lei estadual à lei federal 
das micro e pequenas empresas. 
 Reforçamos o convite para o seminário que 
realizaremos neste Plenário, sexta-feira, que tratará 
do sistema portuário brasileiro e capixaba. O título do 
seminário é: A competitividade dos portos brasileiros 
face à automação e a conteinerização, o desafio do 
Espírito Santo. Para sabermos como o Espírito Santo 
atuará no desenvolvimento do sistema portuário na 
área de contêineres. Nosso sistema portuário precisa 
se atualizar. 
 Esse debate acontecerá o dia inteiro, sexta-
feira, a partir das 9h. Teremos a presença do 
representante das Nações Unidas para recursos 
naturais e infra-estrutura, Sr. Ricardo Sánchez, que 
participará da primeira Mesa, que acontecerá às 
9h30min, neste Plenário. Convidamos todos os 
interessados. O seminário é aberto ao público. 
 Nosso objetivo principal é registrar que a 
Comissão de Justiça desta Casa está iniciando uma 
série de debates sobre a reforma política que está em 
ebulição na Câmara Federal desde a semana passada, 
quando o relatório oriundo do Senado foi rejeitado 
para que o debate acontecesse em torno do relatório 
do Deputado Ronaldo Caiado, na Câmara Federal. O 
debate ocorre desde a apresentação do Projeto de Lei 
n.º 1210/2007, reforma eleitoral e partidária. 
 Diversos aspectos dessa reforma eleitoral 
estão em debate na Câmara, mas deveriam ser 
debatidos aqui pela Comissão de Justiça. 
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Gostaríamos de trazer à baila o debate em torno dos 
aspectos principais.  
 Em primeiro lugar, a votação em lista 
partidária. Também está em debate o financiamento 
público de campanha; a cláusula de barreira; a 
fidelidade partidária, a proibição do troca-troca de 
partidos que acontece permanentemente neste País; a 
proibição das coligações partidárias para eleições de 
vereadores, deputados estaduais e federais; mantida a 
possibilidade de coligação para cargos majoritários, 
como o de presidente da Republica, de governador 
do Estado, de prefeito e de senador. 
 Recentemente, na bancada federal esse tema 
foi muito discutido, inclusive no dia de ontem na 
reunião do diretório nacional do PT que resolveu 
fechar questão do voto em lista. Somente o voto em 
lista e o financiamento público de campanha serão 
viabilizados. Sem voto em lista não tem 
possibilidade de financiamento público porque não 
há como garantir financiamento público para 
candidaturas individuais. Elas seriam pessoais, 
personalizadas. Então, somente com o voto em lista 
teremos financiamento público. 
 Os que atacam o voto em lista dizem que 
esse voto ofende, atrapalha o direito de escolher seu 
representante diretamente porque esse direito se 
traduziria em voto nominal. Mas hoje já existe o voto 
no partido, na legenda. Na legislação atual já é 
prevista a votação no partido. Portanto já existe, de 
certa forma, esse voto na lista partidária. O voto em 
lista também é um voto direto, mesmo assim cabe a 
pergunta: Eliminar o voto nominal não significaria 
privar os eleitores de um direito de escolher o seu 
candidato? Aproveitamos o artigo do nosso 
companheiro de partido, Valter Pomar, que 
argumenta em defesa do voto em lista responder.  
 Valter Pomar diz: 
 

“Vejamos os seguintes fatos: 
grande parte dos eleitores brasileiros 
não vota em deputados ou em 
vereadores. Outra parte vota em 
deputados que não são eleitos; neste 
caso, seus votos ajudam a eleger 
outros parlamentares, às vezes 
pertencentes a outros partidos, 
diferente daquele do partido do 
candidato em quem o eleitor votou. 
Finalmente, há os que votam na 
legenda, caso em que seus votos 
ajudam a eleger os demais 
candidatos.  
  Vejamos o mesmo caso, do 
ponto de vista dos eleitos, tomando 
como exemplo o caso do PT, nas 
últimas eleições de 2006. Nessas 
eleições apenas dois deputados 
federais do PT, no Brasil inteiro, 
obtiveram uma votação nominal 
suficiente para sua eleição. O 

restante da bancada federal do PT 
dependeu dos votos de legenda e de 
votos nominais dados a outros 
candidatos do partido ou de 
coligações em que o partido estava 
participando das eleições. 
  Pergunto: que “direito” é 
esse, que é exercido pelo eleitor 
tentando eleger sicrano, mas que 
acaba beneficiando beltrano? 
  Na verdade, para a imensa 
maioria dos eleitores do PT, nas 
últimas eleições, o “direito” de votar 
nominalmente num candidato não 
resulta na eleição de seu candidato e, 
ademais, resulta na eleição de outros 
parlamentares, que o eleitor só fica 
sabendo quem são ao final do 
processo. Depois que a eleição for 
apurada e o TRE calcular quem são 
os eleitos da coligação ou do partido. 
  Deste ponto de vista, a 
existência de uma lista pré-ordenada 
dá ao eleitor o “direito” de saber, 
antecipadamente, quem será 
beneficiado com seu voto à lista 
partidária. 
  Portanto, com a mudança do 
sistema eleitoral, podemos dizer que 
há uma “troca de direitos”: o direito 
de votar nominalmente (sem saber 
quem será beneficiado pelo seu 
voto), pelo direito de votar na lista 
(sabendo antecipadamente quem será 
beneficiado pelo seu voto)” 
 

  Sr.ª Presidenta, voltaremos a esse debate 
abordando os outros aspectos da reforma política que 
não tivemos tempo de abordar. Mas defendemos o 
voto em lista, o financiamento público de campanha, 
a fidelidade partidária, entre outros aspectos da 
chamada reforma eleitoral. (Muito bem!) 
 
   O SR. MARCELO COELHO – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão. 
 
   A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário.  
 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 

 
(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
retiram-se os Srs. Deputados Robson Vaillant 
e Da Vitória; e comparece a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai) 
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O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Claudio Vereza, Doutor 
Wolmar Campostrini, Aparecida 
Denadai, Elcio Alvares, Jardel dos 
Idosos, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia.(10) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO – (WANILDO 

SARNÁGLIA) – Sr.ª Presidenta, responderam à 
chamada dez Srs. Deputados. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Há quorum para manutenção da sessão.  
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) - Sr.ª 
Presidenta, Srs. Deputados e Sr.ª Deputada - mesmo 
em minoria neste Plenário, estamos mantendo o 
quorum da sessão -, funcionários desta Casa, 
eleitores presentes nas galerias, telespectadores da 
TV Assembléia, boa-tarde! 

Assomamos a esta tribuna para discutir o 
Projeto de Lei nº 51/2007, de autoria do Deputado 
Doutor Hércules, que é de suma importância para a 
categoria médica e de profissionais liberais. A 
matéria discute a obrigatoriedade de confecção de 
carimbos e blocos receituários para profissionais 
médicos, médicos veterinários e odontólogos.  
 Observamos pela imprensa televisiva e 
imprensa escrita que o número de carimbos 
adulterados e roubados é grande; as pessoas estão 
fraudando atestados médicos e até mesmo vendendo-
os. Isso acontece porque não temos o controle desses 
documentos.  

A discussão deste projeto é de vital 
importância para que regulamentemos junto aos 
conselhos regionais de cada categoria a viabilização, 
por meio de um órgão autorizado, de se fazer em 
duas vias o controle desses carimbos e receituários 
médicos. Temos certeza de que esta Casa irá aprová-
lo e que o Governador do Estado o sancionará. 

 
 O Sr. Deputado Marcelo Coelho falou desta 
tribuna a respeito do Hospital Meridional. E esta 
Casa ficou espantada quando soube que ontem, 
aquele hospital ofereceu um café da manhã, ocasião 
em que aconteceu uma reunião para regulamentar o 
projeto e para pedir o apoio dos parlamentares a 
favor da categoria.  
 

Nós, enquanto médico, sabemos da 
dificuldade que é conseguir o transplante de um 
órgão. Sabemos que as filas são imensas e que a 
solução é o transplante. As pessoas recorrem ao 
Hospital Meridional para fazerem uma hemodiálise e 

são submetidas às máquinas para sobreviverem. 
Quando é feito um transplante de um rim, as pessoas 
adquirem independência para continuar suas vida 
com saúde, tendo o direito de ir e vir, sem depender 
de uma máquina para sobreviver. Por isso temos que 
conscientizar a população da necessidade de doar 
órgãos. Há uma campanha de doação de órgãos 
sendo feita juntamente com esta Casa, com o apoio 
do Hospital Meridional. 

 
O Hospital Meridional está localizado na 

nossa querida cidade de Cariacica; é um hospital de 
referência para o Estado e para o País. Nele são 
realizados transplantes de suma importância para o 
Brasil e é referência nacional em transplantes. Na 
época em que éramos vereador pelo Município de 
Cariacica tivemos orgulho ao inaugurar aquele 
hospital. Foi muito importante quando aqueles 
empreendedores colocaram ali a pedra fundamental, 
dando início à obra do Hospital Meridional. Para nós, 
capixabas, o Hospital Meridional é um orgulho muito 
grande. Há grandes especialistas no hospital, pessoas 
capacitadas para atender à nossa população. 

 
 Informamos a todos que a Comissão de 
Justiça desta Casa discutirá a reforma política com a 
realização de um seminário que contará com as 
presenças de lideranças políticas de todo o Estado. 
Não podemos deixar que a reforma política seja feita 
apenas em nível nacional, pelos deputados federais e 
os senadores. Temos que trazer esse debate para esta 
Casa de Leis. O seminário será realizado na 
Assembléia Legislativa, conduzido pela Comissão de 
Justiça, tão bem presidida pelo Deputado Theodorico 
Ferraço. 
 

Participamos de um congresso realizado em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no qual foi 
discutida a reforma política. Todos nós temos uma 
opinião, mas precisamos ter embasamento para não 
cometermos algumas injustiças enquanto essa 
reforma política não sai. O debate tem que ser feito 
por todas as categorias políticas, pelos vereadores, 
deputados estaduais, deputados federais, senadores, 
pela sociedade e por todas as pessoas interessadas, 
para escolhermos melhor os nossos representantes e 
termos pessoas que nos honram no Parlamento e nas 
Câmaras Municipais. Temos certeza de que não 
ficaremos só na discussão de siglas partidárias. Esse 
será um importante debate. Sairemos com opiniões 
formadas a respeito desse assunto. 

 
Ontem tivemos a satisfação de, junto com o 

Governador do Estado e a Companhia Vale do Rio 
Doce, colocar uma pedra fundamental no Município 
de Cariacica. Em parceria com o Governo Federal 
construiremos no nosso município com um Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo – 
Cefetes, em frente ao Terminal de Itacibá, antigo 
parque de exposições. 
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Já foi feito um investimento naquele local, 

mas não deu certo e foi à falência. O Governo 
municipal, o Governo estadual e a Companhia Vale 
do Rio Doce compraram aquele terreno e realizarão o 
sonho da municipalidade cariaciquense, ou seja, ter 
uma escola que profissionalizará os jovens e os 
preparará para o mercado de trabalho. 

 
Depois, participamos, junto com outros 

Deputados, de uma reunião com o Governador do 
Estado, na qual o Secretário de Planejamento, Sr. 
José Eduardo Faria de Azevedo, fez uma brilhante 
exposição sobre o planejamento do Espírito Santo 
2007/2025. Um ponto importante desse planejamento 
nos chamou atenção. Além da despesa que o 
Governo Estadual tem com a educação e com a 
saúde, áreas que recebem a maioria dos 
investimentos do Governo Federal, hoje; dois terços 
desses investimentos são oriundos do Governo do 
Estado.  

 
O Espírito Santo realmente precisa muito do 

Governo Federal para desenvolver suas ações de 
saúde e de educação. Mas o Governo do Estado 
investe nessas áreas dois terços com recurso próprio 
e um terço vem do Governo Federal. Sabemos que é 
pouco. Lutamos para que melhore o percentual de 
recursos, principalmente a tabela SUS. O Governo 
Federal tem que fazer uma avaliação, pois há mais de 
dez anos a tabela do SUS está congelada. Ninguém 
sobrevive com o que é pago aos hospitais 
filantrópicos, que estão fechando as portas por não 
conseguem manter seus funcionários e nem a 
alimentação oferecida aos doentes. A alimentação sai 
mais cara do que a diária paga pelo SUS aos 
hospitais filantrópicos. Vemos as portas dos hospitais 
sendo fechadas, por não conseguirem manter as 
despesas com a receita que têm. 

 
O Hospital Ferroviário está com dificuldade 

e em breve poderá fechar as portas porque o Governo 
além de não pagar a tabela SUS dignamente, ainda 
dificulta o recebimento, mesmo sendo inferior, 
porque o hospital não consegue honrar seus 
compromissos com o Governo Federal. Que absurdo! 
Para receber a verba do SUS, atrasada, além de 
defasada, tem que pagar em dia, reajustar o INSS e 
pagar o Fundo de Garantia dos funcionários. Ficam 
com a certidão federal negativa, que os impedem de 
receber recursos federais. Olhem o impasse que estão 
vivendo os hospitais filantrópicos! Se fecharem o 
Hospital Ferroviário será um caos na região da 
Grande Vila Velha e da Grande Cariacica, porque o 
hospital atende grande parte dessas pessoas. 

 
O planejamento feito pelo Sr. José Eduardo 

Faria de Azevedo e o planejamento estratégico do 
Governo nos chamou atenção em relação às 
desigualdades sociais e o progresso do Estado. O 

projeto do governo se preocupa com a diferença de 
renda da população e com a incapacidade de geração 
de emprego. O projeto visa uma melhor distribuição 
de renda e a melhoria da qualidade de vida do povo 
capixaba. O governo com investimentos levará 
progresso e desenvolvimento às regiões menos 
favorecidas, como a região Noroeste do Espírito 
Santo, na qual se encontra o Município de Cariacica, 
que deixará de ser o primo pobre da Grande Vitória. 
(Muito bem!) 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO)- Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos.  
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.ª Deputada e 
Srs. Deputados, no nosso discurso falaríamos do 
projeto que dispõe sobre a confecção de carimbos e 
receituários para profissionais liberais. Esta matéria 
não será aprovada hoje por falta de quorum para 
votação e pela ausência do Deputado Doutor 
Hércules, autor da matéria. S. Ex.ª teve que se 
ausentar. As amanhã aprovaremos esse projeto, com 
certeza. Os médicos não precisarão mais receitar de 
forma manuscritas. Agora será fácil, é só digitar e 
carimbar a receita. 
 

Aproveitamos a oportunidade para mostrar 
aos deputados presentes, aos telespectadores e à 
Prefeita de Viana, Sr.ª Solange Lube, que a nascente 
pertence ao Município de Viana. Muitos pensam que 
por estar na BR-262, pertence ao Município de 
Domingos Martins. Enganam-se. Quem conhece o 
Espírito Santo sabe que indo de Vitória para 
Campinho, à esquerda, fica a nascente, hoje 
abandonada. Apesar de a nascente estar em uma 
rodovia federal, ela virou ponto turístico. Pedimos à 
prefeita de Viana, Sr.ª Solange Lube, que faça a 
reforma dessa famosa biquinha, onde muitas pessoas 
param para saborear a água gostosa e saudável da 
nascente. Temos certeza de que olhará com carinho 
esse ponto turístico do Município de Viana. 

 
Reclamamos quanto ao atendimento do 

Banestes Central de Vila Velha, que só tem um caixa 
para atender todo mundo. A agência tem que ter um 
caixa para atender os idosos e para atender as outras 
pessoas. Pedimos ao gerente geral do Banestes que 
tome as providências cabíveis. 

 
Aproveitamos os minutos que nos restam 

para dizer ao ex-Governador Max Mauro: “Pára. 
Deixa o homem trabalhar. Deixa-nos trabalhar.” 

 
Quando mostramos alguma coisa desta 

tribuna é porque tem algo de errado. Às vezes, um 
exemplo vale mais que mil palavras. Quando 
denunciamos a macrodrenagem, foi por que vimos o 
dinheiro público sendo desperdiçado. Não sabemos 
aonde foi parar esse dinheiro, pois as obras estão 
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inacabadas. Passando pela Rodovia Darly Santos, por 
Aribiri, as ferragens da ponte estão enferrujadas e as 
plantas trepadeiras estão cobrindo-as.  

 
Quando faço uma crítica neste Plenário, 

faço-a com provas e as considero construtivas. Estou 
nesta Casa para representar a minoria e não para 
brincar com os votos que recebi nas urnas. Estou 
nesta Casa para representá-los e muito mais. Antes 
da campanha eleitoral o Sr. Max Mauro falou que eu 
não seria candidato a deputado estadual. Porém, fiz 
minha filiação partidária, me candidatei e ganhei a 
eleição. S. S.ª falou também que se eu fosse eleito 
mudaria para sua terra natal, a Bahia. Volte para a 
Bahia, vai comer acarajés! 

 
 Câmera da tevê, por favor, focalize este 
documento. Olhem isso que está em minhas mãos. É 
mais uma intimação. Chega! Graças ao meu Pai 
Eterno fui vitorioso. Hoje, Deputado Elcio Alvares, 
tenho advogado. Um assessor. O Dr. Mosee Dayan 
Rosa, cidadão poliglota que está pronto a me ajudar. 
 
 Dr. Max Mauro, vamos trabalhar porque o 
Município de Vila Velha está entregue ao abandono, 
parou no tempo. Não estou mentindo em dizer isso, é 
o povo que fala nas ruas. Recebo intimação todos os 
dias. Pensei que fosse parar. Na época da campanha a 
deputado estadual, recebi quinze intimações em três 
meses. Nunca vi advogado fazer defesa fiado. Vou 
pagar. 
 

Dr. Max Mauro, agora tenho um advogado 
competente para defender todos os meu atos que são 
reais. As minhas mãos são calejadas, mas são limpas. 
Se quiser saber da minha vida acesse o site do 
Tribunal de Contas e verá que não tem processo de 
corrupção contra a minha pessoa. Digo mais: pena 
que a justiça brasileira é falha. Tudo se torna segredo 
de justiça. No Brasil, político nenhum vai preso. Há 
alguns dias disse nesta tribuna que não há político 
ladrão, há desvio de verba. O político desvia verba; 
se descobrem, devolve o dinheiro ou paga multa. 
Toda semana se lê escândalos nos noticiários.  

 
 Dr. Max Mauro, pare de mandar intimações 
porque tenho as mãos limpas. Tenho cinco dedos nas 
mãos: infância, adolescência, juventude, adulto e 
idoso. Quero chegar à fase do idoso com as mãos 
limpas e claras; quero dar exemplo não só às minhas 
três filhas, mas ao mundo, ao planeta Terra. (Muito 
bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Sr. Deputado Jardel dos Idosos, a título 
de esclarecimento, a biquinha faz parte de um grande 
projeto do Governo do Estado em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Viana, como a estrada de 
ferro; nela passará o trem Maria Fumaça, que fará o 
trajeto até Domingos Martins e depois até Marechal 

Floriano. A biquinha será restaurada e se tornará um 
ponto turístico ligando Viana a Domingos Martins. 
 
 A Presidenta, de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados 
para efeito de verificação de quorum para 
manutenção da sessão. 
 

(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
retiram-se a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai; e os Srs. Deputados Claudio Vereza 
e Vandinho Leite) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Jardel 
dos Idosos, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia. (7) 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO - (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Sr.ª Presidenta, responderam à 
chamada sete Srs. Deputados. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Não há quorum para manutenção da 
sessão, pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, 
convido os Srs. Deputados para a próxima, ordinária, 
e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA:  
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 26/2007. Discussão, 
se houver recurso, na forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 
5.º do Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os 
162/2007, 166/2007, 170/2007, 172/2007, 165/2007, 
125/2007, 126/2007, 129/2007, 130/2007, 131/2007, 
136/2007, 138/2007, 139/2007, 164/2007, 167/2007, 
127/2007, 161/2007, 163/2007, 169/2007, 171/2007, 
160/2007 e 168/2007. Discussão especial, em 3ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 81/2007, 116/2007 e 
120/2007. Discussão especial, em 2ª sessão, dos 
Projetos de Lei n. n.º 32/2007.  
 

Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

sete minutos. 
 
* De acordo com a lista apresentada pela Diretoria 
Legislativa da Mesa Diretora, deixou de comparecer 
a presente sessão o Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, 
estando licenciado o Sr. Deputado Guerino Zanon e a 
Sr.ª Deputada Janete de Sá.  
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QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 
DE JUNHO DE 2007. 

 
(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, à hora 
regimental, para ensejar o início da presente 
sessão, comparecem os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, Claudio 
Vereza, Da Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Freitas, Giulianno dos Anjos, 
Givaldo Vieira, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Sargento Valter, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia.) 

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

 
(A convite da Presidenta, assume a 
1ª Secretaria a Sr.ª Aparecida 
Denadai e a 2ª Secretaria o Sr. 
Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convido a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(A Sr.ª Aparecida Denadai lê Jó 
11:16-19) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder 
à leitura da ata da sessão anterior. 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Aprovada a ata como lida.(Pausa) 
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 
 
(Passa a ocupar a cadeira da 1ª 
Secretaria o Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 

101/2007.  
 

Vitória, 18 de junho de 2007. 
 
Sr. Presidente, 

 
Solicito a Vossa Excelência que seja 

justificada minha ausência na sessão ordinária do dia 

12 de junho do corrente ano, nos termos do § 6º do 
artigo 295 do Regimento Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - DEM 

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

OFÍCIO N.° 153/2007. 
 
Vitória, 19 de junho de 2007. 
 
Sr. 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. Exa. 
que, devido a compromissos inadiáveis inerentes ao 
mandato, ficamos impedidos de comparecer a 51ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de junho do ano 
em curso.  
 

Atenciosamente,  
 

WANILDO SARNÁGLIA 
Deputado Estadual – PT do B 

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

OFÍCIO N.º 204/2007. 
 
Vitória, 19 de junho de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Assunto: Justificativa de ausência em Sessão 
Ordinária do dia 18 de junho de 2007. 

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

com o artigo 295 § 6º do Regimento Interno, que foi 
alterado pela Resolução 2.331/06, além do artigo 5º 
do Ato 2869, de 18 de outubro de 2006, vimos 
justificar a ausência na Sessão Ordinária do dia 18 de 
junho de 2007, pois estávamos analisando 
minuciosamente as emendas ao projeto de Lei 
referente a LDO para finalizar o relatório. 

 
Atenciosamente, 

 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Vice-Líder do Governo 
Líder do PMDB 
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Ao  
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 124/2007. 

 
GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 19 de junho de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa ilustre Casa 
Legislativa que, fazendo uso da competência que me 
é outorgada pela Constituição Estadual nos artigos 
66, § 2° e 91, IV, vetei totalmente por 
inconstitucionalidade o Projeto de Lei n° 61/2006, 
de autoria da Deputada Janete de Sá, cujo teor é o 
seguinte “Garante assistência judiciária gratuita aos 
consumidores em geral, independentemente de seu 
estado de necessidade, nos casos em que se discuta 
relação de consumo”. 

Da análise do projeto de lei verifica-se que 
ele trata de matéria tipicamente processual, cuja 
competência é privativa da União, segundo o artigo 
22, I da CF/88, caracterizando, portanto, vício 
formal. 

Outro vício formal é observado por ofensa ao 
artigo 24, § 3° da mesma Carta da República, já que 
descabida hipótese de competência plena, 
considerando a existência da Lei Federal n° 1060/50. 

Ao tratar o projeto de isenção de custas aos 
consumidores, independente de sua situação 
financeira, afronta ele ao artigo 5°, inciso LXXIV da 
CF/88. 

Por fim, constata-se vício material em razão 
da inobservância do principio constitucional da 
razoabilidade insculpido no artigo 5°, LIV da 
Constituição Federal. 

Por todas estas razões veto totalmente o 
projeto de lei em exame que deu origem ao 
Autógrafo de Lei n° 61/2007. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 125/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 19 de junho de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a essa Presidência que, amparado 
nos artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição 
Estadual, vetei parcialmente o Projeto de Lei n° 
437/2003, de autoria do Deputado Reginaldo 
Almeida, que objetiva “instituir a Semana de 
Prevenção às Drogas, ao Álcool e ao Fumo, na rede 
pública de ensino do Espírito Santo”. 

O veto que ora aponho ao projeto de lei diz 
respeito, tão-somente, ao seu artigo 5° que obriga a 
regulamentação da lei por parte do Poder Executivo. 
Entendo dispensável essa obrigatoriedade 
considerando que a Secretaria de Estado da 
Educação, através das escolas da rede pública já 
recomenda essa abordagem em salas de aula, com 
orientação segura, inclusive com vistas a alcançar 
seus familiares, por isso veto parcialmente o PL 
437/2003. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI N.º 210/2007. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Lourência 
Riani. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense a Lourência Riani.  
 

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

Palácio Domingos Martins, Sala de 
Reuniões, 19 de junho de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual - PT 



8595 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 

JUSTIFICATIVA 
 

A Sr.ª Lourência Riani, 46 anos, nascida em 
Pocrane-MG, Assistente Social, graduada-se pela 
Universidade Federal do Espírito Santo.  

Atualmente mora no Bairro Carapina Grande 
na cidade de Serra –ES, por mais de 28 anos, desde 
1979, hoje Serrana de Coração. Ex Vereadora da 
Serra, atuou nos movimentos Sociais de Direitos 
Humanos, das Comunidades Eclesiais de Base, 
Associação de Mulheres Unidas da Serra. Atualmente 
é Secretária de Direitos Humanos e Cidadania da 
Serra, pela segunda vez, desenvolvendo projetos na 
área de juventude e igualdade racial e mulheres. Foi 
assessora do Deputado Estadual Cláudio Vereza; foi 
coordenadora de Habitação da Serra, quando foram 
construídas as casas do Programa PSH. Mãe de 
Lorena Riani 06 anos, e foi tutora durante dez anos 
de três crianças: Arlene, Diogo e Marcela.  

Grandes Serviços foram prestados ao longo 
destes anos, dinamizando os relevantes serviços 
prestados junto às Comunidades, estreitando os 
contatos com o Poder público, iniciativa Privada e 
com os Movimentos Sociais e Populares.  

Dado o exposto, confirma-se à efetiva 
presença em atuações de interesse público que 
justificam a presente homenagem à ilustre Sr.ª 
Lourência Riani. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI N.º 211/2007. 
 

Institui o “Dia Estadual da 
Responsabilidade Social das 
Empresas”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituído o “Dia Estadual da 
Responsabilidade Social das Empresas”, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 10 de outubro. 
 

Parágrafo Único Quando recair em sábados, 
domingos ou feriados, as comemorações relacionadas 
ao “Dia Estadual da Responsabilidade Social das 
Empresas” serão realizadas no primeiro dia útil 
subseqüente. 
 

Art. 2° Na data de que trata o caput do artigo 
1º será realizado evento comemorativo, promovido 
pela Assembléia Legislativa, com o objetivo de dar 

publicidade aos melhores projetos sócio-ambientais 
implementados pela iniciativa privada no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 

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

Sala das Sessões, em 19 de junho de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual – PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Existem muitas empresas no Estado do 

Espírito Santo que já praticam atos permeados de 
responsabilidade social. Entretanto, essas iniciativas 
acabam não tendo o destaque que merecem. 

A responsabilidade social faz parte de uma 
nova consciência do contexto social e cultural na qual 
as empresa se inserem. Segundo o texto em anexo, 
fornecido pelo SEBRAE, quando se fala em 
responsabilidade social se quer dizer “compromisso 
social” e não simplesmente filantropia. 

Segundo o texto, uma pesquisa promovida 
pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas – IPEA, dá 
conta de que 68% das empresas pesquisadas têm as 
ações sociais como parte de uma estratégia, com 
eficácia avaliada de forma permanente e com 
orçamento próprio, além de uma equipe responsável 
pelo desenvolvimento e supervisão dos projetos. 

Entretanto, não basta simplesmente que as 
empresas doem dinheiro à comunidade e à suas 
iniciativas. É necessário proporcionar uma estrutura 
que gere renda, inclusão social e sustentabilidade aos 
beneficiários dos projetos sociais. 

A criação do “Dia Estadual da 
Responsabilidade Social das Empresas” tem por 
objetivo a divulgação dessas práticas. Além disso, 
será uma forma de reconhecer os trabalhos 
desenvolvidos pelos empresários e incentivar que 
outros implementem projetos de inclusão social, 
fomentando dignidade e existência digna às 
comunidades carentes no âmbito do Espírito Santo. 

Com a publicidade das experiências 
desenvolvidas pelas empresas teremos a oportunidade 
de apurar dados acerca de quantas e quais empresas 
estão engajadas no conceito da responsabilidade 
social em nosso Estado. 

São inúmeras as formas de se comemorar o 
dia ora proposto. A título ilustrativo, a Assembléia 
Legislativa poderá realizar uma sessão solene com o 
objetivo de homenagear as empresas que mais se 
destacaram em cada ano, dando publicidade, assim, 
as suas práticas sócio-ambientais. 

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos 
nobres colegas para a aprovação da presente matéria. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 



Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 Diário do Poder Legislativo - 8596 

de Assistência Social, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI N.º 212/2007. 
 

“Dispõe sobre a Isenção do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviço nas 
operações comerciais destinadas à 
aquisição de prótese, órtese e 
cadeira de roda, e dá outras 
providências”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

Art. 1° -  Fica isento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS às operações mercantis para aquisição de 
próteses, órteses e cadeira de roda, quando adquirido 
por pessoa portadora de necessidade especial física, 
visual ou auditiva. 
 

Art. 2° -  A isenção será concedida 
diretamente ao portador da necessidade especial ou 
por intermédio de seu representante legal. 
 

Parágrafo Único: A isenção será 
deferida somente aos portadores com residência fixa 
no Estado do Espírito Santo a mais de 02 (dois) anos.  
 

Art. 3° -  As despesas decorrentes da 
execução desta Lei, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
 

Art. 4° -  O Poder Executivo 
regulamentará a presente Lei no prazo de 90 
(noventa) dias. 
 

Art. 5° -  Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
 

Palácio Domingos Martins, 18 de junho de 
2007. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

Líder do PSC 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente propositura tem por finalidade 
estabelecer isenção do imposto previsto no inciso II 
do artigo 155 da Constituição Federal do Brasil. É 

sabido que o ICMS, nas operações que envolvam 
próteses e órteses e cadeira de roda. A isenção dará 
acessibilidade às pessoas portadoras de necessidade 
especial que necessita do uso de algum equipamento, 
aparelho ou material, que possa ajudar essa pessoa, 
como por exemplo a se locomover, a ouvir melhor, 
entre outros aspectos. 

Geralmente esses aparelhos têm custo muito 
elevado, e isentando as próteses e órteses de uma 
forma geral, bem como para aquisição de cadeira de 
roda, desta forma permitiremos que esses portadores 
possam adquirir o aparelho necessitado de forma 
justa a eles. 

Ademais, o Estado do Espírito Santo, 
prestigia-se, concretizando os princípios da Carta 
Magna como o bem-estar, o desenvolvimento e a 
igualdade que nada mais é do que tratar os iguais na 
medida de sua igualdade e os desiguais na medida de 
suas desigualdades (isenção), agregando valores 
supremos à nossa sociedade. 

Por tais motivos, dissertados e devidamente 
demonstrados de forma real, límpida e veemente, eis, 
em breves linhas, as razões que justificam a 
formulação desta propositura, para cuja aprovação 
pedimos o indispensável apoio dos nobres Pares. 
 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Saúde e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI N.º 213/2007. 
 

Ementa: Concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao 
Exmo. Sr. Secretário de Estado da 
Justiça, Ângelo Roncalli. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Exmo. Sr. Secretário de Estado 
da Justiça, Ângelo Roncalli. 

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

sua publicação.  
 

Sala das Sessões, 19 de junho de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

O Exmo. Sr. Secretário de Estado da Justiça, 
Ângelo Roncalli é natural de Juazeiro, estado Bahia, 
formado em administração, foi diretor geral do 
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Departamento Penitenciário Nacional, diretor 
executivo da Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso do Distrito Federal, Técnico da Secretaria 
Nacional de Justiça – Ministério da Justiça-, 
Consultor da área prisional da Secretaria de Justiça 
do Estado de Sergipe e Coordenador de Projeto da 
Universidade de Brasília. 

Chegando à secretaria de Estado da Justiça 
do Estado do Espírito Santo, o Exmo. Sr. Ângelo 
Roncalli marca a sua história no estado do Espírito 
Santo, dando sua valorosa contribuição, colocando 
sua vasta experiência a serviço do povo capixaba. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª retirada do 
Projeto de Lei n.º 213/2007, de nossa autoria. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – É regimental. Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR.º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI N.º 214/2007. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a José Braz . 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense a José Braz. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 20 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
José Braz nasceu em Muriaé, Estado de 

Minas Gerais, em 24 de outubro de 1925. Desde 
menino, começou a vender verduras de porta em 
porta, fabricar gaiolas e peões, e, mais tarde, 
trabalhou de marceneiro, com seu pai, ajudando 
assim no sustento da família.  

Com 22 anos casou-se com Lédia e aí 
começou o sonho de mudar de vida. Contra a vontade 
de seu pai, que temia por seu destino, comprou o 1º 
caminhão, no dia 03 de março de 1949, iniciando 
uma jornada muito dura de trabalho e luta, pois ele 
mesmo dirigia o caminhão, viajando quase toda a 
semana, só dormindo em casa 2 ou 3 noites. Para 

economizar, levava sua marmita de casa e dormia 
dentro do caminhão, na porta da empresa onde ia ser 
descarregado. Como resultado de seu trabalho e 
economia, comprou o 2º caminhão.  

Certo dia recebeu uma proposta de 
transportar leite em latões para o Rio de Janeiro, 
proposta que outros se recusaram a aceitar, pelas 
dificuldades que existiam, como a falta de estradas 
asfaltadas. O leite, alimento perecível, era sujeito a 
estragar e responsabilidade era do transportador. 
Entretanto, ele aceitou este desafio e decidiu então 
comprar a 1ª carreta térmica, fundando a empresa 
Rodoviário Líder, que hoje é líder no mercado. 

Foi um período de muitas lutas, pois a estrada 
de Muriaé a Areal era de terra e, em várias noites, foi 
preciso desatolar caminhões da estrada, 
principalmente na Serra de Bom Jesus. Lédia ficava 
em casa, fazendo as escalas dos motoristas, 
arregimentando ajudantes para desgarrar as carretas e 
ligando para Além Paraíba a fim de transpor o leite 
para outra carreta.  

Foi um período de muitas lutas e sacrifícios. 
Hoje, José Braz tem 3 filhos, 9 netos e 10 bisnetos e 
toda família está envolvida na administração de suas 
em suas empresas.  

Com 80 anos tornou-se Prefeito de Muriaé, 
realizando o sonho de ajudar a cidade que o viu 
nascer e crescer pelo trabalho. É presidente do 
GRUPO LIDER, um conglomerado de empresas 
modernas, adaptadas às constantes mudanças da 
economia brasileira e com diversos investimentos nos 
setores de comércio, indústria e serviços, cujas bases 
estão assentadas nos Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. 
   

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 171/2007. 
 
Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a 
RETIRADA do Projeto de Lei n° 202/2007, de sua 
autoria, que “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Fausto Costa”. 

 
Palácio Domingos Martins, 19 de junho de 

2007. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

Líder PSC 
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A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 121/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO 
PÚBLICO E REDAÇÃO. 

 
RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei n.° 65/07, de 

autoria do Ilustre Deputado Luciano Pereira, que 
“Institui o título “Empresa Criança” para as 
pessoas jurídicas, e “ Amigo da Criança”, para as 
pessoas físicas que contribuírem para a educação 
das crianças capixabas.” 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 110 
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n.° 
1.600/91, a proposição foi incluída em pauta e 
Denegada pelo Sr. Presidente, havendo recurso à 
Comissão de Justiça com aprovação do Plenário. 
 Após análise da Procuradoria, foi distribuída 
a esta Comissão para exame e parecer, na forma do 
artigo 40 do Regimento Interno. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER 
 
 Quanto à legalidade, verificamos que a 
matéria não conflita com o caput do artigo 63, da 
Carta Magna Estadual, que assim dispõe: “ A 
iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa”. 

Conclui-se, na presente matéria sob exame o 
que se depreende da justificativa do Deputado autor é 
o de proporcionar meios de assistência a alunos 
carentes e estimular a sociedade a participar do 
processo de recuperação de crianças desprotegidas 
das condições normais de sobrevivência em 
sociedade e com educação de qualidade. 
 Conclui-se, pelo exposto, que em face do 
interesse público demonstrado, o Projeto de Lei 
aqui analisado merece prosseguir em sua tramitação 
normal e regular nesta Augusta Assembléia 
Legislativa. 
 Ante o exposto, e o que mais consta, 
sugerimos o seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 121/2007. 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Rejeição do Despacho Denegatório do 
Presidente ao Projeto de Lei n.° 65/07, de autoria do 
Ilustre Deputado Luciano Pereira. 

 Sala das Comissões, em 12 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
ELION VARGAS 

CLAUDIO VEREZA 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 164/2007. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 57/07, de autoria do 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, objetiva destinar 
parte da arrecadação do ICMS do governo estadual 
para incentivo ao esporte profissional e amador no 
Estado do Espírito Santo. 
 A Proposição foi protocolizada no dia 22 de 
fevereiro de 2007, lida na Sessão Ordinária do dia 27 
do mesmo mês e ano, oportunidade a qual recebeu 
despacho denegatório do Senhor Presidente da 
Assembléia Legislativa, com base no art. 167, inciso 
IV, da Constituição Federal e do art. 152, inciso IV, 
da Constituição Estadual. 

O Autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo após, o projeto 
recebeu encaminhamento para esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para o fim de elaboração de parecer para efeito de 
análise do despacho do Senhor Presidente, conforme 
previsto no parágrafo único, do artigo 136, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, que emitiu o 
Parecer nº 25/07 pela rejeição do despacho do Sr. 
Presidente, na reunião desta Comissão realizada em 
13 de março de 2007, este que foi publicado no DPL 
do dia 02.04.2007. 

Após, o Projeto de Lei n.º 57/07 foi enviado 
para a Procuradoria da Assembléia Legislativa para 
elaboração de parecer técnico, em que posicionou-se 
pela constitucionalidade do Projeto de Lei. 

Tendo posteriormente vindo esta Comissão 
deliberar dando nova orientação e disciplina ao 
posicionamento sobre os projetos autorizativos em 
trâmite no âmbito do referido colegiado, através da 
Decisão Normativa nº 01/07. 
 

Este o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 57/2007 em análise, de 
autoria do Senhor Deputado , Euclério Sampaio, 
dispõe em caráter autorizativo à destinação de parte 
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da arrecadação do ICMS do governo estadual para 
incentivo a prática do esporte profissional e amador 
no estado. 

E, embora atenda o alcance social e incentivo 
ao esporte, o Projeto de Lei nº 57/2007 confronta o 
disposto pelo art. 1º, parágrafo § 1º e Art. 2º, da 
Decisão Normativa nº 01/07, que assim estabelece: 
 

“Art. 1º A Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, 
de conformidade com a deliberação 
de seus membros, ocorrida na 10ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 
03.4.2007, decide que as proposições 
de caráter autorizativo, de iniciativa 
de Parlamentares, terão sua 
tramitação prejudicada, no âmbito 
deste Colegiado Legislativo.  
 
§ 1º As proposições, de que trata o 
“caput” deste artigo, receberão 
pareceres desta Comissão pela 
manutenção do Despacho 
Denegatório, quando da análise de 
recurso do autor, impetrado na 
forma do parágrafo único do artigo 
136 do Regimento Interno, e pela 
inconstitucionalidade, quando em 
análise técnica. 
 
§ 2º Compete à Secretaria da 
Comissão dar publicidade aos 
parlamentares dos efeitos desta 
Decisão Normativa. 

 
Art. 2º Esta Decisão Normativa tem 
por base as decisões do Supremo 
Tribunal Federal, quando do 
julgamento das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nos 1.136-7 e 
2.367-5, bem como da Representação 
nº 993-9, oriunda da Procuradoria 
Geral da República. 

 
Art. 3º Esta Decisão Normativa entra 
em vigor na data de sua 
publicação.” 

 
Verifica-se clara afronta aos dispositivos da 

Decisão Normativa indicados e não obstante, as 
reiteradas decisões pela inconstitucionalidade do 
Supremo Tribunal Federal em relação às 
proposições de caráter autorizativo em vigor no país. 

E, ainda que assim não fosse, a 
Representação nº 993-9 oriunda da Procuradoria 
Geral da República que resultou no julgamento das 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.136-7 e 
2.367-5. 

Posto isto, esta Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Publico e Redação, é pela 
inconstitucionalidade do referido Projeto de Lei Nº 

57/2007, e sugere aos seus doutos Membros a adoção 
do seguinte parecer:  

 
PARECER N.º 164/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei N.º 57/2007, de autoria do Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre a destinação de 
parte da arrecadação do ICMS do governo estadual 
para incentivo a prática do esporte profissional e 
amador no Estado do Espírito Santo . 
 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELION VARGAS 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 165/2007. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.º 124/2007, de autoria do 

Senhor Deputado Atayde Armani e outros, objetiva 
denominar “Dário Pertel” o trecho da Rodovia 
estadual que liga o Município de Linhares com a 
divisa do Município de Colatina, via Beira Rio, neste 
Estado. Foi protocolizada no dia 14 de maio de 2007. 

Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 15 de maio de 2007 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo datado do dia 22 do 
mesmo mês e ano, à fl. 1.678/1.679. Após, o projeto 
recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da admissibilidade, conforme dispõe o 
dispositivo do art. 40 da Resolução l.600/91 
(Regimento Interno desta Augusta Assembléia 
Legislativa). 

 
Este é o Relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
Conforme suso grifado, Projeto de Lei n.º 

124/2007, de autoria do Senhor Deputado Atayde 
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Armani e outros, visa denominar “Dário Pertel” o 
trecho da Rodovia estadual que liga o Município de 
Linhares com a divisa do Município de Colatina, via 
Beira Rio, neste Estado. 

Ancorado na diagnose jurídica constitucional, 
denota-se que os critérios formal e material revelam-
se amplamente atendidos. Vale dizer que, 
incontestavelmente a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa não traz nenhum ponto de 
antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da 
Constituição Federal quanto da Constituição 
Estadual, assim, a consagrando com a graduação de 
material e formalmente constitucional. Ressalvado, 
apenas, o dispositivo do art. 3º do Projeto de Lei em 
questão, pois o mesmo invade a esfera de 
competência legislativa privativa do Governador do 
Estado (art. 63, Parágrafo Único, incisos III e VI, da 
Constituição Estadual). 

Por seu turno, estendendo a análise técnica 
da Proposição, verifica-se que não há posição na 
doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais 
Superiores impeça, material ou formalmente, o 
Projeto de ser aprovado, consequentemente, recebe o 
grau de jurídico. Diante dos Ordenamentos Jurídicos, 
a normatividade do Projeto de Lei n.º 124/2007 não 
afronta a legislação federal e estadual, assim 
recebendo a qualidade de ser legal. Por fim, a técnica 
legislativa empregada em sua elaboração atende 
satisfatoriamente os preceitos: (a) da Constituição 
Federal, (b) da Constituição Estadual, (c) da Lei 
Complementar federal n.º 95, de 26 de fevereiro de 
1998, (d) da Lei Complementar estadual n.º 168, de 
01 de dezembro de 1999, e (e) da Resolução Estadual 
n.º 1.600, de 11 de dezembro de 1991 (Regimento 
Interno desta Nobre Assembléia Legislativa). 

Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 124/2007, 
de autoria do Senhor Deputado Atayde Armani e 
Outros, é material e formalmente constitucional, 
legal, jurídico e de boa técnica legislativa empregada 
em sua feitura. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres 
Pares desta Comissão a adoção do seguinte 
 

PARECER N.º 165/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei n.º 124/2007, de autoria do Senhor Deputado 
Atayde Armani e outros. 
 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

Relator 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/Nº-2007, dos Deputados Da 
Vitória e Sargento Valter, de voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Sr.Luciano Nunes da Cunha. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de profundo pesar 
pelo falecimento do vereador Mauro Roberto 
Lourencini. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado Sérgio 
Borges, de voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Sr. Gilson Carlos Guizardi.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 78/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 
de Resolução n.º 20/2007 de autoria do Deputado 
Sérgio Borges que institui a Comenda do Mérito 
Empresarial “Américo Buaiz”. 

 
Sala das Sessões, em 19 de junho de 2007. 

 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Vice-Líder do Governo 
Líder do PMDB 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 78/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Informo aos Srs. Deputados que, a pedido do 

autor, o Requerimento de Urgência n.º 79/2007 foi 
retirado do Expediente da presente sessão. 

Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 172/2007. 

 
Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
A Deputada abaixo assinada, com fulcro no 

artigo 102 do Regimento Interno, requer a V. Ex.ª, 
ouvido o Plenário, a destinação do Grande 
Expediente da sessão ordinária do dia 26 de junho 
de 2007, para que o Presidente da Câmara do 
Município de Cariacica Exm.º Sr. Heliomar Costa 
Novaes possa debater sobre os problemas sociais e 
de infra-estrutura do município de Cariacica.  
 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
172/2007, que acaba de ser lido. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª Presidenta, 
na qualidade de Líder do PMDB, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sérgio Borges. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 
do orador) – Sr.ª Presidenta e Srs. Deputados, 
encaminhamos a votação pela rejeição do 
requerimento. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
172/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Rejeitado. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª Presidenta, 
com base no art. 119 do Regimento Interno, requeiro 
a V.Ex.ª a supressão da fase do Grande Expediente, a 
fim de que passemos imediatamente à Ordem do Dia. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – É regimental. 
 Em votação o requerimento. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 
Presidenta, peço a palavra para declarar voto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.ª Deputada e 
Srs. Deputados, visitamos hoje o Superintendente 
Regional da Polícia Rodoviária Federal. O Sr. 
Deputado Da Vitória justificou a sua ausência porque 
tinha compromissos agendados, e como vice-
presidente da Comissão, tivemos a oportunidade de 
representá-lo. 
 A Polícia Rodoviária Federal do Espírito 
Santo é conduzida pelo Superintendente Sain’t Clair 
Soares dos Santos, que tem uma mentalidade 
inovadora. Num passado recente, sem desmerecer 
aqueles que comandaram a própria Polícia, os órgãos 
federais tinham a idéia de que submetiam a sua 
hierarquia aos órgãos e poderes do mesmo nível, ou 
seja, somente ao poder federal. Numa visão mais 
ampla, nessa mudança radical que temos na estrutura 
organizacional dos poderes municipais, estaduais e 
federal, o Superintendente Regional da Polícia 
Rodoviária Federal está abrindo a porta para dialogar 
com setores da sociedade civil organizada, com as 
câmaras municipais, com a Assembléia Legislativa, 
com o órgão estadual de trânsito, com a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública, fazendo não apenas o 
que reza a sua responsabilidade constitucional, de 
fiscalizar as nossas rodovias federais, mas se atendo 
na segurança de um modo geral, em um conjunto de 
ações que compete à organização do Estado: Polícia 
Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e 
Polícia Rodoviária Federal. 
 Sr. Deputado Da Vitória, lamentamos a 
ausência de V.Ex.ª, porque muito colaboraria, já que 
sempre o faz nas audiências propostas por qualquer 
um dos membros ou por V.Ex.ª Saímos satisfeito 
com essa nova visão do Superintendente Regional da 
Polícia Rodoviária Federal, de abrir o diálogo não 
somente com o órgão que dirige, mas com os 
governos estadual, municipais, câmaras, prefeituras e 
sociedade civil organizada; chamando para si uma 
responsabilidade que é de todos, e não meramente do 
governo do Estado. Não é meramente do governo do 
Estado a responsabilidade pela segurança pública, 
mas de cada um dos cidadãos capixabas. Inserindo-se 
nesta responsabilidade e se autoconvocando está a 
Polícia Rodoviária Federal. Como vice-presidente da 
Comissão de Segurança prestamos nossas sinceras 
homenagens ao ilustre Superintendente Regional da 
Polícia Rodoviária Federal, Sr. Saint’Clair Soares dos 
Santos. 

 
O Sr. Da Vitória – Agradecemos a V. Ex.ª 

ter-nos representado. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – É nossa 

obrigação, Deputado. 
 
O Sr. Da Vitória - Temos certeza de que 

essa representatividade é feita com muito mais 
experiência do que nós, que presidimos a Comissão. 

Esta visita é fruto de uma proposição feita 
por V. Ex.ª na Comissão de Segurança. Naquele 
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momento não entendíamos a objetividade e o motivo 
dessas visitas. Mas a de hoje é mais uma parte de um 
ciclo de visitas que estamos fazendo na presidência 
da Comissão de Segurança. Com certeza chegaremos 
à integralização desse trabalho porque representamos 
o povo. Aquele que opera a segurança pública está 
sintonizado com o nosso trabalho. Precisamos saber 
disso. 

O SR. MARCELO SANTOS – Obrigado 
pelo aparte de V.Ex.ª.  

 
Devemos registrar que este Parlamento está 

muito bem conduzido por V. Ex.ª, Sr.ª Presidenta 
Luzia Toledo. (Muito bem!)  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – V. Ex.ª é um grande deputado. Mais 
que isso, é um cavalheiro, um gentleman. Ficamos 
muito feliz com o tratamento que sempre nos 
dispensou. Muito obrigada. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.ª 

Presidenta, peço a palavra para declarar voto. 
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) - Sr.ª Presidenta Luzia Toledo, 
Srs. Deputados e Sr.a Deputada; servidores da Casa, 
profissionais da imprensa e todos que nos assistem 
pela TV Assembléia, boa-tarde. Votamos o 
requerimento de acordo com o voto da maioria. 

Assomamos a esta tribuna para falar sobre 
uma matéria publicada em um jornal de grande 
circulação no Estado, com o título: PDT Lança Pré-
Candidatos. Srs. Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares e Marcelo Coelho, que representam o 
Município de Vila Velha nesta Casa, só nos 
manifestaremos a respeito porque recebemos diversos 
telefonemas nos perguntando sobre o assunto, e como 
somos do PDT de Vila Velha e seu único 
representante nesta Assembléia, sentimo-nos nessa 
obrigação. 

O Partido Democrático Trabalhista indicou a 
Sr.ª Deputada Federal Sueli Vidigal para disputar a 
Prefeitura Municipal de Serra; o Sr. Deputado 
Federal Carlos Humberto Mannato para concorrer à 
Prefeitura Municipal de Vitória, apoiando o Sr. 
Deputado Federal Neucimar Fraga para a Prefeitura 
Municipal de Vila Velha. 

Recebemos alguns questionamentos. 
Perguntaram se éramos candidato por Vila Velha e 
dissemos: “Isso não depende de nós. Primeiro de 
Deus; depende do povo e depende do partido”.  

Analisamos e percebemos que na mesa 
diretora não há ninguém do diretório de Vila Velha. 
O presidente do PDT de Vila Velha é o Sr. Max 
Mauro e, nesta Casa, o único parlamentar eleito por 

aquele Município somos nós. Quem vai subir ao 
palanque do candidato Neucimar Fraga? Esqueceu-se 
de combinar com o pessoal de Vila Velha! Não 
acreditamos ser verdadeira essa matéria. 

Não cremos que fidelidade partidária não seja 
somente do parlamentar para com o partido. 
Fidelidade deve ser também do partido para com o 
candidato. “Rodovia tem que ser mão dupla; tem que 
ter duas mãos”.  

Não vamos nos precipitar porque fazemos 
parte do diretório regional, e ele não discutiu nada 
sobre sucessão municipal. 

O Prefeito Municipal de Serra, Sr. Audifax 
Barcelos, está corretíssimo: é muito cedo para 
discutirmos sucessão municipal. E S. Ex.ª está 
fazendo uma brilhante administração, como disseram 
ontem os dois representantes do Município de Serra 
nesta Casa. O Sr. Deputado Federal Neucimar Fraga 
se precipitou. Levar o partido e não levar aqueles que 
trabalham e que têm voto está errado. 
 Se o PDT não tiver candidatos nos 
municípios com mais de duzentos mil votos, vamos 
nos sentir muito a cavalheiro para subir ao palanque 
de quem bem entendermos. Que não venham falar de 
falta de fidelidade partidária. Pediremos votos para 
quem bem entendermos, e não admitiremos dizer que 
somos infiel. Se quiserem nos impor goela abaixo, 
sem ouvir o diretório, candidatura de quem quer que 
seja, vamos nos julgar no direito de usar o mesmo 
peso e a mesma medida. Sabemos que o presidente 
do PDT é um homem de bem e jamais pactuaria com 
algo dessa estirpe, como noticiado pelo jornal A 
Tribuna. Deve ter sido um equívoco dessa matéria. 
Prestamos esse esclarecimento para que as coisas 
fiquem claras para as pessoas que estão nos 
telefonando. .(Muito bem!) 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr.ª 
Presidenta, peço a palavra para declarar voto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.a 
Deputada, votamos de acordo com o pedido da 
liderança. No entanto, deixamos claro que seríamos 
contrário ao requerimento de autoria da Sr.ª Deputada 
Janete de Sá.  
 Fazemos coro com as palavras do Sr. 
Deputado Marcelo Santos com relação ao 
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal. 
Conhecemos o Sr. Saint’Clair Soares dos Santos de 
longa data e sabemos da sua responsabilidade como 
funcionário, e hoje superintendente. Não temos 
dúvida de que suas idéias e seus desejos são os 
melhores possíveis à frente daquela corporação. 
Queira Deus que o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Polícia Civil e da Polícia Militar, 
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juntamente com a Polícia Federal, comunguem com 
as idéias do Superintendente Saint’Clair.  

Sem dúvida, uma das grandes artérias deste 
Estado, por onde passa o tráfico de drogas e tantas 
outras coisas, são a BR 101 e a BR 259, além de 
tantas outras existentes em nosso Estado. Esperamos 
a união das polícias com a Superintendência da 
Polícia Rodoviária Federal no sentido de termos uma 
segurança melhor. Também uma fiscalização melhor 
quanto ao tráfico de drogas e ao roubo de cargas.  
 Está de parabéns o Sr. Deputado Marcelo 
Santos ao discutir essa questão da tribuna deste 
Plenário. Comungamos com o pensamento de S.Ex.ª, 
no sentido de esta Casa hipotecar apoio àquela 
grande pessoa que é o Superintendente da Polícia 
Rodoviária Federal, Sr. Saint’Clair Soares dos 
Santos. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à  

 
ORDEM DO DIA: 

 
1. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 26/2007, oriundo da 
Mensagem n.º 05/2007, do Tribunal de 
Justiça, que dá nova redação ao 
dispositivo da Lei Complementar n.º 234 
– Código de Organização Judiciária e 
cria 5 (cinco) cargos de Desembargador 
na estrutura do Poder Judiciário Estadual. 
Publicado no DPL do dia 13/06/2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
2. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 162/2007, 
do Deputado Sérgio Borges, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Hermes Sartori. Pareceres n.ºs. 
103/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
25/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Publicado no DPL do dia 18/06/2007. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007.  

 
3. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 166/2007, 
do Deputado Doutor Hércules, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Drª. Maria Elizabeth 
de Carvalho. Publicado no DPL do dia 
18/06/2007. Pareceres n.os 104/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/ legalidade e 
29/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
4. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 170/2007, 
do Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, que concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Walter Batista Júnior. Publicado no DPL 
do dia 18/06/2007. Pareceres n.ºs. 
105/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
33/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
5. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 172/2007, 
do Deputado Theodorico Ferraço, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Teixeira de 
Souza. Publicado no DPL do dia 
18/06/2007. Pareceres n.ºs. 106/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
35/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
6. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 165/2007, 
da Mesa Diretora, que concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Stephanine Ricciardi Rocha. Publicado 
no DPL do dia 18/06/2007. Pareceres 
n.ºs. 110/2007, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade/ legalidade e 
28/2007 da Comissão de Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido 
no Expediente da Sessão Ordinária do dia 
19.06.2007. 

 
7. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 125/2007, 
do Deputado Cláudio Vereza, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Sandra Carvalho. 
Publicado no DPL do dia 22/05/2007. 
Pareceres n.ºs. 111/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ 
legalidade e 14/2007, da Comissão de 
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Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 19.06.2007. 

 
8. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 126/2007, 
do Deputado Luciano Pereira, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Álvaro José Ferreira 
Ribeiro. Publicado no DPL do dia 
25/05/2007. Pareceres n.ºs. 112/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
15/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
9. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 129/2007, 
do Deputado Elion Vargas, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Eduardo Macedo Pezzopane. 
Publicado no DPL do dia 29/05/2007. 
Pareceres n.ºs. 113/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ 
legalidade e 16/2007, da Comissão de 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 19.06.2007. 

 
10. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 130/2007, 
do Deputado Elion Vargas, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Hermes Avelino de Carvalho. 
Publicado no DPL do dia 29/05/2007. 
Pareceres n.ºs. 114/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ 
legalidade e 17/2007, da Comissão de 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 19.06.2007. 

 
11. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 131/2007, 
do Deputado Cláudio Vereza, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Maria Fernanda 
Ramos Coelho. Publicado no DPL do dia 
29/05/2007. Pareceres n.ºs. 115/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
18/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

12. Discussão, se houver recurso, na forma 
do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
136/2007, do Deputado Wanildo 
Sarnáglia, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Alex de 
Souza Lemos. Publicado no DPL do dia 
31/05/2007. Pareceres n.ºs. 116/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
19/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
13. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 138/2007, 
do Deputado Cacau Lorenzoni, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Maria Rita Soares 
Miguel. Publicado no DPL do dia 
31/05/2007. Pareceres n.ºs. 117/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
21/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
14. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 139/2007, 
da Deputada Aparecida Denadai, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Sebastião Receputti. 
Publicado no DPL do dia 31/05/2007. 
Pareceres n.ºs. 118/2007, da Comissão de 
Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 22/2007, 
da Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
19.06.2007. 

 
15. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 164/2007, 
do Deputado Robson Vaillant, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Elizabeth Yazeji 
Hadad. Publicado no DPL do dia 
18/06/2007. Pareceres n.ºs. 119/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
27/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
16. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 167/2007, 
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do Deputado Doutor Hércules, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Alain Wehbe. 
Publicado no DPL do dia 18/06/2007. 
Pareceres n.ºs. 120/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ 
legalidade e 30/2007, da Comissão de 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 19.06.2007. 

 
17. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 127/2007, 
do Deputado Luciano Pereira, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Américo 
Almeida Teles. Publicado no DPL do dia 
25/05/2007. Pareceres n.ºs. 125/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
20/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
18. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 161/2007, 
do Deputado Atayde Armani, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Eduardo Francisco 
dos Santos. Publicado no DPL do dia 
18/06/2007. Pareceres n.ºs. 126/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
24/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
19. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 163/2007, 
da Deputada Luzia Toledo, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Wânia Regina Lima. Publicado 
no DPL do dia 18/06/2007. Pareceres 
n.ºs. 131/2007, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade/ legalidade e 
26/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 

20. Discussão, se houver recurso, na forma 
do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 169/2007, 
do Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, que concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 

Aroldo Prates. Publicado no DPL do dia 
18/06/2007. Pareceres n.ºs. 132/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
32/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
21. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 171/2007, 
do Deputado Theodorico Ferraço, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Ivan Zurita. 
Publicado no DPL do dia 18/06/2007. 
Pareceres n.ºs. 133/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ 
legalidade e 34/2007, da Comissão de 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 19.06.2007. 

 
22. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
160/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Eliana 
Junqueira Munhós Ferreira. Publicado no 
DPL do dia 18/06/2007. Pareceres n.ºs. 
134/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
23/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
23. Discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
168/2007, do Deputado Doutor Hércules, 
que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Luiz Alberto de 
Araújo. Publicado no DPL do dia 
18/06/2007. Pareceres n.ºs. 135/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
31/2007, da Comissão de Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 19.06.2007. 

 
24. Discussão Especial, em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 81/2007, da Deputada 
Janete de Sá, estabelecendo a cessão das 
dependências escolares nos fins de 
semana para Sindicatos e Entidades 
Sociais sem fins lucrativos. Publicado no 
DPL do dia 11/04/2007. 
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25. Discussão Especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 116/2007, do Deputado 
Giuliano dos Anjos, que cria o Programa 
de Certificação da Cachaça Artesanal de 
Qualidade do Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL do dia 15/05/2007. 

 
26. Discussão Especial, em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 120/2007, da Deputada 
Janete de Sá, que cria o programa de 
incentivo à vacinação da população 
infantil do Espírito Santo ao uso das 
vacinas contra Hepatite A, Varicela, 
conjugada Meningococo C e conjugada 7 
– Valente contra Pneumococo. Publicado 
no DPL do dia 16/05/2007. 

 
27. Discussão Especial, em 2ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.os 32/2007, do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, e 
79/2007, do Deputado Reginaldo 
Almeida, ambos correlatos, que 
determina a conversão dos motores da 
frota de veículos pertencentes a entidades 
públicas com o fim de possibilitar o uso 
de Gás Natural Veicular – GNV. 
Publicados no DPL dos dias 28/02/2007 
e 09/04/2007. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
26/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Euclério Sampaio, Claudio Vereza, 
Marcelo Santos e Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, a 
legalidade da matéria foi referendada pelo Líder do 
Governo e pelo Líder da Oposição. Justifica a 
urgência; é justo o pedido do Tribunal de Justiça e, 
portanto, relatamos pela constitucionalidade da 
matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr.Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, mais um registro fazemos neste 

instante em que o Tribunal de Justiça encaminha para 
esta Casa de Leis pedido de aumento no seu número 
de integrantes para mais cinco, dando àquele Poder 
duas coisas que consideramos essenciais: a primeira 
delas é que com o aumento de cinco 
desembargadores daremos maior celeridade na 
apreciação dos recursos que chegam à 2ª Instância. 
Esse talvez seja o mérito maior, porque queremos 
uma Justiça célere e eficiente. O segundo aspecto é 
por ser real, concreto e objetivo. 

Há uma velha pendência entre a Ordem dos 
Advogados do Espírito Santo e o Ministério Público 
na disputa da indicação da vaga decorrente da 
aposentadoria do Desembargador Wellington da 
Costa City. Essa disputa se arrastou ao longo do 
tempo, mais de ano, vários meses com a convocação 
de juízes para suprir a vaga do desembargador, sem 
haver um desfecho positivo. Houve recurso da 
decisão do Tribunal de Justiça, esse recurso está 
pendente. E dessa forma, no momento em que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
em regime de urgência, decide sobre a criação de 
mais cinco vagas para o Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, eliminamos a pendência 
entre a Ordem dos Advogados e o Ministério Público 
e beneficiamos todos aqueles que procuram a Justiça, 
principalmente na tramitação dos processos em 2ª 
Instância. Tivemos a honra, juntamente com o Sr. 
Deputado Doutor Rafael Favatto, de assinar a 
urgência a esse projeto. Assinamos os dois, 
convencidos de que a urgência era mais do que 
adequada para o presente caso. 
 Neste momento manifestamos 
prazerosamente nossa adoção de voto na trilha do que 
disse o presidente da Comissão, Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço, ou seja, aprovamos 
integralmente a mensagem que nos foi enviada pelo 
Tribunal de Justiça. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Continua em 
discussão o parecer. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, a matéria que votaremos 
nesta Comissão não está sendo julgada no seu mérito, 
mas sim na sua constitucionalidade. Nós, membros 
desta Comissão, estamos votando também 
sentimentalmente, no mérito, antecipando nosso voto 
em Plenário.  
 A Justiça capixaba, já há alguns anos, vem se 
aprimorando e modernizando suas ações. Esse 
reconhecimento tardou, mas veio. Chegou ao ponto 
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de a Sr.ª Ministra Ellen Gracie Northfleet, Presidenta 
do Supremo Tribunal Federal, reconhecer o brilhante 
trabalho do Tribunal de Justiça, comandado pelo 
Desembargador Jorge Góes Coutinho, que vem 
demonstrando que a Justiça capixaba, com ações 
modernas, pode dar exemplo aos demais tribunais 
brasileiros.  

Havia um entendimento de que a Justiça era 
meramente composta por intelectuais do Direito. Mas 
quem comanda o Tribunal de Justiça? Tem que ter 
administrador para gerir os gabinetes; uma gestão 
político-administrativa à frente de um tribunal, na 
direção de um fórum; tem que ter a consciência de 
que o Poder Judiciário em consonância com os 
Poderes Executivo e Legislativo, com o Ministério 
Público e com a sociedade civil organizada, juntos, 
poderíamos mudar a história deste Estado. E foi 
assim que fizemos. 

A mensagem que chegou a esta Casa e 
tramitou em regime de urgência e neste momento 
está em Plenário, na Comissão de Justiça, da qual 
temos a oportunidade e honra de fazer parte, será 
votada fazendo justiça ao Tribunal de Justiça, 
ampliando com mais cinco vagas o quadro de 
desembargador. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Sr.ª 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) –  Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Sr. Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Cidadania e convoco seus membros, Srs. 
Deputados Robson Vaillant, Atayde Armani, Da 
Vitória e Vandinho Leite. 

  Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Defesa da 

Cidadania, relatamos pela aprovação da matéria, de 
acordo com o parecer da Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. ROBSON VAILLANT - Com o 
relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - Com o relator.
  

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.ª 
Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Da Vitória, Wanildo Sarnáglia, Doutor Rafael 
Favatto, Euclério Sampaio e Reginaldo Almeida. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, 

nosso relato é pela aprovação, parabenizando o 
Tribunal de Justiça que vem sucessivamente 
encaminhando mensagens para esta Assembléia 
Legislativa, sempre objetivando a modernização e a 
aceleração dos processos judiciais. Parabenizamos o 
Sr. Jorge Góes Coutinho, Presidente do Tribunal de 
Justiça, e todo o colendo daquele Poder. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
relator. 
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O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª Presidenta, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 26/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 26/2007. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr.ª 
Presidenta, na qualidade de líder do PDT, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.a Deputada e 
Srs. Deputados, parabenizamos o Tribunal de Justiça 
pelo Projeto de Lei Complementar n.º 26/2007. 
Lamentavelmente alguns acham que é apenas uma 
criação de cargos, mas para aqueles que militam no 
Direito e aqueles que necessitam da prestação 
jurisdicional sabem quanto se faz necessária a criação 
dessas vagas e quanto melhorará a qualidade do 
atendimento jurisdicional.  

Os operadores do Direito sabem o que 
estamos falando. Ainda não é o ideal para o 
Judiciário, mas com certeza desafogará um pouco, 
melhorará um pouco a estrutura do Judiciário, porque 
criará pelo menos uma Câmara e, dessa forma, 
teremos julgamentos mais rápidos e maior celeridade 
processual. Com isso, advogados e população ficarão 
mais satisfeitos e teremos uma melhor distribuição de 
justiça.  

É trabalho nosso, de legislador, dar à Justiça 
condições de fornecer uma Justiça cada vez melhor. 
Parabéns ao Tribunal de Justiça. (Muito bem!) 

 
O SR. SARGENTO VALTER - Sr.ª 

Presidenta, na qualidade de líder do PSB, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sargento Valter. 

 
O SR. SARGENTO VALTER – (Sem 

revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.a Deputada e 
Srs. Deputados, em nome da liderança do Partido 
Socialista Brasileiro, cujo presidente regional é o 
Senador Renato Gasagrande, externamos a nossa 
alegria e o prazer de estarmos votando este Projeto de 
Lei Complementar que cria cinco vagas para 
Desembargador. 
 Entendemos que a Justiça capixaba tem dado 
fortes e inequívocos exemplos de agilidade e 

competência. Precisamos desmistificar, dessa forma, 
que os processos são lentos. Precisamos dar ao Poder 
Judiciário condições para que ele responda a altura 
dos anseios da sociedade, que aspira à celeridade e 
conclusão dos processos, pois dessa forma poderá dar 
a resposta e desmistificar de vez essa figura da 
impunidade, da demora e da lentidão da Justiça. 
 O Poder Judiciário tem sido parceiro da 
sociedade e das instituições. Portanto, nada mais 
justo do que criarmos as condições para que de fato 
possamos ter um Estado cada vez mais ágil e 
receptivo às causas e às necessidades que permeiam o 
nosso Estado. É com essa visão que o Partido 
Socialista Brasileiro – PSB – vota favorável e pede 
encaminhamento aos nossos deputados, assim como a 
este Plenário que será receptivo a essa matéria. 
(Muito bem!) 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS - Sr. 

Presidente, na qualidade de líder do PMN, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS - ( Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.a Deputada e 
Srs. Deputados, fomos unânimes na votação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 26/2007, que cria 
cinco cargos para Desembargador. Mas precisamos 
também refletir o que o povo está vivendo no Estado 
do Espírito Santo. 

Há alguns dias reajustamos o nosso salário 
em vinte e oito por cento. Não estamos fazendo 
política, mas os idosos tiveram um reajuste de três e 
meio por cento; os professores, que ensinam às 
crianças o abecê, hoje recebem uma miséria. Um 
professor atualmente recebe, na rede municipal de 
Vila Velha, quatrocentos e cinqüenta reais. O 
soldado, um soldo inferior a mil reais. Precisamos 
fazer justiça com a minoria. Propomos a todos os 
Deputados que façamos um novo trabalho em prol da 
minoria. 

Ontem, em casa, estávamos pensando sobre 
esse assunto. Hoje cedo fomos a uma bela solenidade 
no CREFES, onde estavam presentes os Srs. 
Deputados Elcio Alvares, o idealista daquele centro, 
que nos emocionou com suas palavras; Marcelo 
Coelho; Claudio Vereza e Doutor Hércules. Naquela 
solenidade começamos a pensar sobre os nossos 
cinco meses de mandato. Fizemos um balanço e, 
segundo nosso cálculo, nesse período nos reunimos 
por volta de cem vezes; viajamos para o interior do 
Espírito Santo mais ou menos vinte vezes. Já a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo viajou entre oitenta ou 
noventa vezes. 

Mas mudaremos os rumos do nosso trabalho. 
Faremos um pedido aos nobres colegas: por que não 
visitarmos as creches, as casas de amparo aos idosos, 
os presídios para conversar com os presos e fazer um 
trabalho social? Por que não visitarmos as entidades 
filantrópicas, as casas de recuperação e fazer um 



8609 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 

trabalho externo em conjunto? Precisamos saber o 
que levou o cidadão a cometer aquele crime e trazer 
soluções para a segurança.  

Tudo que votamos nesta Casa é importante. 
Mas muitas vezes esquecemos a minoria. Quando 
elaboramos um requerimento para que os 
homossexuais fossem homenageados nesta Casa de 
Leis, alguns de V. Ex.as foram contrários. Disseram-
nos que foi uma das sessões mais lindas que já 
aconteceram nesta Casa. Vamos olhar mais para o 
maltratado, o esquecido.  

Ficam registradas nossas palavras: vamos 
visitar as casas de amparo, os idosos, os presídios 
para ver como estão as pessoas e trazer solução para 
as que tanto necessitam. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 26/2007. 

A presente matéria exige votação nominal. 
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 

chamada dos Srs.Deputados. 
Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 

matéria votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem SIM os 
Srs. Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Giulianno 
dos Anjos, Givaldo Vieira, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Sargento Valter, Vandinho 
Leite e Wanildo Sarnáglia. (21) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

PEREIRA) – Sr. Presidente, responderam SIM vinte 
e um Srs. Deputados. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em conseqüência, fica aprovado o 
Projeto de Lei Complementar n.º 26/2007. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Sr.ª Presidenta, peço 
a palavra para declarar voto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.a 
Deputada, cada dia aprendemos mais sobre 
Regimento Interno e acertaremos cada vez mais, se 
Deus abençoar. 

 Assomamos a esta tribuna para falar sobre o 
Projeto de Lei Complementar n.º 26/2007, que cria 
cinco vagas de Desembargador no Tribunal de 
Justiça. Conforme declaramos anteriormente, havia 
necessidade da criação dessas vagas. Acreditamos 
que dessa forma terá possibilidade de o Poder 
Judiciário prestar um melhor serviço para o nosso 
Estado do Espírito Santo. E defendemos ainda mais, 
que é a criação de vagas para atender ao Norte e ao 
Sul do Estado. O Poder Judiciário precisa começar a 
fazer um estudo sobre a possibilidade de ter uma 
extensão do Tribunal de Justiça na região Norte e na 
região Sul. Temos que inovar. Inclusive já 
conversamos com o Ministério Público, onde muitos 
defendem essa necessidade. 
 Aproveitamos também este momento para 
fazer referência aos trabalhos que estamos fazendo na 
Comissão de Segurança. A discussão e a busca de 
soluções por parte de todos os segmentos organizados 
da sociedade para o problema da violência é uma 
prioridade no atual momento do Espírito Santo. 
Assim, nesta tribuna, lembramos com saudade do 
Pacto pela Paz, uma iniciativa da Rede Gazeta de 
Comunicações, com apoio da Assembléia 
Legislativa, que tinha como objetivo unir a sociedade 
e o Estado em torno de políticas sociais preventivas 
contra a violência em todos os níveis. 

O Pacto pela Paz, instalado em 2005, 
debateu as grandes questões relacionadas à violência, 
na busca de ações e posicionamentos preventivos 
sobre esse problema crucial. Foram três meses de 
debates, seminários, ato público e show musical, que 
concluiu com o lançamento de publicações sobre o 
Pacto pela Paz. Nesta legislatura a Comissão de 
Segurança da Assembléia Legislativa também tem 
realizado audiências públicas e debates na busca de 
levantamento de dados para diagnosticar o distúrbio 
da violência urbana e o seu impacto na sociedade 
civil. Ou seja, é um tema tão factual que precisa da 
participação e do apoio de todos os setores da 
comunidade. 

Fazemos justiça ao lembrar a iniciativa do Sr. 
Carlos Fernando Lindenberg Neto, que por meio da 
sua Rede de Comunicações prestou uma eficiente 
colaboração ao debate que hoje estamos dando 
continuidade ouvindo a sociedade. A Rede Gazeta, de 
forma pioneira, provou que a interação de 
comunidade com esse tema é o caminho certo para 
conduzirmos o Espírito Santo para dias melhores e 
mais pacíficos. 

É impossível combater sozinho esse mal. No 
Estado, só o poder público não tem forças suficientes 
para coibir a escalada da violência gerada por anos e 
anos de omissão e conveniência da sociedade. A 
sociedade civil é uma grande interessada na paz e na 
qualidade de vida do cidadão. E por isso tem um 
importante papel na condução desse debate social. 

A Rede Gazeta de Comunicações, com 
mérito próprio, trouxe à tona o tema Pacto pela Paz. 
Estivemos lendo durante esta semana as publicações 
de 2005 e percebemos que esse projeto teve uma 
importância ao agregar valores nesse campo que 
exige coragem e determinação para conhecer as suas 
causas e os seus efeitos. Precisamos cada vez mais da 



Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 Diário do Poder Legislativo - 8610 

intervenção da iniciativa privada com idéias arrojadas 
para consolidar verdadeiramente a paz na sociedade 
capixaba. 

Clamo pela união das forças. A abertura de 
debates com a sociedade civil é um importante passo 
no combate à crescente violência. É uma pauta 
prioritária para identificar as deficiências e 
fragilidades desse setor. E o próprio cidadão, o 
contribuinte que paga os impostos, a grande vítima 
desta violência, tem ter voz ativa nesse debate. 
 O Pacto pela Paz não é uma mera 
banalização do combate à criminalidade. Trata-se de 
uma colaboração inteligente, com cunho científico, e 
principalmente um conceito atual de interatividade 
que merece crédito, aplausos e uma nova edição. Isso 
mesmo, Sr.ª Presidenta. Defendo a participação de 
todos os segmentos que possam colaborar com 
ferramentas e propostas brilhantes, como foi a 
iniciativa da Rede Gazeta de Comunicações, um 
verdadeiro exemplo de cidadania. 
 Na presidência da Comissão desta Casa, com 
uma grande responsabilidade nos ombros, reconheço 
que é fácil culpar o Estado pelo clima de insegurança 
que vive a população. Mas temos que ter a dignidade 
de reconhecer que a solução passa por todos. Temos 
que encarar essa realidade de frente, de mãos dadas e 
com determinação. Esse enfrentamento é a única 
solução para alcançarmos a paz, a justiça e a 
prosperidade que tanto desejamos. 
 A violência generalizada que corrói a base de 
uma sociedade coloca em risco toda a estrutura do 
Estado. Estou consciente de que a união dos Poderes: 
Executivo, Judiciário e Legislativo não é suficiente se 
não tiver a participação da sociedade, que tanto clama 
pela tranqüilidade. O modelo do Pacto Pela Paz da 
Rede Gazeta é um exemplo para ser seguido pela 
iniciativa privada. Só assim verdadeiramente iremos 
dominar o mal pela paz e conquistaremos dias 
melhores. (Muito bem!) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 
Presidenta, peço a palavra para declarar voto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Srs. Deputados 
e Sr.a Deputada, estamos declarando voto ao Projeto 
de Lei complementar n.º 26/2007, de autoria do 
Poder Judiciário, que dá nova redação ao disposto da 
Lei Complementar n.º 234 – Código de Organização 
Judiciária, e cria cinco cargos de Desembargador na 
estrutura do Poder Judiciário Estadual. 
 Já votamos, já foram feitas declarações de 
voto, pronunciamentos do Líder do Governo, Sr. 
Deputado Elcio Alvares, do Deputado Euclério 
Sampaio, do Deputado Da Vitória e fazemos coro a 
esses pronunciamentos. 
 Sr.ª Deputada Luzia Toledo, aproveitando o 
momento que V.Ex.ª preside esta Casa, e também que 

o Plenário está cheio - os parlamentares estão com 
vontade de trabalhar, de prestar serviços para os quais 
foram convocados pela população, e demonstram isso 
com galhardia - devemos registrar que a imprensa 
tem noticiado, e naturalmente deverá chegar a este 
Plenário essa matéria, que o Tribunal de Contas 
encaminhou à Mesa Diretora pedido de reajuste 
salarial para os servidores do Poder Legislativo, no 
caso específico, do órgão auxiliar Tribunal de Contas.
 A imprensa noticiou, e nós do Plenário ainda 
não sabemos; até porque isso está no âmbito da Mesa 
Diretora, que seriam trinta por cento de reajuste; 
sendo quinze num período e quinze no outro. 
 Sr. Deputado Claudio Vereza, V.Ex.ª já 
presidiu esta Casa; a Sr.ª Luzia Toledo está no 
exercício da presidência; o Deputado Reginaldo 
Almeida e nós estivemos na composição da Mesa 
anterior, S. Ex.ª como 2º e eu como 1º Secretário, 
sabemos que é de justiça concedermos esse reajuste 
para os servidores do Tribunal de Contas, mas 
injustiça será, Sr.ª Deputada Luzia Toledo, injustiça 
será se esse reajuste só for concedido aos servidores 
do Tribunal de Contas. Ou seja, esse reajuste tem que 
partir também pela iniciativa da Mesa Diretora, 
porque só ela pode encaminhar esse projeto para o 
Plenário, estendendo aos servidores do Poder 
Legislativo Estadual, no caso específico a 
Assembléia Legislativa, esse reajuste. 
 Não podemos tratar demagogicamente os 
servidores de um Poder extensivo ao órgão auxiliar 
Tribunal de Contas, alegando os aspectos de perdas 
salariais do tempo em que não houve reajustes. A 
Assembléia Legislativa tem autonomia de propor tal 
projeto e o Plenário é soberano. Por isso temos que 
analisar para não cometermos uma injustiça com os 
servidores da Assembléia Legislativa. Os servidores 
do Tribunal de Contas merecem essa justiça, vez que 
prestam grandes serviços auxiliando os Conselheiros 
que têm o seu voto político. Mas a parte técnica é 
competente e tem demonstrado isso. Portanto, todos 
os parlamentares reconhecem que merecem esse 
reajuste os servidores do Tribunal de Contas. É uma 
justiça. Todavia, voltamos a falar que será a maior 
injustiça se esse pretendido reajuste não chegar a esta 
Casa incluindo os servidores do Poder Legislativo 
Estadual, no nosso caso específico, a Assembléia 
Legislativa.  

Sr.ª Deputada Luzia Toledo, pedimos a V. 
Ex.ª, vice-presidente desta Casa de Leis, que discuta 
esse assunto com os demais membros da Mesa 
Diretora, que deliberarão essa proposta, a fim de 
atendermos à solicitação dos funcionários. 
Esperamos fazer justiça. Temos que tratar de maneira 
igual os funcionários do mesmo Poder, ou seja, não 
podemos mais cometer as injustiças que foram 
praticadas nos mandatos anteriores. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Esta Presidência comunica aos Srs. 
Deputados que não há recurso para as matérias do 
item 02 ao item 23, que constam na Ordem do Dia da 
presente sessão. Não havendo recurso, nós as 
encaminharemos à Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
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Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 81/2007. 

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
às Comissões Permanentes. 

 
Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 116/2007. 
Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 

às Comissões Permanentes. 
 
Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 120/2007. 
Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 

às Comissões Permanentes. 
 
Discussão Especial, em 2ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.os 32/2007 e 79/2007. 
Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 

à 3ª sessão. 
 
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase das 

Comunicações Partidárias.  
Comunicamos às Sr.as Deputadas e os Srs. 

Deputados que esta Presidência autorizou o Sr. 
Deputado Elion Vargas a se ausentar do Plenário 
desta Casa na tarde de hoje para participar dos 
debates acerca do PPA, no Município de Guaçuí.  
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Givaldo Vieira. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA - (Sem revisão 
do orador) - Sr.ª Presidente e Sr.a Deputada e Srs. 
Deputados, o Sr. Deputado Claudio Vereza já se 
pronunciou em outra oportunidade, mas reafirmamos 
que na próxima sexta-feira, dia 22 de junho de 2007, 
será realizado no Plenário desta Assembléia 
Legislativa um seminário sobre A Competitividade 
dos Portos Brasileiros face à Automação e a 
Conteinerização, o Desafio do Espírito Santo. Esse 
seminário durará o dia inteiro. Às 9h acontecerá será 
a abertura; às 10h, o tema A Conteinerização na 
América Latina e Caribe; às 12h, um debate; às 
13h30min, a palestra As Infra-estruturas de 
Transporte e a Gestão do Território; às 16h, o tema 
A Conteinerização, a Automação dos Portos e o 
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário – 
PDZP, termos um pouco estranho talvez, embora 
haja muitos também populares, mas o tema dos 
portos é fundamental para a economia capixaba e a 
do país. 
 Nós, da Bancada do PT, juntamente com a 
Sr.ª Deputada Federal Iriny Lopes, também do PT, e 
com a participação dos trabalhadores da orla 
portuária, provocaremos esse debate entre muitos que 
já estão acontecendo.  

 Amanhã estará em Vitória o Secretário 
Nacional de Portos, Sr. Pedro Brito, discutindo sobre 
a questão dos portos. Portanto, convidamos os 
colegas parlamentares, o público que nos assiste pela 
TV Assembléia e as entidades organizadas da 
sociedade civil do Estado do Espírito Santo para esse 
seminário que será realizado na próxima sexta-feira, 
às 9h, no Plenário da Assembléia Legislativa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Mais uma vez ratificaremos uma 
comunicação feita ontem, assim como o fez o Sr. 
Deputado Givaldo Vieira. Na próxima sexta-feira, no 
mesmo horário, no Município de Serra, acontecerá a 
solenidade de criação não só do Juizado Especial, 
mas também da Delegacia da Mulher com Vara 
Especializada em Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher na Comarca de Serra. Estará presente 
o Presidente do Tribunal de Justiça, o 
Desembargador, Sr. Jorge Góes Coutinho; a diretora 
do Fórum, Dr.ª Hermínia Azoury; e também a 
Desembargadora presidente da Associação Brasileira 
das Mulheres de Carreira Jurídica - ABMCJ, Dr.ª 
Elizabeth Lordes. Estaremos presente à reunião, pois 
realizamos um trabalho intenso nesta Casa; um fórum 
que durou o dia todo. O Estado do Espírito Santo será 
pioneiro na instalação desse juizado. 

Mais uma vez cumprimentamos o Prefeito 
Municipal de Serra, Sr. Audifax Barcelos, que se 
sensibilizou com o nosso pedido e o da Dr.ª Hermínia 
Azoury, juntamente com o do Presidente do Tribunal 
de Justiça. Houve uma conjunção de forças, por isso 
o Estado do Espírito Santo sai na frente e instala, 
dentro dos princípios da Lei Maria da Penha, o 
Juizado Especial que tratará da violência contra a 
mulher e contra a família. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco as Sr.as 
Deputadas e os Srs. Deputados para a próxima, 
solene, hoje, às 19h, em homenagem póstuma a 
André Carloni, conforme requerimento de autoria do 
Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia, aprovado em 
Plenário, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
quinze minutos. 
 
* De acordo com a lista apresentada pela Diretoria 
Legislativa da Mesa Diretora, deixaram de 
comparecer a presente sessão os Srs. Deputados 
Cacau Lorenzoni, Doutor Wolmar Campostrini, Elion 
Vargas e Paulo Foletto, estando licenciados o Sr. 
Deputado Guerino Zanon e a Sr.ª Deputada Janete de 
Sá.  
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QÜINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 
DE  JUNHO DE 2007.   
 

(De acordo com a lista apresentada 
pela Diretoria Legislativa da Mesa 
Diretora, à hora regimental, para 
ensejar o início da presente sessão, 
comparecem os Srs. Deputados 
Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Da Vitória, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Giulianno dos Anjos, 
Givaldo Vieira, Guerino Zanon, 
Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Luiz Carlos Moreira, Marcelo 
Coelho, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Sargento 
Valter, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Wanildo Sarnáglia.) 

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

(A convite do Presidente, 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. 2º Secretário  lê Mateus 11: 
28 ) 

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

(O Sr. 1º 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 sessão anterior. 

 
(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 sessão anterior. 

(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 – (APARECIDA 
DENADAI) – Registramos a presença, na galeria 
desta Casa, dos alunos da Escola São Camilo de 
Lellis, do Município de Vila Velha, acompanhados da 
professora, Sr.ª  Rosana Monteiro. Conversamos com 
os alunos neste Plenário, mas os demais colegas 
deputados não estavam presentes. Sejam muito bem-
vindos!  
 
 O SR.  PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
074/2007. 
  
VViittóórriiaa,,  2200  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22000077..  
  
Sr. Presidente, 
 

O Deputado Estadual, infra-assinado, vem 
por meio deste solicitar que seja considerada em 
representação sua ausência na Sessão Ordinária, que 
se realizou em 20 de junho às 15:00h, devido à sua 
participação no 3º Seminário Encontro das Águas, 
que se realizou no Auditório da Rede Gazeta de 
Comunicações, onde foi o Moderador do 3º painel, 
que teve como assunto o Aquecimento Global, que 
teve como palestrante o Técnico do INPE, Sr. Carlos 
Nobre. 
  

DDOOUUTTOORR  WWOOLLMMAARR  CCAAMMPPOOSSTTRRIINNII  FFIILLHHOO  
DDeeppuuttaaddoo  EEssttaadduuaall  ––  PPDDTT  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
TELEGRAMAS DO PRESIDENTE DO FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE, encaminhando liberação 
de recursos financeiros aos programas que especifica. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Saúde. 
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 Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
COMUNICADO N.° 237/2007. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 
 
Brasília, 07 de maio de 2007. 
 
IIM° (ª) Senhor (a), 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 De acordo com a legislação vigente, 
informamos a(s) liberação(ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, conforme abaixo: 
 

Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

Ordem Bancária Programa       Parcela 
Data Emissão Valor em R$ 

 
PNATE       002 
 
 
 

30/04/2007 5. 426, 61 

REDE Qtd. Alunos 
ESTADUAL 27662 
  

 
Atenciosamente, 

 
DANIEL SILVA BALABAN 

Presidente do FNDE 
 
NOTA: Maiores informações quanto a liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
www. fnde. gov. br  na internet. 
Impresso em: 07/05/2007 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Educação.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
170/2007. 
 
Vitória, 20 de junho de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

O Deputado Estadual, infra-assinado, no uso 
de suas prerrogativas regimentais vem por meio 

deste, de acordo com o art. 267 e parágrafos, do 
Regimento Interno, indicar a Assinpol (Associação 
dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo), na pessoa do Presidente ANTÔNIO 
FIALHO GARCIA JÚNIOR, para Tribuna Popular 
da sessão ordinária do dia 06 de Agosto de 2007. 
 

Atenciosamente, 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
108/2007. 
 
Vitória, 20 de junho de 2007. 
 
Sr.ª Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 8521 oriunda do Projeto de 
Lei n° 437/2003, de autoria do senhor Deputado 
Reginaldo Almeida, vetada parcialmente em seu 
artigo 5° e, publicada no Diário Oficial do dia 19 de 
junho de 2007, que institui a Semana de Prevenção às 
Drogas, ao Álcool e ao Fumo, na rede pública de 
ensino do Estado do Espírito Santo. 
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa  - DLPL 

 
À 
Exm.ª Sr.ª 
DEP. LUZIA TOLEDO 
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa 
do ES. 
NESTA 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
109/2007. 
 
Vitória, 20 de junho de 2007. 
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Sr.ª Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 8522 oriunda do Projeto de 
Lei n° 389/2006, de autoria do senhor Deputado 
Euclério Sampaio, publicada no Diário Oficial do dia 
20 de junho de 2007, que  declara de utilidade 
pública o Instituto João XXIII, localizada no 
Município de Vitória, neste Estado. 
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa  - DLPL 

 
À 
Exm.ª Sr.ª 
DEP. LUZIA TOLEDO 
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa 
do ES. 
NESTA 
 
 O SR.  PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
110/2007. 
 
Vitória, 21 de junho de 2007. 
 

Sr.ª Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 8523 oriunda do Projeto de 
Lei n° 68/2007, de autoria do senhor Deputado César 
Colnago, publicada no Diário Oficial do dia 21 de 
junho de 2007, que denomina Rodovia João Batista 
Klein, o trecho rodoviário compreendido entre a Sede 
e o Distrito de Soído de Baixo, em Marechal 
Floriano.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa  - DLPL 

 
À 
Exm.ª Sr.ª 
DEP. LUZIA TOLEDO 
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa 
do ES. 
NESTA 
  
 O SR.  PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
111/2007. 
 
Vitória, 21 de junho de 2007. 
 
Sr.ª Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 8525 oriunda do Projeto de 
Lei n° 121/2007, de autoria do senhor Deputado 
Atayde Armani, publicada no Diário Oficial do dia 
21 de junho de 2007, que denomina Rodovia dos 
Imigrantes Italianos o trecho da estrada que tem 
início no Distrito de Acioli, percorre a Estrada ES 
450 indo até Barra do Triunfo, no Município de João 
Neiva, neste Estado. 
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa  - DLPL 

  
À 
Exm.ª Sr.ª 
DEP. LUZIA TOLEDO 
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa 
do ES. 
NESTA 
 
 O SR.  PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 126/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 21 de junho de 2007. 
 

Sr. Presidente, 
 

Comunico a V Exa. que vetei parcialmente o 
Projeto de Lei n° 12/2007, amparado no artigo 66, § 
2° da Constituição Estadual e também no artigo 91, 
IV do mesmo diploma legal. 

Após sua aprovação nessa Casa, o citado 
projeto de lei foi transformado no Autógrafo de Lei 
n° 64/2007, vindo-me para cumprimento das 
formalidades constitucionais. 

É autora da proposição a Deputada Luzia 
Toledo, cujo teor é o seguinte: “Instituir o Programa 
Adote uma Nascente no âmbito do Estado do Espírito 
Santo”. 

Sabe-se que a proteção ao meio ambiente é 
de competência comum à União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal, cabendo a estes entes públicos 
empreenderem ações para assegurar esse direito, 
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consoante o que dispõem os artigos 23 e 225 da 
CF/88 e artigo 186 da CE/89. A matéria, portanto, é 
de competência concorrente, conforme preceitua o 
artigo 24, VI, da Constituição Federal. 

No tocante à matéria de proteção ambiental 
(artigos 1° ao 4° do Autógrafo 64/2007 em exame) 
constatou-se que a matéria é de competência 
concorrente. Entretanto, o legislador ao legislar sobre 
os procedimentos a serem adotados pelo Poder 
Executivo (artigo 5° do autógrafo de lei) atuou fora 
de sua competência constitucional, interferindo na 
atuação do Poder Executivo, ingerência indevida do 
Poder Legislativo, caracterizando ofensa ao princípio 
da harmonia dos poderes, cláusula pétrea da 
Constituição Federal (artigo 2°). 

No que se refere à Constituição Estadual, 
verifica-se que o legislador invadiu a competência do 
Chefe do Poder Executivo quando dispôs sobre sua 
organização e funcionamento como previsto nos 
artigos 63, parágrafo único, III e 91, I e V “a”. 

Pelas razões acima justificadas, veto 
parcialmente o Projeto de Lei n° 12/2007, incidindo o 
veto especificamente sobre o artigo 5°, por considerá-
lo inconstitucional, por vício de iniciativa. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM N.º 
06/2007. 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
Vitória, 21 de junho de 2007. 
 

Sr. Presidente, 
 

O Poder Judiciário do Espírito Santo, 
buscando dar continuidade aos avanços e 
modernização dos seus serviços, maior efetividade 
aos princípios constitucionais da autonomia 
administrativa e eficiência, bem como celeridade aos 
atos processuais, verifica a necessidade de criar na 
sua estrutura organizacional mais 15 (quinze) cargos  
de Oficial de Justiça para as Comarcas de 2ª 
Entrância e 10 cargos de Oficial de Justiça para as 
Comarcas de 1ª Entrância , a fim de prestar a tutela 
jurisdicional de forma mais rápida e eficaz, trazendo, 
inclusive, benefícios não só a toda a sociedade, que é 
vitimada pelo sistema processual brasileiro vigente, 

mas também aos atuais Oficiais de Justiça lotados 
nessas Comarcas que estejam exercendo o cargo em 
condições inadequadas, devido ao vultoso volume de 
mandados existente. 

Tal situação, de fácil constatação em quase 
todas as serventias oficializadas pertencentes às 
Entrâncias mencionadas, se agravou nos últimos 
anos, principalmente pelo fato de que o Estado, 
embora de forma ainda não ideal, vem assegurando 
melhores condições de acesso à Justiça a seus 
cidadãos, que a todo momento batem às portas do 
judiciário cada vez mais, a fim de verem 
resguardados seus direitos. 

Exemplo de medida que propicia maior 
efetividade ao princípio constitucional do livre acesso 
à justiça são os Juizados Especiais e os Juizados 
Especiais Adjuntos, sendo que para estes últimos não 
há previsão de cargos de oficiais de justiça para sua 
estrutura, sendo todos os mandados encaminhados 
para os demais oficiais de justiça existentes nas 
respectivas comarcas. 

Outro fator que contribuiu para o aumento na 
expedição de mandados decorreu do fim das férias 
coletivas pois, com a ininterrupção dos serviços 
judiciários nos meses de janeiro e julho, nos quais 
somente determinadas ações tinham assegurado o seu 
prosseguimento normal e, regra geral, os Oficiais de 
Justiça aproveitavam para cumprir o grande volume 
de mandados pendentes, não mais é possível 
proceder-se dessa forma, uma vez que a expedição e 
o cumprimento dos mandados se processam de forma 
constante. Com o atual número de demandas e o 
quadro de oficiais de justiça as partes e a sociedade 
amargam enormes prejuízos. 

Em outras circunstâncias [expedientes nº 
2005.00.338.436, 2005.00159.663 e 
2005.00.328.316] os Juízes de Direito Diretores dos 
Fóruns de Castelo e Afonso Cláudio, sensibilizados 
com a insuficiência no número de Oficiais de Justiça 
da Comarca, requerem ao Tribunal a criação de 
novos cargos, inobstante inúmeras reclamações 
informais no mesmo sentido. 

Por sua vez, o Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - 
SINDIJUDICIÁRIO-ES - através de seu Presidente, 
protocolou expediente ao Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça - nº 2005.00.472.588 -, 
requerendo que o prazo para cumprimento dos 
mandados distribuídos fosse estendido de 30 (trinta) 
dias para 90 (noventa) dias, tendo em vista que 
existem inúmeros oficiais de justiça sendo 
processados administrativamente, em decorrência de 
não conseguirem cumprir os mandados no prazo 
estabelecido no Art. 119 do Código de Normas da 
Corregedoria. 

O deferimento da medida pleiteada pelo 
órgão representativo, embora justa para com os 
servidores, que não conseguem cumprir os mandados 
distribuídos em decorrência do excesso de serviço, 
efetivamente em nada solucionaria o problema 
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relativo ao atraso no cumprimento das ordens 
judiciais, uma vez que o quadro de pessoal 
continuaria o mesmo. Além do mais, a sociedade, que 
está submetida a um Código de Processo moroso e 
inadequado à prestação da tutela jurisdicional de 
forma rápida, continuaria amargando enorme 
prejuízo, decorrente da ineficiência dos serviços 
prestados pelo órgão estatal. 

Por esse motivo, decorrente do volume 
exacerbado de serviço e do fato de que a estrutura de 
oficiais de justiça previsto por Vara encontra-se 
inadequada a suprir a demanda judiciária, é que se 
propõe o presente Projeto de Lei, com vistas a 
minorar o sofrimento da população que se socorre ao 
Judiciário Capixaba, bem como se antecipar a um 
colapso maior da situação, já anunciado. 

Os cargos que ora se propõe criar serão 
distribuídos de acordo com a exclusiva necessidade 
de cada comarca. 

Em decorrência da relevância da situação 
fática narrada é que submeto à elevada apreciação 
dessa Augusta Casa de Leis, o incluso PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR, que tem por objetivo criar 
mais 15 (quinze) cargos de Oficial de Justiça para as 
Comarcas pertencentes à 2ª Entrância e  10 (dez) 
cargos de Oficial de Justiça para as Comarcas 
pertencentes à 1ª Entrância. No que pertine à 
modificação no inciso VIII do Art. 39-D, tal  
proposição não implicará no aumento de qualquer 
custo com pessoal, uma vez que visa apenas e tão 
somente adequar o quadro de pessoal já existente à 
norma legal. 

A aprovação da proposta vai propiciar maior 
eficiência ao serviço público, concernente à 
administração da Justiça, e maior celeridade na 
prestação do mister jurisdicional e administrativo, 
trazendo mínimos impactos financeiros ante os 
imensuráveis benefícios a serem auferidos pela 
administração pública e pela sociedade. 

Por tais razões, espera o Poder Judiciário 
Capixaba contar com o apoio de Vossa Excelência e 
de seus ilustres Pares, para a aprovação do PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR em anexo. 

Na certeza de continuar recebendo o 
inestimável apoio dessa Casa de Leis, submetemos a 
matéria à apreciação desse Poder, esperando que, 
após necessária discussão do projeto, seja o mesmo 
aprovado. 
 

Respeitosamente, 
 

Desembargador JORGE GOES COUTINHO 
Presidente do TJES 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
28/2007 

 
Acrescenta e dá nova redação a 
dispositivos da Lei Complementar 
nº 234/2002, para criar cargos de 
provimento efetivo para os 
Juizados de Direito. 

 
Art. 1º - As alíneas “a” e “b” do inciso VIII 

do artigo 39-D da Lei Complementar nº 234, passam 
a vigorar com as seguintes redações: 
 

“Art. 39-D -  (...) 
(...) 
VIII - (...) 
a) 1 (uma) função gratificada de 
Chefe de Secretaria, na forma da 
Lei 7971/05, para cada cartório 
oficializado; (NR) 
b) 2 (dois) cargos de Escrevente 
Juramentado, para cada cartório 
oficializado; (NR) 
...” 

 
Art. 2º - O inciso X do artigo 39-D da Lei 

Complementar nº 234, fica acrescido das alíneas “a”  
e “b” e passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 39-D -  (...) 
(...) 
X - além dos cargos de Oficial de 
Justiça previstos nos incisos I a 
VIII deste artigo: (NR) 
a) 35 (trinta e cinco) cargos para os 
Juízos da Comarca da Capital, de 
Entrância Especial, criados pela 
Lei Complementar nº 359, de 
24.03.2006; 
b) 15 (quinze) cargos para as 
Comarcas de 2ª Entrância; 
c) 10 (dez) cargos para as 
Comarcas de 1ª Entrância.” 

 
 Art. 3º - O provimento dos cargos de Oficial 
de Justiça ora acrescidos por esta lei, se efetivará, 
gradativamente, observando-se a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como a oportunidade e 
conveniência da administração judiciária, no que 
pertine ao número de feitos e serviços forenses da 
respectiva Comarca. 
 
 Art. 4º - As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão à conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, que serão 
suplementadas, se necessário. 
 
 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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 Art. 6º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
Vitória, 21de junho de 2007. 

 
Desembargador JORGE GOES COUTINHO  

Presidente do TJES 
 

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
 O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, em cumprimento à Lei 4.890/04, 
informa que a aprovação do presente Projeto de Lei 
Complementar, que cria 25 (vinte e cinco) cargos de 
Oficial de Justiça na estrutura de pessoal do Poder 
Judiciário Estadual, de provimento efetivo, 
acarretará um aumento na expectativa de impactos 
orçamentários e financeiros projetados pelo Poder 
Judiciário para despesas com pessoal, no montante 
de: R$ 81.565,00 (oitenta e um mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais) mensais. 
 Na oportunidade esclarecemos que o Projeto 
de Lei Complementar está em consonância com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, 
com o Plano Plurianual de Aplicações 2004/2007 e 
atendendo as disposições da Lei complementar nº 
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 

Vitória, 21de junho de 2007. 
 

Desembargador JORGE GOES COUTINHO 
Presidente do TJES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROPOSTA 
DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 09/2007. 
 

Dá nova redação ao parágrafo 
único do art. 3º da Constituição 
Estadual, especificando as formas 
de discriminação as quais a Lei 
estabelecerá sanções. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º - O parágrafo único do art. 3º da 
Constituição do Estado do Espírito Santo passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º ... 

Parágrafo Único – O Estado e os 
Municípios estabelecerão, por lei, 
sanções de natureza administrativa, 
econômica e financeira a quem 
incorrer em discriminação por 
motivo de origem, raça, cor, sexo, 
idade, estado civil, crença religiosa, 
orientação sexual, identidade de 
gênero, convicção política ou 
filosófica, e de outras quaisquer 
formas, independentemente das 
medidas judiciais prevista em Lei;” 

 
Artigo 2º - Esta Emenda Constitucional entra 

em vigor na data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de junho de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
CLAUDIO VEREZA 

SARGENTO VALTER 
DA VITÓRIA 

FREITAS 
DOUTOR HÉRCULES 
MARCELO COELHO 
JARDEL DOS IDOSOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
WANILDO SARNÁGLIA 

LUCIANO PEREIRA 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 A presente proposta de Emenda 
Constitucional visa exclusivamente especificar as 
formas de discriminação rechaçadas por nossa 
Constituição. O atual texto Constitucional se limita a 
emitir comando para que futura norma estabeleça 
sanções a qualquer tipo de discriminação, sem, 
contudo, mencionar quais as formas de 
discriminação, conforme se observa abaixo: 
 

Art. 3° O Estado assegurará, pela lei 
e demais atos de seus órgãos e 
agentes, a imediata e plena 
efetividade dos direitos e garantias 
individuais e coletivos mencionados 
na Constituição Federal e dela 
decorrentes, além dos constantes nos 
tratados internacionais de que a 
República Federativa do Brasil seja 
parte. 

 
Parágrafo único. O Estado e os 
Municípios estabelecerão, por lei, 
sanções de natureza administrativa, 
econômica e financeira a quem 
incorrer em qualquer tipo de 
discriminação, independentemente 
das sanções criminais. 
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 Com efeito, o que se deseja com a presente 
proposta é substituir a expressão “qualquer tipo de 
discriminação” pelas diversas formas de 
manifestação dessa prática. 
 Assim, entendemos está reafirmando nossa 
posição radical contra toda e qualquer forma de 
discriminação existente em nossa sociedade moderna. 
 Não basta dizer que somos contra qualquer 
forma de preconceito, é preciso, a exemplo de 
diversas outras Constituições Estaduais, como a de 
Santa Catarina, criar dispositivo a fim de estampar a 
opção democrática de nosso Estado e mais, criar 
mecanismos capazes de combater a discriminação. 
 Para isso, faz parte da política afirmativa que 
especifiquemos as faces mais perversas dessa prática, 
ou seja, aquelas que dizem respeito à opção sexual, 
religiosa, política, ou ainda aquela que deriva da 
origem étnica da pessoa. 
 Esse é apenas o primeiro passo para que o 
Estado comece a atuar decisivamente à frente de 
ações que além do combate, possibilitem uma maior 
inserção social das minorias. 
 Pelo significado da Emenda, esperamos o 
apoio dos nobres pares em sua aprovação. 
 

O SR.  PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
256 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Finanças e à Mesa 
Diretora.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE  LEI  N.º 215/2007. 
 

“Dispõe sobre a utilização de 
madeira apreendida no Estado do 
Espírito Santo para a construção 
de habitações populares e dá 
outras providências”. 

 
A ASSEMBLEÍA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
utilizar as madeiras apreendidas para a construção de 
habitações populares. 
 

Parágrafo Único: madeira apreendida só 
poderá ser utilizada após ultrapassadas os graus de 
recurso e após ser incorporada ao patrimônio do 
Estado ou no caso de acordo com a parte. 
 

Art. 2° - O aproveitamento previsto por esta 
Lei será implementado por órgão  do Poder 
Executivo, após avaliação das condições técnicas 
para utilização dos produtos apreendidos e da 
formalização dos projetos de construção das 
habilitações. 

Art. 3° - Para ingresso nos programas de construção 
de habitações populares utilizando  dos produtos 
apreendida, o interessado além de comprovar outros 
requisitos dispostos  em regulamentação, deverá: 
 

I -  prestar as informações para o estudo 
socioeconômico; 
 
II -  demonstrar, mediante critérios 
próprios, que não seja proprietário de outro 
imóvel; 
 
III - possuir renda familiar de até cinco 
salários mínimos mensais. 

 
Parágrafo Único: Considera-se renda 

familiar, a soma dos rendimentos de todos os 
integrantes da família que residam no mesmo 
endereço e que possuam vida economicamente ativa. 
 

Art. 4° - Terão preferência na concessão dos 
benefícios  desta lei as mulheres chefes de família 
que satisfaçam os requisitos estabelecidos no art. 3°. 
 

Art. 5° - O Poder Executivo poderá firmar 
convênios com as Prefeituras Municipais para a 
execução desta Lei. 
 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
Vitória, 18 de junho de 2007. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto possui a finalidade de 

disponibilizar  mais uma nova alternativa para a tão 
sonhada moradia. A garantia de um teto para morar 
tem sido para o homem, desde os primórdios da 
humanidade, motivo de busca incessante. Possuir 
uma moradia é fator fundamental para a cidadania, a 
dignidade e a segurança da família. Por outro lado, o 
déficit habitacional está entre os mais graves 
problemas sociais do País. É dever do Poder Público 
buscar soluções para diminuir essa verdadeira chaga 
nacional. 

A carência habitacional atinge as camadas 
menos favorecidas, vítimas do modelo político-
econômico concentrador de renda, que exclui e 
discrimina uma vasta parcela da população brasileira.  

O Projeto de Lei que ora é exposto propicia 
uma alternativa, permitindo o aproveitamento da 
madeira apreendida pelas autoridades para a 
construção de casas populares destinadas  a 
população de baixa renda. Salienta-se que, na maioria 
das vezes, a madeira apreendida se deteriora em 
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depósitos, enquanto aguarda uma solução para o seu 
destino. 

A aprovação deste projeto proporcionará ao 
Estado mais um mecanismo eficaz no combate à 
demanda existente, pois em parceria com os 
Municípios, poderão ser construídas moradias para as 
famílias de baixa renda, somando-se a outras ações 
da política de habitação do nosso Estado. 

Por esta razão, solicitamos o apoio dos 
nobres pares para a aprovação desta importante 
matéria, que tem como finalidade o pleno 
desenvolvimento das políticas sociais. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Meio Ambiente, Assistência Social e de Finanças.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 216/2007. 
 

Ementa: Concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao 
superintendente regional da Polícia 
Rodoviária Federal, Ilmo. Sr. 
Saint´Clair Soares dos Santos 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao superintendente regional da 
Polícia Rodoviária Federal, Ilmo. Sr. Saint´Clair 
Soares dos Santos. 
 

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

Sala das Sessões, 21 de junho de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Ilmo. Sr. Saint’ Clair Soares dos Santos é 

natural do Rio de Janeiro, formado em Educação 
Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, é 
membro do Conselho Municipal de Defesa Civil de 
São Mateus e do Conselho Executivo da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

 
Sua participação como cidadão em nossa 

sociedade e seu importante papel a frente da 
Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 
Federal fazem do Ilmo. Sr. Saint’ Clair merecedor do 
Título de Cidadão Espírito-Santense, como 

reconhecimento de seu trabalho e dedicação ao povo 
desse Estado. 
  

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 217/2007. 
 

Implementa adequações ao Plano 
de Carreira, Cargos e Vencimentos 
do pessoal do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo - 
TCEES e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Os vencimentos dos cargos de 
provimento efetivo do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo passam a viger nos termos da tabela 
I que integra esta Lei, a contar de 1º de julho de 2007. 

 
Art. 2º. Os vencimentos dos cargos de 

provimento em comissão do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo passam a viger nos termos 
da tabela II que integra esta Lei, a contar de 1º de 
julho de 2007. 

 
Art. 3º. Os vencimentos constantes das 

tabelas I e II mencionadas nos arts. 1º e 2º da 
presente lei serão reajustados em 15% (quinze por 
cento) a partir de 1º de janeiro de 2008. 

 
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução 

da presente lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões,  18 de junho de 2007. 
 

LUZIA TOLEDO 
Presidente em exercício 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Lei Complementar n.º 32 de 14 de janeiro 

de 1993, em seu art. 2º, V, atribui ao Tribunal de 
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Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES 
competência para encaminhar à Mesa da Assembléia 
Legislativa anteprojeto de lei sobre sua organização, 
criação, transformação ou extinção de cargos, 
empregos e funções de sua Secretaria e fixação da 
respectiva remuneração. 

 

É de domínio público que os vencimentos 
dos servidores do TCEES estão distorcidos em 
relação à realidade nacional e estadual havendo, por 
conseguinte, significativa perda de seu poder 
aquisitivo. O referido desequilíbrio do poder 
aquisitivo somado à falta de perspectiva de uma 
melhor remuneração ao longo da carreira, compatível 
com as atribuições dos cargos do TCEES, não 
estimula a manutenção dos respectivos servidores na 
instituição. 

 

Como conseqüência, pode-se observar um 
aumento significativo na rotatividade de pessoal 
(turn-over) do TCEES.   Um alto índice de rotação de 
pessoal conduz o TCEES a perder o capital 
intelectual acumulado com cada servidor, além de 
comprometer o cumprimento de sua missão 
institucional.  Gera ainda despesas com processos de 
recrutamento e de seleção de substitutos, com horas 
extras por vezes exigidas dos servidores que 
permanecem e com a capacitação de novos 
servidores. 

 

Insta ressaltar que a despesa total com 
pessoal do TCEES, referente ao exercício de 2006, 
representou 0,58% (zero vírgula cinqüenta e oito por 
cento) da receita corrente líquida. O quantum a ser 
considerado para fins de correção das distorções da 
estrutura de remuneração e progressão dos 
vencimentos do quadro de servidores do TCEES 
elevaria o percentual supracitado para 0,72% (zero 
vírgula setenta e dois por cento), muito abaixo do 
limite máximo percentual de 1,30% (um vírgula 
trinta por cento) estabelecido para o Tribunal, nos 
termos dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 

 Por derradeiro, salientamos que as 
adequações propostas pelo presente anteprojeto de lei 
serão totalmente amparadas com recursos 
orçamentários e financeiros do próprio Tribunal de 
Contas, oriundos de economias orçamentárias e 
superávits financeiros, frutos do esforço concentrado 
de todos os membros dessa Corte de Contas, não 
contemplando qualquer tipo de recursos adicionais do 
tesouro estadual. 

 

Isto posto, espera-se que os membros dessa 
Augusta Assembléia Legislativa se sensibilizem e 
acolham o pleito ora apresentado pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo e aprovem o 
Projeto de Lei que se encaminha. 

TABELA II 
 

TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO DO TCEES 

 

CARGO VENCIMENTO 

DIRETOR GERAL DE SECRETARIA     6.983,20  

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA     6.983,20  

SECRETARIO GERAL DE SESSÕES     6.983,20  

CONTROLADOR GERAL TECNICO     6.366,01  
CONTROLADOR GERAL 
ADMINISTRATIVO     6.366,01  

SUBDIRETOR GERAL DE SECRETARIA     5.921,74  

SUBSECRETARIO GERAL DE SESSÕES     5.921,74  
SECRETARIO GERAL DA 
PROCURADORIA     5.921,74  

SUBCONTROLADOR GERAL TECNICO     5.846,05  

CHEFE DE CONSULTORIA JURÍDICA     5.846,05  

CHEFE DE CONTROLADORIA TECNICA     5.586,56  
CHEFE DE CONTROLADORIA 
ADMINISTRATIVA     5.586,56  

CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO     4.457,12  
ASSESSOR DE NÍVEL SUPERIOR DE 
GABINETE     3.899,98  

CONSULTOR JURÍDICO     3.720,49  

CONSUTOR DE FINANÇAS PÚBLICAS     3.342,84  

INSPETOR     3.342,84  

AUXILIAR DE GABINETE     2.386,68  

ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO     1.892,69  

ADJUNTO DE GABINETE     1.347,82  

ADJUNTO OPERATIVO     1.069,03  
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Finanças e à Mesa 
Diretora. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N.º 22/2007. 
 

Disciplina a realização de Sessões 
Solenes de que trata o Art. 4º, 
Inciso III do Regimento Interno e 
dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. O artigo 4º, Inciso III do regimento Interno 
passa a ter a seguinte redação: 
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“Art. 4º - ... 
III – solenes, as realizadas para 
grandes comemorações, posse, 
homenagens especiais e instalação 
dos trabalhos legislativos, sendo 
divididas em sessões solenes 
propostas pelos deputados e sessões 
solenes já criadas e de autonomia da 
Mesa Diretora”.  

 
Art. 2º. A realização de Sessões Solenes 

nesta Casa de Leis, passa a vigorar conforme disposto 
no Capítulo II-A, que terá a seguinte redação: 
 

“CAPÍTULO II-A 
DAS SESSÕES SOLENES 

PROPOSTAS PELOS 
DEPUTADOS 

 
Art. 129-A – As sessões solenes 
propostas pelos deputados estaduais a 
que se refere o Art. 4º, Inciso III do 
presente Regimento Interno, serão 
realizadas obedecendo aos seguintes 
critérios: 
 
I – Cada deputado terá direito a 
propor 1(uma) sessão solene por 
semestre; 
II – Os pedidos de sessão solene 
devem ser feitos levando-se em 
consideração a relevância do assunto; 
III – O pedido só será deferido se 
ficar provado que não houve 
anteriormente sessão solene versando 
sobre o assunto na mesma legislatura. 
 
Art. 129-B – A Presidência deve 
nomear uma comissão temporária 
nos termos do Art. 30-II deste 
Regimento Interno, que deverá ser 
composta por um representante de 
cada partido que tenha representação 
nesta Casa, para analisar e emitir 
parecer sobre a relevância do pedido 
de sessões propostas pelos deputados 
a que se refere o Inciso II e para a 
comprovação a que se refere o Inciso 
III do artigo anterior. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A 
comissão de que trata este artigo 
deve primar pelo bom senso, uma vez 
que o deferimento de sessões solenes 
polêmicas e/ou descabidas, afetará a 
imagem que a população capixaba 
tem do Legislativo Estadual. 
 

CAPÍTULO II-B 

DAS SESSÕES SOLENES JÁ 
CRIADAS E DE AUTONOMIA DA 

MESA DIRETORA 
 
ART. 129-C - As sessões solenes já 
criadas e de autonomia da Mesa 
Diretora serão realizadas conforme 
dispuser as Resoluções em vigor e 
seguirão os trâmites normais 
adotados pelo Cerimonial desta 
Casa”. 

 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 21 de junho de 2007. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Esta proposição tem como objetivo melhorar 

a imagem do legislativo perante a opinião pública, 
diminuir gastos públicos, uma vez que nas sessões 
são servidos coquetéis, flores, convites, segurança, 
produção, edição e veiculação de áudio e vídeo entre 
outros custos relativos aos eventos em questão. Do 
ponto de vista ético esses eventos também acabam 
por se tornar palanques eleitorais e são muitas vezes 
utilizados como um trampolim político, 
principalmente em função de serem televisionados o 
que resulta em uma superexposição na mídia de 
determinados parlamentares. Da forma como hoje são 
realizados esses eventos, não existe um critério de 
igualdade de direito entre parlamentares. 

A produtividade parlamentar deve se ater ao 
que lhe compete e determina a lei como atributo do 
legislativo, ou seja, discutir, propor, fiscalizar e 
legislar em temas de grande relevância e que possam 
proporcionar de fato, melhorias de vida ao cidadão 
capixaba. 

O governo do Estado tem feito um grande 
esforço para recuperar a sua imagem e sua 
credibilidade. a assembléia legislativa do espírito 
santo tem que fazer a sua parte, já começamos a 
melhorar, mas nós podemos e devemos fazer muito 
mais, a sociedade está vigilante, e cobra de nós 
deputados produtividade, qualidade e transparência 
no exercício dos nossos mandatos. 

Esta casa de leis tem que estar 
permanentemente acima dos nossos interesses 
políticos individuais. 
as ações isoladas de alguns parlamentares afetam a 
imagem desta casa e de todos nós deputados, somos 
responsáveis também pela imagem dos nossos 
colegas. 

Diante do exposto proponho a 
regulamentação das sessões solenes e a limitação de 
uma sessão por semestre para cada deputado. 
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excluindo-se as sessões para entrega de títulos e 
comendas previstas em lei. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, à Comissão de Justiça e à 
Mesa Diretora. 
 Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 176/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 O Deputado signatário requer a Vossa 
Excelência, com fulcro no art. 295, II, do Regimento 
Interno, licença para tratamento da própria saúde, no 
dia 13 de junho de 2007, conforme atestado médico 
em anexo. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 20 de 
junho de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual - PTB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 177/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas, na forma do artigo 295, inciso II da 
Resolução 1600/91, REQUER a Vossa Excelência, 
licença para tratamento de saúde, conforme atestado 
médico anexo. 
 

Sala das Sessões,  22 de junho de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 178/2007. 
 

Exm.°s Srs. Membros da Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas e regimentais, requer com base no art. 
295, II do Regimento Interno, suspensão, a partir de 
25 de junho de 2007, da licença solicitada através do 
Requerimento n° 170/2007, conforme atestado 
médico. 
 

PALACIO DOMINGOS MARTINS, 25 de 
junho de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de suspensão da licença. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO  N.º 179/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª a retirada 
do Projeto de Resolução nº 19/07, de sua autoria, que 
institui a política de separação dos resíduos 
recicláveis no âmbito da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – Coleta seletiva Solidária, 
e dá outras providências.  
 

Sala das Sessões, 20 de junho de 2007. 
 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 181/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Deputada LUZIA TOLEDO, vice-presidente 
desta Casa de Leis, vem, respeitosamente, requerer a 
MESA DIRETORA que seja instituída nesta 
Assembléia Legislativa a GINÁSTICA LABORAL 
para todos os seus servidores. 

Estamos vivendo um tempo diferenciado em 
função dos avanços tecnológicos e o comportamento 
do ser humano, nos dias de hoje, é totalmente 
diferente do  recomendado para o nosso corpo físico. 
Passamos a maior  parte de nosso tempo dentro de 
nossos locais de trabalho, na maioria das vezes 
sentados por longos períodos. O computador tornou-



8623 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 

se nosso aliado, mas também nosso algoz. É ele 
gerador de doenças degenerativas e da formação de 
má postura. 

Nossos meios de transportes são os veículos 
automotores e caminhar passou a ser uma opção de 
alguns para a manutenção da saúde. 

Temos espaço físico suficiente em nossa sede 
para que a prática da ginástica laboral aconteça.  Com 
ela advirão os benefícios. Uma maior produtividade, 
incentivo para a prática da ginástica ou esporte  
diários fora do local de trabalho e, especialmente, o 
ganho com a saúde. 

Iremos contribuir para que as doenças 
diminuam, com uma atitude simples e já velha 
conhecida da cultura oriental: a prática de ginástica. 

Como referência inicial para a implantação 
da ginástica laboral,  nesta Casa, podemos citar o 
DETRAN/ES onde já funciona, com sucesso, o 
projeto que estamos propondo. 

Contando com o apoio desta Mesa Diretora 
pedimos Deferimento. 
 

Palácio Domingos Martins,  20 de junho de 
2007. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em Mesa para análise. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 138/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 149/07, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hertz 
Lincoln Freitas. Esta proposição foi protocolada no 
dia 30/05/07 (trinta de maio de dois mil e sete) e 
publicada no DPL do dia 12 de Junho de 2007. Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Hertz Lincoln Freitas. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 138/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 149/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Sérgio Borges que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hertz Lincoln 
Freitas. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 37/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 149/07, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hertz 
Lincoln Freitas. Não existe qualquer óbice de 
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natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

 
A presente proposição foi enviada à DLCPT, 

que remeteu à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, para oferecimento de 
parecer e esta remeteu a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos para elaboração 
de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pelo Deputado Sérgio 

Borges tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hertz Lincoln 
Freitas. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 37/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 149/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Sérgio Borges que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Hertz Lincoln Freitas. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de  
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 139/2007. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 151/07, de 

autoria do Deputado Euclério Sampaio, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Doutor Carlos Alberto dos Santos. Esta proposição 
foi protocolada no dia 01/06/07 (um de junho de dois 
mil e sete) e publicada no DPL do dia 12 de Junho de 
2007. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Doutor Carlos Alberto 
dos Santos. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER N.º 139/2007. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 151/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Euclério Sampaio que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Doutor 
Carlos Alberto dos Santos. 
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Plenário “Rui Barbosa”, 12 de junho de  
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 38/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 151/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Doutor Carlos Alberto dos Santos. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Euclério Sampaio tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Doutor 
Carlos Alberto dos Santos. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 38/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 151/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Euclério Sampaio que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Doutor Carlos Alberto dos Santos. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 140/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei n.º 152/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Doutora Leila Márcia da Silva.Esta proposição foi 
protocolada no dia 01/06/07 ( um de junho de dois 
mil e sete ) e publicada no DPL do dia 12 de Junho 
de 2007. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 ( doze de junho de dois 
mil e sete ) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Doutora Leila Márcia da 
Silva. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
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De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente. 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 140/2007. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei n.º 152/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Euclério Sampaio que visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Doutora 
Leila Márcia da Silva. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 12 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
 

PARECER N.º 39/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 152/07, de 

autoria do Deputado Euclério Sampaio, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Doutora Leila Márcia da Silva.  Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

A presente proposição foi enviada à DLCPT, 
que remeteu à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, para oferecimento de 
parecer e esta remeteu a Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos para elaboração 
de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Euclério Sampaio tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Doutora 
Leila Márcia da Silva. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 39/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 152/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Euclério Sampaio que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Doutora Leila Márcia da Silva. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 141/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 153/07, de 
autoria do Deputado Elion Vargas, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Aparecida Denadai. Esta proposição foi protocolada 
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no dia 04/06/07 (quatro de junho de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Maria Aparecida 
Denadai. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 141/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 153/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Elion Vargas que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Aparecida Denadai. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de  
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

PARECER N.º 40/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 153/07, de 

autoria do Deputado Elion Vargas, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Aparecida Denadai. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça a homenageada. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado Elion 
Vargas tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Aparecida Denadai. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 40/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 153/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Elion Vargas que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Maria Aparecida Denadai. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 142/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 154/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco Assis Goltzman Teixeira. Esta proposição 
foi protocolada no dia 04/06/07 (quatro de junho de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Francisco Assis 
Goltzman Teixeira. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

PARECER N.º 142/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 154/07, de autoria do Exm.ª Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Francisco Assis 
Goltzman Teixeira. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 41/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 154/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco Assis Goltzman Teixeira. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria de autoria da Deputada Luzia 
Toledo visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Francisco Assis Goltzman 
Teixeira.  

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
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conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 41/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 154/07, de 
autoria da Exm.ª Sr.ª Deputada Luzia Toledo que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Francisco Assis Goltzman Teixeira.   
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 143/2007. 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei n.º 155/07, de 
autoria de Deputado Claudio Vereza, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco Tomás Calles Castillo. Esta proposição foi 
protocolada no dia 04/06/07 (quatro de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 ( doze de junho de dois 
mil e sete ) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório.   
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhor Francisco Tomas Calles 
Castillo. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente. 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 143/2007. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei n.º 155/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Claudio Vereza que visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhor Francisco 
Tomás Calles Castillo. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 12 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 42/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 155/07, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco Tomás Calles Castillo. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
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Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Cláudio Vereza tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Francisco 
Tomás Calles Castillo. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 42/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 155/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Claudio Vereza que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Francisco Tomás Calles Castillo. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 144/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 

O Presente Projeto de Lei nº 156/07, de 
autoria do Deputado Élcio Alvares, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Geraldo Antunes de Souza. Esta proposição foi 
protocolada no dia 04/06/07 (quatro de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Geraldo Antunes de 
Souza. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, 

conclui-se que o projeto encontra respaldo legal, 
visto que segue os requisitos estabelecidos pela 
Resolução n.º 1464 da  Assembléia Legislativa, que 
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania 
Espírito-Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º  144/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 156/07, de autoria do Exm° Sr. 
Deputado Elcio Alvares, que concede Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Geraldo 
Antunes de Souza. 
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Plenário “Rui Barbosa”, 12 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente e Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
 

PARECER N.º 43/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 156/07, de 

autoria do Deputado Élcio Alvares, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Geraldo Antunes de Souza. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pelo Deputado Elcio 

Álvares tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Geraldo 
Antunes de Souza. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com 

louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 43/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 156/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Élcio Alvares que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Geraldo Antunes de Souza. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 145/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 175/07, de 
autoria do Deputado Dr. Wolmar Campostrini, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Sebastião da Silveira Carlos Neto. Esta 
proposição foi protocolada no dia 06/06/07 (Seis de 
junho de dois mil e sete) e publicada no DPL do dia 
12 de junho de 2007. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Sebastião da Silveira 
Carlos Neto. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
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Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 145/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 175/07, de autoria do Exm.° Sr. 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Sebastião da Silveira Carlos Neto. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente e Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
 

PARECER N.º 44/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 175/07, de 

autoria do Deputado Dr. Wolmar Campostrini, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Sebastião da Silveira Carlos Neto. Esta 
proposição foi protocolada no dia 06/06/07 (seis de 
junho de dois mil e sete) e publicada no DPL do dia 
12 de Junho de 2007. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Sebastião da Silveira Carlos Neto. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 44/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 175/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini que visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Sebastião da Silveira 
Carlos Neto. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

ROBSON VAILLANT 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 146/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
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O Presente Projeto de Lei nº 176/07, de 
autoria do Deputado Robson Vaillant, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Cláudio Soares Lopes. Esta proposição foi 
protocolada no dia 06/06/07 (Seis de junho de dois 
mil e sete) e publicada no DPL do dia 12 de junho de 
2007. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Cláudio Soares Lopes. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 146/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 176/07, de autoria do Exm.° Sr. 
Deputado Robson Vaillant, que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Cláudio 
Soares Lopes. 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente e Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
 

PARECER N.º 36/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 176/07, de 

autoria do Deputado Robson Vaillant, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Cláudio Soares Lopes . Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria de autoria do Deputado Robson 

Vaillant tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Cláudio Soares 
Lopes. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com 

louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
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Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 36/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 176/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Robson Vaillant que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Cláudio Soares Lopes. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 147/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 177/07, de 
autoria do Deputado Vandinho Leite, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José 
Ricardo Pereira da Costa. Esta proposição foi 
protocolada no dia 06/06/07 (Seis de junho de dois 
mil e sete) e publicada no DPL do dia 12 de junho de 
2007. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor José Ricardo Pereira da 
Costa. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 147/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 177/07, de autoria do Exm° Sr. 
Deputado Vandinho Leite, que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Ricardo 
Pereira da Costa. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente e Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
 

PARECER N.º 45/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 177/07, de 

autoria do Deputado Vandinho Leite, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José 
Ricardo Pereira da Costa. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
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Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria de autoria do Deputado Vandinho 
Leite tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor José Ricardo Pereira da 
Costa. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 45/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 177/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Vandinho Leite que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Ricardo Pereira da Costa. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de  
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 148/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 178/07, de 
autoria do Deputado Élcio Alvares, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz 
Antônio Soares. Esta proposição foi protocolada no 
dia 06/06/07 (Seis de junho de dois mil e sete) e 
publicada no DPL do dia 12 de junho de 2007. Não 

existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Luiz Antônio Soares. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 148/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 178/07, de autoria do Exm.° Sr. 
Deputado Elcio Alvares, que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz Antônio 
Soares. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente e Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 
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PARECER N.º 46/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 178/07, de 

autoria do Deputado Elcio Alvares, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz 
Antônio Soares. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria de autoria do Deputado ELCIO 
ALVARES visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Luiz Antônio Soares. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 46/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 178/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Elcio Alvares que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Luiz Antônio Soares. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 149/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 180/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Guilherme Weichert Neto. Esta proposição foi 
protocolada no dia 08/06/07 (Oito de junho de dois 
mil e sete) e publicada no DPL do dia 12 de junho de 
2007. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Guilherme Weichert 
Neto. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
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em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 149/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 180/07, de autoria do Exm.° Sr. 
Deputado Givaldo Vieira, que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Guilherme 
Weichert Neto. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente e Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
 

PARECER N.º 47/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 180/07, de 

autoria do Deputado Givaldo Vieira, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Guilherme Weichert Neto. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Givaldo Vieira visa conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Guilherme Weichert 
Neto. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 
 

PARECER N.º 47/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 180/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado  Givaldo Vieira que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Guilherme Weichert Neto. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

ROBSON VAILLANT 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 150/2007. 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei n° 181/07, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa 
conceder Título de cidadão Espírito-Santense ao 
Exm.° Senhor Desembargador Alinaldo Faria de 
Souza. Esta proposição foi protocolada no dia 
08/06/07 (oito de junho de dois mil e sete) e 
publicada no DPL do dia 12 de Junho de 2007. Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Exm° Senhor Desembargador 
Alinaldo Faria de Souza. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.° 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente. 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.° 150/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei n° 181/07, de autoria da Exm.ª Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai Vieira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Exm° Senhor Desembargador Alinaldo Faria de 
Souza. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FARRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 48/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 181/07, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa 

conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Exm.º Senhor Desembargador Alinaldo Faria de 
Souza . Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Deputada 
Aparecida Denadai tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Exm.º Senhor 
Desembargador Alinaldo Faria de Souza. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 48/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 181/07, de 
autoria do Exm.ª Sr.ª Deputada Aparecida Denadai 
Vieira que visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Exm.º Senhor Desembargador Alinaldo 
Faria de Souza. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 151/2007. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei n° 182/07, de 

autoria do Deputado Givaldo Vieira, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Waldemar Cunha Santos. Esta proposição foi 
protocolada no dia 08/06/07 (oito de junho de dois 
mil e sete) e publicada no DPL do dia 12 de junho de 
2007. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Waldemar Cunha 
Santos. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.° 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente. 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.° 151/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei n° 182/07, de autoria do Exm.° Sr. 
Deputado Givaldo Vieira que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Waldemar 
Cunha Santos. 

Plenário Rui Barbosa, 13 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/ Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 49/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 182/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Waldemar Cunha Santos.  Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Givaldo Vieira tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Waldemar 
Cunha Santos. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 49/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
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APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 182/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Givaldo Vieira que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Waldemar Cunha Santos. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 13 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente / Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 153/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 186/07, de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Robson Souza 
Coelho. Esta proposição foi protocolada no dia 
11/06/07 (onze de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 14/06/07 (quatorze de junho de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Marcelo Coelho tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Robson 
Souza Coelho. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 153/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 186/07, de autoria do Deputado 
Marcelo Coelho, que concede Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Robson Souza Coelho. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 18 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
MARCELO SANTOS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 54/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 186/07, de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Robson Souza Colombo. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Robson Souza 
Colombo. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
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Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 54/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 186/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Marcelo Coelho que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Robson Souza Colombo. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 18 de junho de 
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 156/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 191/07, de autoria do 
Deputado Atayde Armani, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo Roberto 
Siqueira. Esta proposição foi protocolada no dia 
12/06/07 (doze de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 12/06/07 (doze de junho de dois 
mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado Atayde 
Armani, tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo Roberto 
Siqueira. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 156/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 191/07, de autoria do Deputado 
Atayde Armani, que concede Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Paulo Roberto Siqueira. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 18 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 
ELCIO ALVARES 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

MARCELO SANTOS 
 

PARECER N.º 57/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 191/07, de 

autoria do Deputado Atayde Armani, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
Roberto Siqueira. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
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informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Atayde Armani visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo Roberto 
Siqueira. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com 

louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
 

PARECER N.º 57/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 191/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Atayde Armani que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Paulo Roberto Siqueira. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 18 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 157/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 192/07, de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu Mussi de 
Andrade. Esta proposição foi protocolada no dia 
11/06/07 (onze de junho de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 14/06/07 (quatorze de junho de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Deputado 
Marcelo Coelho tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu Mussi 
de Andrade. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 157/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 192/07, de autoria do Deputado 
Marcelo Coelho, que concede Titulo de Cidadão 
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Espírito-Santense ao Senhor Tadeu Mussi de 
Andrade. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 18 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
MARCELO SANTOS 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 58/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 192/07, de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu 
Mussi de Andrade. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu Mussi de 
Andrade. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 

PARECER N.º 58/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 192/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Marcelo Coelho que 
visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Tadeu Mussi de Andrade. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 18 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 166/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 198/07, de 
autoria do Deputado Carlos Josias Da Vitória, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ângelo Roncalli. Esta proposição foi 
protocolada no dia 13/06/07 (treze de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 19/06/07 (dezenove de junho de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Ângelo Roncalli. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
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1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 166/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 198/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Da Vitória que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ângelo 
Roncalli. 
 

 
Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente / Relator 
CLAUDIO VEREZA 

ELION VARGAS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

MARCELO SANTOS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELCIO ALVARES 
 
 

PARECER N.º 59/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 198/07, de 

autoria do Deputado Da Vitória, visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ângelo 
Roncalli. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Da Vitória visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Ângelo Roncalli. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 59/2007. 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 198/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Da Vitória que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ângelo Roncalli. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 167/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 199/07, de 
autoria do Deputado Carlos Josias Da Vitória, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Josimar Noval Braga. Esta proposição foi 
protocolada no dia 13/06/07 (treze de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
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ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 19/06/07 (dezenove de junho de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Mesa Diretora 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Josimar Noval Braga. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 
 Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 167/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 199/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Da Vitória que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Josimar Noval 
Braga. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

ELION VARGAS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

MARCELO SANTOS 
ELCIO ALVARES 

PARECER N.º 52/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 199/07, de 

autoria do Deputado Da Vitória, visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Josimar 
Noval Braga. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Da Vitória visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Josimar Noval Braga. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com 

louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER N.º 52/2007. 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 199/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Da Vitória que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Josimar Noval Braga. 
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Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 168/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 200/07, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Heloisa Malta Carpi. Esta proposição foi 
protocolada no dia 15/06/07 (quinze de junho de dois 
mil e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 19/06/07 (dezenove de junho de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Heloisa Malta Carpi. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Cumpre ressaltar, que não encontramos 

óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 

a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 168/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 200/07, de autoria da Exm.ª Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Heloisa Malta Carpi. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ELION VARGAS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 

 
 

PARECER N.º 56/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 200/07, de 

autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Heloisa Malta Carpi. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada de autoria da 

Deputada Aparecida Denadai visa conceder Titulo de 
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Cidadão Espírito-Santense a Senhora Heloisa Malta 
Carpi. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com 

louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER N.º 56/2007. 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 199/07, de 
autoria da Exm.ª Sr.ª Deputada Aparecida Denadai 
que visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Heloisa Malta Carpi. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de  
2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 169/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 201/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Cassiane Santana Manhães Guimarães. Esta 
proposição foi protocolada no dia 15/06/07 (quinze 
de junho de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 

impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 19/06/07 (dezenove de junho de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora 

tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Cassiane Santana Santos 
Manhães Guimarães. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER N.º 169/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 201/07, de autoria do Exm.º Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Cassiane Santana Santos Manhães Guimarães. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente / Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ELION VARGAS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELCIO ALVARES 
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PARECER N.º 53/2007. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 201/07, de 

autoria do Deputado Reginaldo Almeida, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Cassiane Santana Santos Manhães 
Guimarães. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada à DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada de autoria do 

Deputado Reginaldo Almeida visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Cassiane 
Santana Santos Manhães Guimarães. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos com 

louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER N.º 53/2007. 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 201/07, de 
autoria do Exm.º Sr. Deputado Reginaldo Almeida 
que visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-

Santense a Senhora Cassiane Santana Santos 
Manhães Guimarães. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 158/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente parecer técnico tem por objetivo 
analisar os aspectos constitucionais, legais e de 
técnica legislativa acerca da mensagem de veto nº 
111/07 referente ao Projeto de Lei 114/2006, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio. 

 
A referida proposição tem por objetivo 

divulgar os valores arrecadados com a cobrança de 
pedágios nas rodovias estaduais. 

 
É o breve relatório. 

 
ANÁLISE JURÍDICA 

 
A proposição em tela, como anteriormente 

dito, pretende divulgar os valores arrecadados com a 
cobrança de pedágios nas rodovias estaduais. Essa é a 
idéia trazida pelo art. 1º da proposta, senão vejamos: 
 

“Art. 1º - O Governador do Estado do 
Espírito Santo divulgará através da 
página na “internet” e de publicação 
no Diário Oficial do Estado, 
demonstrativos dos recursos 
arrecadados com a cobrança de 
pedágios nas rodovias estaduais, pela 
empresa concessionária.” 

 
Em consonância com a vencedora 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
compete privativamente ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre 
matéria tipicamente administrativa, isto é, acerca da 
criação, estruturação e que concede atribuições à 
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Secretaria de Estado da administração pública (CF, 
art. 61,§ 1º, II, “e”), senão vejamos; 
 

Na ADIN/MC 1.846, rel. Min. Carlos 
Velloso, publicada no Diário da Justiça de 25.6.98, a 
Corte considerou “juridicamente relevante a 
argüição de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo para a propositura de leis que 
versam sobre matéria administrativa, e de invasão da 
esfera de atribuições deste, a quem cabe a direção e 
o funcionamento da Administração”. – grifo nosso. 
 

A partir de uma análise criteriosa, observa-se 
que o Projeto vetado prescreve a criação de novas 
despesas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
de Infra-Estrutura e dos Transportes, interferindo nas 
tarefas executadas por este órgão do Poder 
Executivo, violando frontalmente a competência 
privativa do Governador do Estado, a quem cabe 
deflagrar o processo normativo de leis que 
disponham sobre o tema. 
 

Esse é o atualizado entendimento do Excelso 
Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, vejamos: 
 

EMENTA: 
 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 
do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo 
Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições 
de órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. 
Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de 
consignação de dotação orçamentária para execução 
da lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8. 
Ação julgada procedente. 
(ADI 2808 / RS – RIO GRANDE DO SUL AÇAO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES – Julgamento: 
24/08/2006 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 

 
Além disso, conforme as linhas bem lançadas 

na mensagem em apreço, a examinada proposição 
legal não só almeja delegar funções e criar despesas 
para órgão afeto ao Poder Executivo, mas também 
espera instituir atribuições para o próprio Governador 
do Estado, visto que o artigo 1º da lei em nascimento 
sub examine, determina que ele próprio seja 
responsável pela divulgação na Internet e no Diário 
Oficial do Estado das informações relativas a 
arrecadação de recursos através da cobrança de 
pedágio nas rodovias estaduais, violando 
frontalmente o princípio da harmonia entre os 
poderes. 

 
Finalizando, acompanho os argumentos 

lançados na mensagem de veto em apreço, 
resumidamente, por dois motivos: por vício formal, 
na medida em que trata de matéria nitidamente 

administrativa, cuja iniciativa é privativa do Chefe do 
Poder Executivo. (CF art. 61, § 1º, II, “e”, e CE art. 
63, § único, inciso V); por vício material, em virtude 
de existir violação ao princípio da harmonia entre 
poderes (CF, arts 2º e 84, II e VI, “a”), eis que dispõe 
sobre direção e funcionamento da Administração 
Pública e delegação de atribuições para o Chefe do 
Poder Executivo. 

 
Assim, opino pela MANUTENÇÃO DO 

VETO TOTAL APOSTO ao Projeto de Lei 114/06, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio, que 
objetiva divulgar os valores arrecadados com a 
cobrança de pedágio nas rodovias estaduais. 

 
É o parecer! 

 
PARECER N.º 158/2007. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL APOSTO 
ao Projeto de Lei 114/07, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio, que objetiva divulgar os valores 
arrecadados com a cobrança de pedágio nas rodovias 
estaduais. 
 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

ELCIO ALVARES 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 159/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
  

O Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, nos termos do art. 66, § 2º e art. 91, IV, todos 
da Constituição Estadual, encaminhou à esta Augusta 
Assembléia Legislativa, Mensagem de Veto Total nº 
112/2007, ao Projeto de Lei n.º 104/07, de autoria 
dos Deputados Euclério Sampaio e Reginaldo 
Almeida, que objetiva dar nova redação ao artigo 1º 
da Lei nº 5.018, de 03/02/1995, que foi alterado pela 
Lei nº 8.080, de 15/07/2005. 

 

A matéria foi lida na sessão ordinária de 04 
de junho de 2007 e encontra-se publicada no Diário 



Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 Diário do Poder Legislativo - 8650 

do Poder Legislativo do dia 05/06/07, a fls. 04/05, e, 
em seguida, encaminha à Douta Comissão de Justiça 
e Redação para exame e parecer. 

 
É o relatório. 

 
PARECER 

 
Em mãos para relatar, verifica-se que o 

Projeto de Lei é de alcance social. Todavia, numa 
análise conjunta dos artigos 2º e 61, todos da 
Constituição Federal, e o art. 63, da Constituição 
Estadual, o veto aposto, fundamentou-se na violação 
do princípio da razoabilidade, sedimentado na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 
Ainda, argumenta em suas razões que o texto 

normativo vetado, reproduz em sua íntegra a Lei 
Estadual nº 8080, de 15 de julho de 2005, que se 
encontra em vigor até a presente data, não havendo 
alteração na legislação em vigor a norma que ora se 
impugna for lançada no mundo jurídico. 

 
Assim, diante do descumprimento os 

preceitos constitucionais acima descritos, está 
caracterizado o vício de inconstitucionalidade formal 
e material da Lei ora em exame, maculando a sua 
vigência. 

 
Destarte, consoante previsão regimental 

inserida no art. 40, inciso II, “a” e “b”, e inciso III, do 
Regimento Interno desta Casa, é da competência 
dessa Comissão a análise do mérito da proposição 
aqui examinada, que deve-se submeter-se aos 
critérios ditados pelo princípio da razoabilidade, 
afirmado em diversos julgamentos no Excelso 
Supremo Tribunal Federal, como instrumento da 
aferição da constitucionalidade das leis, por ter 
balizamento no principio do devido processo legal 
em sua  dimensão material, que deve ser observado 
no processo de formação de normas gerais. 

 
Por fim, quanto ao tema, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal reafirma a aplicação dos 
princípios de separação dos poderes inserido no art. 
2º da Constituição da República. 

 
Diante do exposto e por entender procedente 

as razões do veto, expostas na Mensagem 
Governamental, essa relatoria propõe aos Ilustres 
Pares dessa Douta Comissão, a aprovação do parecer 
abaixo. 
 

PARECER N.º 159/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Manutenção do Veto Total aposto ao Projeto de 
Lei nº. 104/2007.  

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 160/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, nos termos do art. 66, § 2º e art. 91, IV, todos 
da Constituição Estadual, encaminhou à esta  
Augusta Assembléia Legislativa, Mensagem de Veto 
Total n.º 113/2007, ao Projeto de Lei n.º 239/06, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza, que objetiva 
Instituir a Política Estadual de Juventude, seu 
Conselho e dá outra providências.  

 
A matéria foi lida na sessão ordinária de 04 

de junho de 2007 e encontra-se publicada no Diário 
do Poder Legislativo do dia 05/06/07, a fls. 05,e, em 
seguida, encaminhada à Douta Comissão de Justiça e 
Redação para exame e parecer. 

 
É o relatório. 

 
PARECER 

 
Em mãos para relatar, verificar-se que o 

Projeto de Lei é de alcance social. Todavia, numa 
análise conjunta dos artigos 2º e 61 ( § 1º, inciso II, 
alínea “a”) da Constituição Federal, e inciso III e VI, 
do art. 63, da Constituição Estadual, o veto aposto, 
fundamentou-se na existência de vício de 
inconstitucionalidade formal e material, vez que a Lei 
estabelece atribuições a uma das Secretarias de 
Estado do Poder Executivo, em a observância da 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 
Segue abaixo a transcrição dos dispositivos 
mencionados: 
 
“Art. 2º. São poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 
Art. 61 – A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
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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 – dispunham sobre: 
 
... 
 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da 
administração dos Territórios;  
 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, 
VI; 
 
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. 
 
VI – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado e órgão do Poder Executivo. 
 
 Assim, diante do descumprimento os 
preceitos constitucionais acima descritos, está 
caracterizado o vício de inconstitucionalidade formal 
e Material da Lei ora em exame, maculando a sua 
vigência. 
 Destarte, consoante previsão regimental 
inserida no art. 40, inciso II, “a” e “b”, e inciso III, do 
Regimento Interno desta Casa, é da competência 
dessa Comissão a análise do mérito da proposição 
aqui examinada, pontuando o nosso entendimento 
que, a mesma contraria os dispositivos 
constitucionais enumerados neste Parecer, uma vez 
que este Parlamento iniciou o processo  legislativo, 
cuja matéria adentra na independência dos Poderes 
do Estado, pois através da matéria aqui normatizada, 
o Poder Legislativo estaria determinando ao Poder 
Executivo a adoção de ações governamentais, cuja 

efetivação está vinculada à implementação de 
políticas públicas próprias. 
 
 Por fim, quanto ao tema, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal reafirma a aplicação dos 
princípios de separação dos poderes inseridos no art. 
2° da Constituição da República.  
 
 Diante do exposto e por entender procedente 
as razões de veto, Expostas na Mensagem 
Governamental, essa relatoria propõe aos Ilustres 
pares dessa Douta Comissão, a aprovação do parecer 
abaixo. 
 

PARECER N.º 160/2007. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Manutenção do Veto Total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 239/06, encaminhado através da Mensagem 
de Veto n.º 113/2007. 
 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ELCIO ALVARES 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELION VARGAS 

CLAUDIO VEREZA (contra) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 161/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  
 

RELATÓRIO 
 

O Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, encaminhou a esta Augusta Assembléia 
Legislativa, a Mensagem Governamental n.º 
114/2007, datada 30 de maio de 2007, informando 
que vetou totalmente o Projeto de Lei 143/2006, de 
autoria da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade quanto à realização de audiências 
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou 
preços praticados pelas empresas prestadoras de 
serviços públicos. 

A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 05 de junho de 2007, na 
página n.º 05, e, em seguida, encaminhada à Douta 
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Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação para exame e parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A propositura de autoria da Deputada Janete 
de Sá, dispõe sobre a obrigatoriedade quanto à 
realização de audiências públicas sobre os aumentos 
propostos nas tarifas ou preços praticados pelas 
empresas prestadoras de serviços públicos. 

 
Através da mensagem n.º 114/2007, o Chefe 

do Poder Executivo, no uso da sua competência, que 
é outorgada pela Constituição Estadual, nos artigos 
66, § 2º e 91, inciso IV, comunica que vetou 
totalmente o Projeto de Lei 143/06, pelos motivos 
aqui expostos: 

 
Do exame do texto constante do autógrafo de 

lei verifica-se o descumprimento aos princípios 
constitucionais, do ato jurídico perfeito e do direito 
adquirido, violando o artigo 5º, inciso XXXVI da 
CF/88. 

 
O contrato é ato jurídico perfeito, não 

podendo lei posterior, ainda que de ordem pública, 
retroagir para alterar normas contratuais fixadas entre 
as parte, sem alterar indevidamente as condições 
previstas na licitação e formalmente estipuladas no 
contrato de concessão de serviços públicos. 

 
Os argumentos utilizados pelo Governador 

do ES estão em perfeita sintonia com o entendimento 
do STF, que em recente julgado em sede liminar da 
ADI/MC nº 2299-RS, suspendeu a eficácia de lei 
estadual que conferia isenção no pagamento das 
tarifas de água e luz no Estado do Rio Grande do Sul, 
por considerar existir violação aos princípios 
constitucionais anteriormente aduzidos. 
 

“EMENTA: Ação direta de 
inconstitucionalidade. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 11.462, de 
17.04.2000, do Estado do Rio Grande do Sul. 
Pedido de liminar. – Plausibilidade jurídica 
da argüição de inconstitucionalidade com 
base na alegação de afronta aos artigos 175, 
“caput”, e parágrafo único, I, III e V, e 37, 
XXI, todos da Constituição Federal, 
porquanto Lei estadual, máxime quando diz 
respeito à concessão de serviço público 
federal e municipal, como ocorre no caso, 
não pode alterar as condições da relação 
contratual entre o poder concedente e os 
concessionários sem causar descompasso 
entre a tarifa e a obrigação de manter 
serviço adequado em favor dos usuários. – 
Caracterização, por outro lado, do 
“periculum in mora”. Liminar deferida, para 

suspender, “ex nunc”, a eficácia da Lei nº 
11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio 
Grande do Sul.” 

 
Desse modo, a iniciativa parlamentar nesse 

campo constitui ato de transgressão constitucional, o 
que denota a inconstitucionalidade formal das notas 
editadas. 

 
Reconhece-se, também, no projeto de lei em 

questão, vício formal quanto à competência da União 
e dos Municípios em legislarem sobre os serviços 
públicos de água, luz e telefonia, figurando clara 
violação aos artigos 21, XI e XII alínea “b”; 22, 
inciso IV e artigo 30, incisos I e V, da CF/88. 

 
Desta forma, resta evidenciado que a 

intervenção normativa do Poder Legislativo, através 
de lei, em área constitucionalmente reservada à 
atuação da União e dos Municípios, qualifica-se 
como procedimento incompatível com os padrões 
ditados pelo principio da separação dos poderes. 

 
Destarte, o Poder Legislativo Estadual não é 

competente para alterar o funcionamento das 
empresas prestadoras de serviços públicos por 
infringência aos princípios constitucionais do ato 
jurídico perfeito e do direito adquirido, bem como da 
violação da competência da União e dos Municípios 
em legislarem sobre as matérias envolvendo a 
prestação de serviço público de água, luz e telefonia. 

 
Portanto, não há como negar, a 

inconstitucionalidade da matéria sob análise. 
 
Diante do exposto, e por entender procedente 

as razões do Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado expostas na Mensagem de Veto n.º 114/07, 
essa relatoria propõe aos ilustres pares desta Douta 
Comissão, a aprovação do seguinte parecer. 
 

PARECER N.º 161/2007. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO, encaminhado pelo 
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, através da 
mensagem nº 114/2007, aposto ao Projeto de Lei n.º 
143/2007, de autoria do Exm.ª Senhora Deputada 
Janete de Sá. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ELION VARGAS 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 



8653 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 162/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, encaminhou a esta Augusta Assembléia 
Legislativa, a Mensagem Governamental n.º 
115/2007, datada 30 de maio de 2007, informando 
que vetou totalmente o Projeto de Lei n.º 97/2006, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos, que “proíbe as 
empresas de Telefonia Celular que operam no Estado 
do Espírito Santo de impor limite de tempo para a 
utilização dos créditos ativados nos telefones pré-
pagos pelos usuários”. 

 
A matéria encontra-se publicada no Diário do 

Poder Legislativo do dia 05 de junho de 2007, às 
páginas n.º 06 e 07, e, em seguida, encaminhada à 
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para exame e parecer. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A propositura de autoria do Deputado 

Marcelo Santos, “proíbe as empresas de Telefonia 
Celular que operam no Estado do Espírito Santo de 
impor limite de tempo para a utilização dos créditos 
ativados nos telefones pré-pagos pelos usuários”. 

 
Através da Mensagem n.º 115/2007, o Chefe 

do Poder Executivo, no uso da sua competência, que 
é outorgada pela Constituição Estadual, nos artigos 
66, § 2º e 91, inciso IV, comunica que vetou 
totalmente o Projeto de Lei n.º 97/2006, por entendê-
lo inconstitucional, devidos as seguintes razões 
abaixo expostas: 

 
Segundo o Excelentíssimo Governador, o 

projeto de lei em apreço viola o princípio da 
separação de funções, indo de confronto com os 
artigos 2º e 84, incisos II e VI, alínea “a”, da 
Constituição Federal, pois o núcleo redutível da 
separação de funções reside na fixação de 
competências privativas a cada um dos órgãos que 
salvo previsão constitucional expressa, não podem 
ser exercidas pelos demais. 

 
Nessa linha, é da alçada exclusiva do 

Executivo a direção superior da administração 
pública (C.F. artigo 84, incisos II e VI, alínea “a”). 

O projeto de lei em exame viola, também, os 
artigos 175, “caput” e parágrafo único, incisos I, III e 
IV e 37, inciso XXI da CF/88, posto que a Lei não 
pode interferir nas relações jurídico-contratuais 
existentes entre o poder concedente e a empresa 
concessionária, sem causar descompasso entre a 
tarifa e a obrigação de manter o serviço adequado em 
favor dos usuários, nem sem alterar, indevidamente, 
as condições previstas na licitação e formalmente 
estipuladas no contrato de concessão de serviços 
públicos. Em nossa Constituição Estadual este 
assunto é disciplinado nos artigos 210, “caput”, 
incisos I, III e IV e 32, inciso XXI. 

 
Além dessas transgressões à Constituição 

Federal acima expostas, o projeto de lei, possui 
outras irregularidades que o torna inconstitucional, 
quais sejam: 

 
Transgressão ao artigo 5º, inciso XXXVI da 

Constitucional Federal; já que ao  proibir a imposição 
de limitação de tempo para utilização de créditos  
ativados nos telefones pré-pagos, a proposição legal 
impugnada nada mais fez do que alterar as 
disposições do contrato de concessão firmado com as 
empresas de telefonia celular, havendo aí, portanto, 
nítida violação da intangibilidade do ato jurídico 
perfeito (contrato administrativo) e do direito pela lei 
nova. 

 
Violação dos artigos 21, incisos XI e XII, 

alínea “a” e 22, inciso IV da Constituição Federal; 
pois a competência para legislar acerca dos serviços 
de telefonia não é dos Estados Federados, mas sim da 
União.  

 
Desobediência dos artigos 7º, inciso IV e 24, 

inciso V, ambos da  Constituição Federal e artigo 57 
do Código de Defesa do Consumidor, uma  vez que a 
indexação da penalidade ao salário mínimo é 
inconstitucional, ante à expressão vedação a 
vinculação do valor do salário mínimo para qualquer 
fim, bem como a estipulação de multa fora dos 
padrões pré-determinados pela Lei Consumerista, ou 
seja, de forma diversa à estabelecida pela União, 
ultrapassando o limite da competência Estatal para 
suplementar a legislação nacional sobre a matéria de 
proteção e consumo. 

 
Diante do exposto, e por entender procedente 

as razões do Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado expostas na Mensagem de Veto n.º 115/2007, 
essa relatoria propõe aos ilustres pares desta 
Comissão, a aprovação do seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 162/2007. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO, encaminhado pelo 
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Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, aposto ao 
Projeto de Lei n.º 97/2006, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos, que “proíbe as empresas de 
Telefonia Celular que operam no Estado do Espírito 
Santo de impor limite de tempo para a utilização dos 
créditos ativados nos telefones pré-pagos pelos 
usuários”. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, 19 de junho de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO (contra) 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ELION VARGAS 

ELCIO ALVARES 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
MARCELO SANTOS (contra) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado 
Vandinho Leite, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Almir de Jesus Kock.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Amélio Guedes. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Sr.Wagner Rocha Rodrigues.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2007, do Deputado Sérgio 
Borges, de voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Sr.Francisco Mazza.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 

Srs. Deputados, o Requerimento de Urgência 
n.º 79/2007 foi retirado do Expediente, a pedido do 
autor, na sessão anterior. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 81/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa 
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de Lei 
nº 190/2007, que dispõe sobre a gestão das Unidades 
de Conservação no âmbito do Poder Executivo 
Estadual. . 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

 
Palácio Domingos Martins, 13 de junho de 

2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder de Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – ( GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência  
n.º  81/2007, 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 N.º 82/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa 
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de Lei 
nº 195/2007, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Vila Pavão área devoluta situada na 
localidade de Todos os Santos, a ser destinada a 
implantação do Projeto Minha Casa.. 

 
Termos em que, 
 

Pede Deferimento. 
 

Palácio Domingos Martins, 19 de junho de 
2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder de Governo 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)  – Em votação o Requerimento de 
Urgência  n.º 82/2007, 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 N.º 83/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa 
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de Lei 
nº 197/2007, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Vila Pavão área devoluta situada na 
localidade de Conceição do Rio Quinze, a ser 
destinada a ampliação da Escola Municipal da 
localidade. 
 
 Termos em que, 

Pede Deferimento. 
 

Palácio Domingos Martins, 19 de junho de 
2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder de Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)) – Em votação o Requerimento de 
Urgência  n.º  83/2007, 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 N.º 84 /2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa 
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de Lei 
Complementar nº 027/2007, que reorganiza a 
estrutura organizacional básica da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, 
alterando dispositivo da Lei Complementar nº 297/04 
e dá outras providências. 
 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Palácio Domingos Martins, 19 de junho de 
2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder de Governo 

 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 84/2007, 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 N.º 85/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa 
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de Lei 
nº 196/2007, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Vila Pavão área devoluta situada na 
localidade de Todos os Santos, a ser destinada a 
implantação do Projeto Minha Casa.. 
 Termos em que, 

Pede Deferimento. 
 

Palácio Domingos Martins, 19 de junho de 
2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder de Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência  
n.º  85/2007, 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 N.º 86/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa 
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de Lei 
nº 183/2007, que dispõe sobre a aplicação do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, de que trata a Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de Dezembro de 2006. 
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 Termos em que, 
Pede Deferimento. 

 
Palácio Domingos Martins, 20 de junho de 

2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder de Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)) – Em votação o Requerimento de 
Urgência  n.º 86/2007, 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 N.° 87/2007. 
 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 
de Lei nº 34/2007, que assegura o direito ao não 
pagamento de taxas de renovação da CNH - Carteira 
Nacional de Habilitação mudança na categoria, aos 
motoristas profissionais que estejam desempregados 
nos termos da lei. 
 

Sala das Sessões, 21 de junho de 2007. 
 

RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual 
2º Vice-Presidente 

Líder do PAN 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)  – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 87/2007, 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 N.º 180/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com fulcro no artigo 137, 
§5º da Resolução nº 1.600/91 – Regimento Interno – 
REQUER a V. Exa. a retirada de pauta dos Projetos 
de Lei nº 137/07 e nº 140/07 de sua autoria. 

Palácio Domingos Martins, 20 de junho de 
2007. 
 

WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA 
Deputado Estadual – PT do B 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) ) – Em votação o Requerimento n.º 
180/2007, 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 N.° 171/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a 
RETIRADA do Projeto de Lei n° 202/2007, de sua 
autoria, que “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Fausto Costa”. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 19 de 
junho de 2007. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Dep. Estadual - Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº. 
171/2007, 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 N.° 173/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Os Deputados abaixo-assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, e no que dispõe o Art. 
159, inciso VI, do Regimento Interno, requerem mui 
respeitosamente a V.Ex.ª que seja submetido ao 
Plenário desta Casa, pedido de realização de Sessão 
Especial para debater o Dia Estadual das Pessoas 
com Fissura Lábio-Palatal, no dia 11 de julho de 
2007, 4ª feira, às 18:30h, no Plenário desta Casa de 
Leis. Este requerimento substitui o anterior.  
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SALA DAS SESSÕES, 20 de junho de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual/PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)  – Em discussão o Requerimento n.º 
173/2007, que acaba de ser lido. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 174/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Vimos pelo presente, REQUERER Sessão 
Especial para o dia 13 de julho de 2007, às 9h, para 
discutir o assunto: “Acidentes nas Rodovias do 
Espírito Santo, seus impactos sociais e econômicos”. 
A se realizar no Plenário desta casa de Leis. 
 
Vitória, 21 de junho de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual - PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento n.º 
174/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 175/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, que seja 
feito o agendamento de uma sessão solene no dia 17 
de julho, às 19h00, tendo em vista a comemoração 
dos 150 Anos de Imigração Tirolesa em Santa 
Leopoldina nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2007. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 2007. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento n.º 
175/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 177/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, nos termos dos artigos 
134, VIII e 167-A do Regimento Interno, requer a 
Vossa Excelência, que seja encaminhada ao Exm.º 
Senhor Governador do Estado, Dr. Paulo Hartung, a 
indicação da seguinte matéria: 
 

“A pavimentação asfáltica do trecho 
de 18,4 Km da estrada que liga a 
Sede do município de Água Doce do 
Norte ao Distrito de Santo 
Agostinho, através do Programa 
‘Caminhos do Campo’ da Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e 
Pesca.” 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O município de Água Doce do Norte vem 

passando por um período de incremento na sua 
produção agrícola. 

 
Especificamente no Distrito de Santo 

Agostinho, os produtores rurais têm desempenhado 
um papel fundamental para o desenvolvimento do 
município. 

 
Para continuar esse trabalho e ampliar ainda 

mais as conquistas para o homem do campo, vimos 
por meio desta indicação, solicitar o asfaltamento do 
trecho de 18,4 Km da estrada que liga a Sede do 
município de Água Doce do Norte ao Distrito de 
Santo Agostinho, beneficiando mais de dois mil 
pequenos agricultores da Região, que há muitos anos 
aguardam esta obra e têm, no atual Governo, uma 
esperança para melhorar o escoamento da produção 
agrícola com o asfaltamento desta estrada. 
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Esse asfalto tem o objetivo de integrar as 
comunidades do interior à sede do município, tendo 
em vista as grandes dificuldades enfrentadas para o 
deslocamento, principalmente na época de chuva.  

 
Devido a esses fatores, notória se torna a 

utilidade da obra, como forma de expandir o 
desenvolvimento a grande parte do interior do 
Município de Água Doce do Norte. 

 
Considerando que esta Casa tem, no âmbito 

de sua competência, zelar pelo bom gerenciamento 
do patrimônio estatal, essencialmente quando 
realizado pela própria Administração Direta, 
encaminhamos a presente indicação, com intuito de 
beneficiar agricultores do interior mais distante. 

 
Certos da atuação séria e responsável do 

ilustre Governador, frente ao Executivo deste Estado, 
agradecemos a atenção ora dispensada a essa 
indicação, e aproveitamos para reiterar protestos de 
elevada estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2007. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 177/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 178/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, nos termos dos artigos 
134, VIII e 167-A do Regimento Interno, requer a 
Vossa Excelência, que seja encaminhada ao Exm.º 
Senhor Governador do Estado, Dr. Paulo Hartung, a 
indicação da seguinte matéria: 
 

“A continuação da pavimentação 
asfáltica do Assentamento Miragem 
ao Distrito de Santa Terezinha, 
ambos no município de Ecoporanga-
ES, totalizando 8 (oito) quilômetros 
no Programa ‘Caminhos do Campo’ 
da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca.” 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Com investimentos de R$ 3,8 milhões, o 

Governo do Estado, por meio da Secretaria da 
Agricultura (SEAG), autorizou, no dia 09 de agosto 
de 2006, o início das obras de pavimentação asfáltica 
em trecho de estrada vicinal rural do município de 
Ecoporanga, através do Programa Caminhos do 
Campo. 

 
Trata-se do trecho que liga o entroncamento 

da BR 342, na sede do município, ao assentamento 
Miragem. 

 
A obra, orçada em R$ 3.27 milhões e 

extensão de 10,96 km, vai facilitar o escoamento da 
produção agropecuária, principalmente leite e café. 
Além do assentamento Miragem, serão beneficiadas 
as comunidades de Pedra Bonita, Caixa Funda, 
Invejada e Dourada, que ficam ao redor do trecho.  

 
Todavia, maior utilidade haveria se o 

asfaltamento cobrisse até o Distrito de Santa 
Terezinha, visto que essa região clama por esse 
investimento, atração indiscutível de 
desenvolvimento e facilidades para os produtores 
rurais da região. 

 
A ampliação da obra auxiliaria enormemente 

no escoamento dos produtos de toda a região, além 
de despertar um grande desenvolvimento do 
agroturismo. 

 
Ressalta-se que Ecoporanga tem seus 

atrativos turísticos, principalmente na região de Pedra 
Bonita e Dourada, onde é possível apreciar paisagens 
montanhosas, que chamam a atenção de quem passa 
pelo local. Dessa forma, propicia um 
desenvolvimento ímpar ao agroturismo, já que as 
pessoas terão acesso a lugares antes não explorados 
por causa da dificuldade de acesso.  

 
Esse asfalto tem o objetivo de integrar as 

comunidades do interior à sede do município, tendo 
em vista as grandes dificuldades enfrentadas para o 
deslocamento, principalmente na época de chuva.  

 
Devido a esses fatores, notória se torna a 

utilidade da expansão da obra, como forma de 
expandir o desenvolvimento a grande parte do 
interior do Município de Ecoporanga. 

 
Considerando que esta Casa tem, no âmbito 

de sua competência, zelar pelo bom gerenciamento 
do patrimônio estatal, essencialmente quando 
realizado pela própria Administração Direta, 
encaminhamos a presente indicação, com intuito de 
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expandir os benefícios até então perpetrados a 
agricultores do interior mais distante. 

 
Certos da atuação séria e responsável do 

ilustre Governador, frente ao Executivo deste Estado, 
agradecemos a atenção ora dispensada a essa 
indicação, e aproveitamos para reiterar protestos de 
elevada estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2007. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 178/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 179/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, nos termos dos artigos 
134, VIII e 167-A do Regimento Interno, requer a 
Vossa Excelência, que seja encaminhada ao Exm.º 
Senhor Governador do Estado, Dr. Paulo Hartung, a 
indicação da seguinte matéria: 
 

“A implantação de Escola Agrícola 
de Ensino Fundamental (5ª a 8ª 
séries) no município de Água Doce 
do Norte.” 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O município de Água Doce do Norte vem 

passando por um período de incremento na sua 
produção agrícola. 

 
A educação é a base necessária para o pleno 

desenvolvimento humano. E a formação específica é 
o melhor caminho para a qualificação profissional de 
nossas crianças e jovens. 

 
Unindo esses dois atributos no Município de 

Água Doce do Norte, torna-se ideal a criação, 
construção e aquisição de equipamentos para a 
implantação de Escola Agrícola de Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª séries) no município, visando o 
aprimoramento e capacitação de jovens e crianças no 

trato com a agricultura, para um melhor 
aproveitamento do potencial natural da região, com a 
utilização das técnicas mais modernas de atividade. 

 
Essa modalidade educacional busca sempre a 

capacitação técnica de seus alunos, a pesquisa, 
melhoramento e aplicação de ações que resultem na 
melhoria das condições de vida nas comunidades 
envolvidas e o desenvolvimento econômico 
sustentável. 

 
Para continuar esse trabalho e ampliar ainda 

mais as conquistas para o homem do campo, 
apresentamos a presente indicação. 

 
Certos da atuação séria e responsável do 

ilustre Governador, frente ao Executivo deste Estado, 
agradecemos a atenção ora dispensada a essa 
indicação, e aproveitamos para reiterar protestos de 
elevada estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2007. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 179/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 180/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado Estadual RAFAEL FAVATTO 
GARCIA, no uso de suas atribuições regimentais, 
requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 
134, inciso VIII e 167-A do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte: 

 

O Deputado signatário vem respeitosamente 
indicar a Vossa Excelência que sejam adotadas ações 
para viabilizar a implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), com 
a finalidade de prestar o socorro à população dos 
municípios que compõem a microrregião do Caparaó 
em casos de emergência. 

 

O SAMU 192 já provou ser eficiente no 
atendimento a emergências, mas precisa ser 
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expandido. Trata-se de uma região com índices 
baixos de desenvolvimento humano que necessita de 
um atendimento melhor no que se refere à saúde. A 
microrregião do Caparaó, formada por 11 
municípios, no sul do Estado, mostra um contraste 
que merece uma melhor atenção por parte dos nossos 
governantes. Os municípios têm uma região com 
grande potencial turístico, onde a natureza é pródiga, 
também convivem com a pobreza e o desemprego. 
 

Sala das Sessões, 15 de junho de 2007. 
 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual 

2º Vice-Presidente ALES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 180/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 181/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado Estadual RAFAEL FAVATTO 
GARCIA, no uso de suas atribuições regimentais 
requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 
134, inciso VIII e 167-A do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte: 

 

O Deputado signatário vem respeitosamente 
indicar a Vossa Excelência que sejam implementadas 
ações para viabilizar a construção de uma rodovia 
que ligue a BR-101 à região do Caparaó como rota 
alternativa para os moradores e turistas. 

 
Caparaó é uma região turística que merece 

uma atenção especial. A construção de uma rodovia 
irá implementar o turismo, além de encurtar a 
distancia entre os municípios, favorecendo assim o 
escoamento de produtos agropecuários. 

 

A comunidade local precisa de obras deste 
porte para a manutenção de uma boa qualidade de 
vida. 
 

Sala das Sessões, 15 de junho de 2007. 
 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual - 2º Vice-Presidente ALES 

O SR. PRESIDENTE -(GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 181/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 182/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art.160-A, do Regimento 
Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Exm.º Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
César Hartung Gomes, a seguinte indicação: 
 

Que seja realizada obra de 
pavimentação asfáltica no trecho que 
liga o município de Rio Novo do Sul 
à localidade de Cachoeirinha. A 
execução desta obra atenderá a uma 
reivindicação antiga de moradores 
locais, principalmente de pequenos 
produtores que utilizam esta via para 
escorem suas produções, e de uma 
Comissão de Lideranças Políticas, 
composta pelos vereadores Joventino 
Cota Neto e Francisco Jorge da Silva, 
e coordenada pelo ex-prefeito Sidnei 
Costa.   

 
Palácio Domingos Martins, 19 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - PTB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 182/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 183/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art. 160-A, do Regimento 
Interno, requer à Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Exm.º Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
César Hartung Gomes, a seguinte indicação:  
 

Que seja analisado, por especial 
gentileza, a reforma e ampliação e ou 
a construção de um novo prédio para 
abrigar a EEEF Oral e Auditiva 
“Prof. Napoleão Albuquerque”, em 
Cachoeiro de Itapemirim, conforme 
processo protocolado na SEDU, sob 
o nº 36564826, em 07/03/2007. A 
execução desta obra, com espaço 
compatível e solidário com as 
necessidades especiais dos alunos, 
atenderá a reivindicação antiga de 
educadores e pais comprometidos 
com o processo de aprendizagem 
especial e de inclusão social destes 
portadores de necessidades especiais. 

 
Palácio Domingos Martins, 20 de junho de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - PTB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 183/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.° 184/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 
uso de suas atribuições regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fulcro nos artigos 134, inciso VIII e 
167-A, do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

lida, submetida à discussão e votação, a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

- Aumentar a contrapartida do 
Governo do Estado no que se refere a 
verba necessária à manutenção da 
UTI de Aracruz implantada no 
Hospital e Maternidade São Camilo, 
uma vez que a mesma ainda não 
entrou em funcionamento tendo em 
vista questões financeiras. 

 
Sala das Sessões, 02 de maio de 2007. 

 
MARCELO COELHO 

Deputado Estadual 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação n.º 184/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1231/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
Capitão PM Moacir Leonardo Vieira Barreto, 
assistente geral do Comando Geral, pelos relevantes 
serviços prestados à Instituição Policial Militar, no 
que tange à capacitação dos nossos policiais 
militares.  
 
 O SR. PRESIDENTE -(GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1231/2007, 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 N.º 1232/2007, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Meritíssimo 
Antônio Carlos Facheti, Juiz de Direito da Comarca 
de São Mateus-ES, pela campanha liderada com o 
intuito de promover a inclusão social dos 
excepcionais da APAE no município.  
 
 O SR. PRESIDENTE -(GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1232/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1233/2007, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Cariacica, pelas comemorações dos 
cento e dezessete anos da cidade de Cariacica.  
 
 O SR. PRESIDENTE - GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1233/2007, 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 N.º 1234/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
Prefeito Municipal de Vila Pavão, pelas 
comemorações dos dezessete anos de emancipação 
político-administrativa desse município.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1234/2007, 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 N.º 1235/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com a 
prefeita municipal de Fundão, pelas comemorações 
dos setenta e quatro anos de emancipação político-
administrativa desse município.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1235/2007, 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 N.º 1237/2007, dos Deputados 
Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com o Ten. Cel. PM Marcos Tadeu 
Celante, pela assunção ao comando do 1º BPM.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1237/2007, 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 N.º 1238/2007, dos Deputados 

Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com o TEN CEL PM Edmilson 
Moulin Ferreira, pela assunção ao comando do 5º 
Batalhão de Policia Militar do Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1238/2007, 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 N.º 1239/2007, dos Deputados 
Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com o TEN CEL PM Carlos Alberto 
Liberato, pela assunção ao comando do Batalhão de 
Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1239/2007, 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 N.º 1240/2007, dos Deputados 
Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com o TEN CEL PM Antonio 
Augusto da Silva, pela assunção ao comando do 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento - CFA.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1240/2007, 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 N.º 1241/2007, dos Deputados 
Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com o TEN CEL PM Leonardo 
Marchezi dos Reis, pela assunção ao comando do 6º 
Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1241/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.os 1242 E 1266/2007, dos 
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Deputados Sargento Valter e Luciano Pereira, de 
voto de congratulações com o Sr. Rogério Silveira de 
Queiroz, por sua posse na Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia – SECT. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos n.os 
1242/2007 e 1266/2007, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS N.os 1243 E 1259/2007, dos 
Deputados Sérgio Borges e Claudio Vereza, de voto 
de congratulações com o Sr. Esthério Sebastião 
Colnago – presidente do Sindicato e Organização das 
Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo 
– OCB/ES e Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado do Espírito Santo – 
SESCOOP/ES, extensivo aos demais diretores, pela 
posse da nova diretoria, quadriênio 2007/2011.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos n.os 
1243/2007 e 1259/2007, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1244/2007, dos Deputados 
Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com o TEM. CEL. PM Marco 
Antonio Souza do Nascimento, pela assunção ao 
comando do 4º Batalhão de Policia Militar do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1244/2007, 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 N.º 1245/2007, do Deputado 
Sargento Valter, de voto de congratulações com o 
Projeto de Inclusão Cultural – IntegrArtes, pela 
participação em solenidade na Universidade Federal 
do Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1245/2007, 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 N.º 1246/2007, do Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com o Conselho Estadual Antidrogas 
pela Semana Estadual Antidrogas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1246/2007, 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 N.º 1247/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
Instituto Meridional pelo lançamento do projeto Casa 
do Transplantado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1247/2007, 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 N.º 1248/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
Município de Santa Teresa, pela realização da XVI 
Festa do Imigrante Italiano.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1248/2007, 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 N.º 1249/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
Conselho Estadual Antidrogas em parceria com a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo 
lançamento do Selo Personalizado e Carimbo 
Comemorativo da Semana Estadual Antidrogas.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1249/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1250/2007, dos Deputados 
Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com o SD. PM Gilvan Santos, pela 
iniciativa do Jornal Folha Militar.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1250/2007, 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 N.º 1251/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
CETEMAG, o SINDIROCHAS e a MILANEZ 
MILANEZI pela apresentação da Feira do Mármore e 
do Granito em Brasília.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1251/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 

(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
comparecem os Srs. Deputados Atayde 
Armani, Claudio Vereza, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elion Vargas, Freitas e Luzia 
Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Lideranças 
Partidárias. 
 Concedo a palavra ao líder do PAN, Sr. 
Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 
 Ausente, concedo–a ao líder do PR, Sr. 
Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
 Ausente, concedo–a ao líder do PMN, Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. (Pausa) 
 Ausente, concedo–a ao líder do PV, Sr. 
Deputado Elion Vargas. (Pausa) 
 Ausente, concedo–a ao líder do PP, Sr. 
Deputado Cacau Lorenzoni.  
 
 O SR. CACAU LORENZONI – Sr. 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao líder do PSC, Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr. 
Presidente, declino. 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao líder do PT do B, Sr. Deputado Wanildo 
Sarnáglia. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados e público que nos assiste, tivemos a 
oportunidade, devido a ausência dos líderes, de 
assomar a esta tribuna. 
 
 Agradecemos ao Cerimonial desta Casa a 
última sessão solene de que participamos. 
Agradecemos a homenagem prestada a esse grande 
arquiteto, Sr. André Carloni, de origem italiana. Foi 
uma homenagem justa a esse grande cidadão espírito-
santense.  
 
 Estamos juntos com os servidores desta Casa 
nesta reivindicação de aumento salarial. Sem 
demagogia, achamos que é justo. Acabamos de votar 
favorável ao aumento, à recomposição de salário dos 
deputados. Queremos que se faça justiça, 
principalmente aos funcionários desta Casa. 
Votaremos um aumento do Judiciário. 

 
A Sr.ª Aparecida Denadai – A observação 

de V.Ex.ª veio em boa hora.  
Em relação ao aumento salarial dos deputados, 
deixamos claro que não somos contra em hipótese 
alguma. Somos trabalhadores e merecemos esse 
aumento. Mas quando votamos contra, deixamos 
claro que nosso voto era de protesto. Queremos 
receber o aumento, mas gostaríamos que os 
servidores públicos do Estado, da Assembléia 
Legislativa tenham esse mesmo direito. Agora, temos 
a oportunidade de fazer justiça aos servidores desta 
Casa, concedendo a eles também o aumento 
destinado a nós.  
 
 Deixamos claro - falamos inclusive para o 
representante deles - que não é discurso demagógico. 
Temos que obedecer ao orçamento, conversar com o 
presidente, ver o que é possível dentro do orçamento. 
Mas também temos que conceder a eles os mesmos 
direitos concedidos a nós, deputados. Se não for 
concedido o mesmo índice, que seja no que entender 
justo. V.Ex.ª colocou muito bem. Como servidora há 
dez anos do Município de Cariacica, conhecemos 
bem a realidade dos servidores públicos. Não é o 
caso desta Mesa Diretora, dirigida pelo Presidente 
Guerino Zanon, com quem temos conversado muito 
sobre esse assunto. S.Ex.ª tem mostrado empenho e 
boa vontade em atender às reivindicações dos 
servidores, inclusive ainda há pouco nos falou que os 
atenderá amanhã pela manhã. Sabemos que o 
servidor público sempre fica esquecido. Somamos a 
nossa fala a de V.Ex.ª em defesa dos servidores desta 
Casa. Somos a favor da discussão para que 
cheguemos a um índice justo e que a Assembléia 
Legislativa possa pagar. 
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O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Pouco a 
conhecemos, mas sabemos o dom da justiça que 
V.Ex.ª tem. Jamais passaremos por cima da 
autoridade do Presidente da Casa, mas sabemos da 
vontade do Deputado Guerino Zanon em atender aos 
funcionários deste Poder. 

 
O Sr. Jardel dos Idosos – Dizem que o ser 

humano é um eterno insatisfeito. Realmente, hoje 
votaremos o projeto que reajustará em trinta por 
cento o salário dos servidores do Tribunal de Contas. 
O tíquete-refeição dos funcionários desta Casa de 
Leis é maior que o salário mínimo. Temos pessoas 
que trabalham conosco ganhando trezentos e trinta e 
três reais por mês, e complementamos com um 
pouquinho de nosso salário. 

 
O que nos dá um desgosto muito grande e 

profundo é almoçarmos no belo restaurante desta 
Casa de Leis enquanto aquelas pessoas que zelam e 
mantêm a Assembléia Legislativa sobem em 
andaimes para manter os vidros limpos, recebem 
apenas quarenta reais para almoçar durante o mês. 
Entristece-nos bastante, porque enquanto comemos 
caviar no restaurante chique desta Casa de Leis, eles 
não conseguem comer nem um pão com salame.  

 

Somos favorável ao reajuste dos servidores, 
mas queremos saber se eles estão trabalhando ou não, 
porque o lugar deles é no serviço. Vocês, das 
galerias, deveriam estar trabalhando. Largaram a sala 
de trabalho para reivindicar? Estamos aqui para 
reivindicar o reajuste do salário de vocês, mas será 
que todos os que estão nas galerias estão 
aposentados? Votaremos favorável, sim, mas se 
reajustarem também os salários dos servidores 
efetivos e comissionados desta Casa. Pena maior é a 
pessoa receber trezentos e vinte e quatro reais e ter 
apenas quarenta reais para almoçar durante todo o 
mês. As pessoas que zelam por esta Casa trabalham 
mesmo. Vamos conceder um reajuste justo a quem 
realmente precisa. 

 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Cada 

classe, cada entidade, tem que procurar seus direitos. 
Sabemos do bom senso que o Presidente desta Casa 
tem. Temos certeza de que S.Ex.ª ouvirá a classe. 
Mais uma vez agradecemos a todos os funcionários 
do Cerimonial desta Casa a disponibilidade. Eles 
estão de parabéns. (Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Finda a fase das Lideranças Partidárias, 
passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Atayde 
Armani.(Pausa) 
  Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. 
 
  O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, declino. 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Sr.ª Deputada Luzia Toledo.(Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Vandinho Leite.(Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, todos sabem que pagamos um dos 
pedágios mais caros do Brasil para passar pela 
Terceira Ponte, e não vale a pena os moradores de 
Vila Velha e Guarapari passarem pela Avenida 
Carlos Lindenberg porque não há condições de 
tráfego. O pedágio custa um real e sessenta centavos 
para carro de passeio. É caríssimo! 

Quinta-feira passada recebemos um 
telefonema anônimo, dizendo que a ponte iria 
desabar. É verdade. A Ponte Florentino Avidos foi 
inaugurada em 1926, há oitenta e um anos, e está 
sofrendo uma única reforma agora. Alugamos um 
barco com um pescador profissional e mergulhamos 
nas imediações da Terceira Ponte. Fotografamos 
coisas que nos preocupam. Que a ponte não desabe 
agora, mas daqui a quinze anos poderá desabar. 
Quando nos deparamos com certas situações, ficamos 
preocupado. Há pessoas reformando os pilares da 
ponte, mas é uma reforma mentirosa, e a 
mostraremos a V.Ex.as. O fato é que no mês retrasado 
a ponte estava trincada em cima. Agora sabemos por 
quê. Esta foto que o câmera focaliza mostra a viga 
que dá o balanço da pilastra e uma viga enferrujada. 
O negócio é feio! Quem for ao local se assusta. Dá 
medo de passar pela Terceira Ponte. É um bom ponto 
turístico. As pessoas ficam apaixonadas pela água 
cristalina, verde, maravilhosa. É uma paisagem linda, 
não conseguimos explicar. É muita emoção. É bom 
que todos façam o que fizemos. A manutenção tem 
de ser mensal. Tiramos um pedaço da proteção que 
segura a ponte com a mão, sem muito esforço. Vejam 
o estado dessa ponte! Está desabando tudo! Olhem 
que ponte bonita! É uma das pontes mais bonitas do 
Brasil!  

Dentro do jogo de sapata, aliás aquilo lá não 
é jogo de sapata. Existe a pilastra e aquele quadrado é 
para proteger a pilastra. São blocos protegendo do 
impacto dos navios. Vejam as ferragens. O negócio é 
feio! Não estamos brincando. Querem tomar 
conhecimento? Dêem um pulo por lá, verifiquem 
como está a Terceira Ponte. 

A Terceira Ponte possui um dos pedágios 
mais caros do Brasil porque os concessionários da 
ponte não moram neste Estado. Eles administram a 
ponte via Internet e não têm muito prazer em 
consertá-la. A ponte está desabando. A foto mostra a 
marquise por baixo. O que aquele ferro vai segurar? 
Que proteção dá aquele ferro? Essa cratera é formada 
de blocos. O bloco desabou. Vejam como está a 
Terceira Ponte! Há manutenção, mas não é de 
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acordo. Estão fazendo enxerto. O enxerto não pode 
ser feito com pedra, tem que ser feito com massa. 
Estão enxertando pedras e jogando massa por cima, 
fazendo a maquiagem. Mas não pode ser maquiagem! 
Aquela estrutura tem que ter massa. 

Esta foto aqui mostra um lado. Está 
desabando tudo! Estivemos no local e comprovamos 
a situação da Terceira Ponte. Com o pedágio a 
concessionária da Terceira Ponte arrecada milhões de 
reais, e deixam a ponte dessa forma. Não é 
brincadeira! Se deixar do jeito que está, calculamos 
uns vinte anos para a ponte desabar. A proteção das 
pilastras está toda quebrada. Olhem nesta foto como 
estão dando a manutenção: não vimos ninguém 
trabalhando.   

Essa é a nossa denúncia com relação ao 
descaso para com essa ponte maravilhosa e que nos 
pertence. Pedimos às autoridades competentes que 
olhem bem o trabalho que estão executando. Parece 
que não está valendo a pena. O local serve até de 
ponto turístico, tem peixes de várias espécies e aves. 
Quem gosta de natureza é só alugar um barquinho e 
visitar o local. Vai curtir a natureza, mas ficará 
preocupado de ver a situação em que se encontra 
aquela ponte. É coisa de se preocupar. 

Não queremos complicação, mas a denúncia 
foi necessária. Vimos a ponte trincada em cima - não 
deu tempo de tirar a foto – e na semana seguinte 
providenciaram o conserto. Ela está trincada por 
causa da erosão na parte de baixo da ponte. Está 
corroendo tudo e é preciso urgentemente fazer uma 
reforma com sabedoria, para que não haja um 
acidente. É a quarta maior ponte do mundo. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sérgio Borges. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 
declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Robson Vaillant. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Sr. 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Dr. Wolmar Campostrini. 
(Pausa) 
 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sr.as Deputadas, oportunamente, quando estiver em 

discussão o projeto de reajuste salarial solicitado pelo 
Tribunal de Contas, estaremos solidário com esta 
Casa para o encontro de uma solução que atenda aos 
valorosos funcionários da Assembléia Legislativa. 
Hoje, o assunto será outro. No momento oportuno 
falaremos sobre direitos iguais para todos os 
cidadãos. 

Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, registramos a grande discussão travada 
hoje no Município de Cachoeiro de Itapemirim: a 
construção de um presídio de segurança máxima. Os 
jornalistas Higner Mansur, Ariet Moulin, Almir Forte 
e alguns jornais de Cachoeiro de Itapemirim, 
especialmente o Folha do Espírito Santo, mostram à 
população as inconveniências dessa instalação no 
município, dando a contrapartida daqueles que são 
favoráveis, sob o argumento de que ele receberá 
investimento de cerca de trinta milhões de reais. 
 Em primeiro lugar é bom deixar registrado 
que não haverá emprego para o povo de Cachoeiro de 
Itapemirim. O Governo terá que providenciar 
concurso público, e qualquer cidadão brasileiro maior 
de dezoito anos poderá fazê-lo. Em segundo lugar, os 
efeitos serão os piores possíveis para um município 
que balança e arvora a verdadeira bandeira do 
progresso e da geração de emprego e renda. Há uma 
discussão muito grande em termos de interesse 
regional ou interesse nacional na construção desse 
presídio de segurança máxima. Registramos que 
somos contra isso. Nossa opinião é que se deva 
procurar outra região, porque a população de 
Cachoeiro de Itapemirim não apóia, não admite e não 
deseja que essa construção seja feita no município. E 
todos sabem que atrás de uma segurança máxima 
vem a família daqueles que estão presos, os 
companheiros do crime organizado se instalam nas 
proximidades e o município receberá gente estranha e 
diferenciada de um povo ordeiro e trabalhador. 
 Isso nunca foi sonhado pelo cachoeirense 
Rubem Braga, o maior cronista que já existiu neste 
País. Se ele hoje estivesse vivo, por certo estaria 
ocupando a sua pena de ouro nos principais jornais e 
revistas brasileiros, para dizer que Cachoeiro de 
Itapemirim já tem alguns “Fernandinhos” e lá não 
cabe a construção de um presídio de segurança 
máxima, porque Cachoeiro de Itapemirim deixaria de 
ser a capital Secreta do Mundo, como declarou ele 
declarou. Hoje, somos da opinião de que as capitais 
secretas são Cachoeiro e Itapemirim, conjugando 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 Prestamos a nossa solidariedade aos Srs. 
Higner Mansur, Almir Forte, Ariet Moulin e Marília 
Mignone, ex-juíza aposentada, cujos artigos levam ao 
coração do povo de Cachoeiro de Itapemirim uma 
preocupação bastante grave com relação à possível 
construção. 
 Fazemos um apelo àqueles que são 
simpatizantes, à Prefeitura Municipal e ao deputado 
federal pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim 
para que revejam seus posicionamentos e não 
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mantenham mais entendimento com o Ministério da 
Justiça, pois não queremos que isso aconteça em 
nossa cidade. Gostaríamos que nosso protesto ficasse 
registrado nos Anais desta Casa de Leis para que 
amanhã não digam que falamos fora de hora.  

Compreendemos a necessidade de 
investimento na cidade, mas investimento em 
faculdades para os pobres, para os descriminados 
pela sorte; investimento em obras, como na Avenida 
do Contorno, que começamos quando prefeito. 
Saímos há dois anos e meio e essa obra ainda não foi 
concluída. Existem recursos, problemas de liberação, 
sabemos que o DNIT tem boa vontade, que o 
governo federal tem boa vontade, mas alguma coisa 
está errada porque as obras não chegam ao fim de 
forma alguma. O interesse é de todo o Sul do Espírito 
Santo, porque todos os que são de Guaçuí, Alegre, 
Espera Feliz, Muqui e Mimoso do Sul terão a 
oportunidade de passar pela rodovia, economizando 
cerca de vinte quilômetros ou uma hora de viagem. 
Portanto, existem muitas formas de vermos o 
progresso de Cachoeiro de Itapemirim, com recursos 
para o seu desenvolvimento, mas jamais criaríamos 
um presídio de segurança máxima para cerca de 
quinhentas pessoas, que por certo trarão 
intranqüilidade ao município. A paz em Cachoeiro de 
Itapemirim já não é das melhores, principalmente 
com a presença do Presídio Monte Líbano, de onde 
constantemente assistimos a fugas, maus-tratos e falta 
de sintonia da sociedade.  
 Recordamo-nos de um artigo interessante do 
Monsenhor Antônio Rômulo Zagoto, a quem 
respeitamos muito e por quem temos muita amizade, 
embora de partido diferente. Ele diz que está na hora 
de o povo olhar com carinho, com amor essa 
situação. Ele está certo: olhar a palavra do 
Evangelho, de Jesus Cristo, e por meio do Evangelho 
olhar para as prisões já existentes, a má alimentação, 
a falta de educação, porque quem entra hoje numa 
prisão não sai recuperado. As igrejas católica ou 
evangélica, a sociedade, todos que temos 
responsabilidade podemos levar nossa palavra, nosso 
amor, nosso carinho para a atual prisão que existe em 
Cachoeiro de Itapemirim, a Monte Líbano. Com a 
construção de novas prisões por certo não sobrará 
tempo para que as igrejas e a sociedade ajudem a 
quem precisa. 
 O governo do Estado já está tomando uma 
atitude muito importante, ou seja, a transferência da 
atual delegacia de polícia, localizada no coração da 
cidade, local de agrupamento de pessoas que parecem 
não ser humanas. São cubículos com capacidade para 
quinze pessoas alojando quarenta. Louvamos a 
atitude do governador do Estado, do vice-governador 
e de todos os responsáveis, da própria prefeitura de 
Cachoeiro de Itapemirim, que colabora com a doação 
de um terreno. Enfim, essa transferência será muito 
importante, porque os presos serão tratados com mais 
humanidade, como uma família que pode ser 
recuperada. É isso que Cachoeiro de Itapemirim 

precisa e que o governo do Estado está promovendo. 
Queremos inclusive que no local da delegacia, de 
notícias ruins, de passado não muito amistoso e nem 
de boas memórias, localizada no Bairro 
Independência, seja implantado um colégio com 
quadra de esportes e praça. O bairro pode articular e 
realizar o seu grande sonho transferindo a Escola 
Aristides Campos, que está no coração do Fórum, 
para o novo projeto que tem a PAT e salas 
adequadas, porque onde está localizado esse colégio 
não tem nada pior.  

Nosso apelo é sentimental, sem nenhuma 
crítica ou agressão, para os que são favoráveis - a 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e o 
deputado federal representante do município: revejam 
suas posições, ouçam a voz das ruas e digam que 
Cachoeiro de Itapemirim realmente não pode ter esse 
presídio. É o nosso apelo, a nossa palavra e o nosso 
registro para que esta Casa ecoe no coração dos 
governantes. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

 
O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, 

declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Marcelo Coelho. 

 
O SR. MARCELO COELHO - Sr. 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Claudio Vereza.(Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Elion 
Vargas. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Doutor 
Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr. 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Doutor Rafael Favatto. 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 
  
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, assomamos a esta tribuna para nos 
reportar em relação a alguns fatos e passar também 
uma idéia de acontecimentos que envolvem o 
governo estadual no sentido altamente positivo. Não 
poderíamos de deixar de fazer referência ao almoço 
realizado no Palácio da Fonte Grande, quando o 
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governador Paulo Hartung, juntamente com os 
deputados estaduais, teve oportunidade, por 
intermédio do secretário de Planejamento José 
Eduardo Azevedo, de apresentar um documento 
substanciado neste papel e encaminhado a cada um 
dos deputados, dizendo do Plano de 
Desenvolvimento do Espírito Santo até o ano 2025. 
Esse documento embute o Plano de Governo de 2007 
a 2010.  

 
A exposição do secretário José Eduardo 

Azevedo, um homem altamente equipado par o cargo 
que exerce, já mereceu nesta tribuna elogios de 
colegas que nos antecederam dizendo da repercussão 
e da alta impressão que deixou num momento que 
delineou as metas prioritárias do Governo Paulo 
Hartung. 
 
 Esse documento está com todos os deputados 
e logicamente cada um, com dedicação, zelo e no 
cumprimento de seu mandato, terá oportunidade de 
verificar os aspectos de uma administração de 2007 a 
2010. Esse documento é constituído de um Plano de 
Metas e o fundamental para o governo é o 
desenvolvimento do capital humano. Logo em 
seguida S.Ex.ª fala de um dos projetos mais 
ambiciosos, a erradicação da pobreza e redução das 
desigualdades do capital humano. É o Governo Paulo 
Hartung com os pés no chão; é um governo que, não 
pensando de maneira onírica ou faraônica, está se 
preparando, ao longo desses anos, está projetando 
para 2025 acabarmos no Espírito Santo com a 
pobreza. É uma meta da mais alta ousadia, e somente 
aqueles que têm o espírito de estadista podem admiti-
la num programa de governo. E considerando o 
aspecto social, talvez este o ponto mais importante. O 
desenvolvimento da rede de cidades é outro projeto 
interessante, uma meta que deve ser gravada por 
todos nós, porque não ficaremos adstritos à Grande 
Vitória; interiorizaremos essas metas de cidade. 

 
Se o governo trabalha da maneira que está 

trabalhando aqui, na Capital, principalmente nas 
áreas mais congestionadas sob o ponto de vista 
demográfico, ele irá para o Interior e a Secretaria de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
liderada pelo nosso colega, Sr. Rodrigo Chamoun, 
terá uma participação efetiva. Veremos o progresso, a 
qualidade de vida se deslocando da área da Grande 
Vitória e indo para o Interior, objetivo maior do 
Governo Paulo Hartung.  

 
Por outro lado, o Plano de Metas prossegue 

com a agregação de valor à produção, adensamento 
nas cadeias produtivas e diversificação econômica. 
Estamos falando de maneira geral, porque 

evidentemente aqueles que irão compulsar esse 
documento terão oportunidade de ver, item por item, 
o desdobramento das metas anunciadas. 

 
Logo em seguida vem o desenvolvimento da 

logística. Ninguém pode entender o Governo hoje se 
não tiver os olhos voltados para a logística, porque 
tudo isso redunda evidentemente em velocidade na 
execução do trabalho e redução de custos.  

 
Gostaria de chamar atenção também para a 

inserção estratégica regional. E neste momento 
vemos colegas, neste Plenário, que representam 
regiões específicas, como por exemplo os Srs. 
Deputados Giulianno dos Anjos e Luciano Pereira, 
que representam o Município de Barra de São 
Francisco; o Sr. Deputado Marcelo Coelho, tão 
apegado ao Município de Aracruz e cercanias; o Sr. 
Deputado Robson Vaillant, que hoje tem uma 
representação não só do nosso Município de Vila 
Velha, mas que também se estende para o Interior; os 
Srs. Deputados Jardel dos Idosos e Doutor Hércules, 
que como nós representam o Município de Vila 
Velha, que colocamos dentro da Grande Vitória, onde 
o Governo está realizando um trabalho 
extraordinário; o Sr. Deputado Paulo Foletto, que 
representa o Município de Colatina e todas as 
imediações ao Norte do Estado do Espírito Santo, que 
por certo também será aquinhoado com esse projeto; 
o Sr. Deputado Elion Vargas, representando a região 
do Caparaó e o Município de Alegre, que também 
estão dentro dessa meta do programa do Governo, da 
inserção estratégica regional, fazendo com que 
tenhamos uma melhoria de condição de vida muito 
grande no Interior. O Governo também colocou nesse 
programa, que vai do ano de 2007 até 2010, exposto 
de forma brilhante pelo Secretário de Estado de 
Economia e Planejamento, Sr. José Eduardo 
Azevedo, as metas e os projetos prioritários.  

 
Saímos das metas, que é uma filosofia de 

comportamento governamental, e avançamos agora 
em relação aos projetos prioritários. Gostaria de citar 
os setores mais sensíveis, principalmente na área 
social. O Governo Paulo Hartung está inteiramente 
empenhado em dar ao nosso povo uma qualidade de 
vida que seja classificada como compatível com o 
nosso desenvolvimento. 

 
Na área da Educação é importante frisar que 

ampliaremos o programa Nossa Bolsa; melhoraremos 
a qualificação dos docentes; teremos uma 
intensificação do programa Mais tempo na Escola, 
que é muito importante, principalmente quando 
estamos vivenciando um dos mais graves problemas, 
ou seja, o tráfico nas imediações das escolas. Quando 
o aluno fica mais tempo dentro da escola, ganha em 
saber e também em um convívio social que será 
altamente positivo em relação à família. 
Outro ponto na área da Educação é ampliar o acesso 
à educação profissional. Hoje temos certeza disso. 
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Muitos advogados, muitos médicos, muitos dentistas, 
muitos cursos superiores. A realidade deste Estado, 
que está com a perspectiva do petróleo diante dos 
olhos, é uma realidade de ensino profissional. 
Precisamos abrir as portas da oportunidade e do 
emprego para aqueles que não colocam anel no dedo 
e não obtêm diploma de curso superior. 
 
 O ensino profissional no Governo Paulo 
Hartung terá um marco importante, por meio do 
trabalho da Secretaria de Estado da Educação. Citarei 
dois números na área da educação: no ano de 2002, 
quando o Governo Paulo Hartung teve a 
oportunidade de assumir o comando do nosso 
destino, tínhamos quinhentos e vinte e seis milhões 
de reais. No ano de 2006, antevéspera de 2007, ano 
em que assumimos esta legislatura, já apontava um 
número equivalente a novecentos e um bilhões de 
reais empatados e empregados na área da educação. 
 
 Quando falamos no aspecto referente à área 
social, chamamos a atenção para a Saúde também, 
por ser um ponto altamente controvertido. O Sr. 
Deputado Doutor Hércules Silveira, que preside a 
Comissão de Saúde, sabe muito bem, não só por 
causa da sua experiência de médico consagrado, mas 
também como um estudioso do problema. 
 
 Por questão de justiça, abrimos um parêntese 
porque o Sr. Anselmo Tose, Secretário de Estado da 
Saúde, foi criticado algumas vezes e envolvido em 
episódios aleatórios ao seu notável trabalho. Mas 
S.Ex.ª tem feito um trabalho muito bonito. 
 
 Apenas aproveitando o depoimento do nosso 
querido colega Sr. Deputado Marcelo Coelho, e do 
Sr. Deputado Doutor Hércules Silveira, que esteve 
em Vila Velha. Chamamos a atenção, antes de 
abordamos o tema saúde, para o evento que marcou 
sobremodo a presença do Governo em favor daqueles 
menos favorecidos, uma classe que muito nos toca, a 
dos que têm deficiência físico-motora. Não tenho 
vaidades na vida, pois cheguei a um estágio, aos 
setenta e quatro anos, em que exerço um mandato por 
ideal. Mas há uma obra do meu governo que recebeu 
o influxo do meu coração: o Centro de Recuperação 
Físico-Motora, situado na Praia da Costa, em Vila 
Velha. 
 
 Estávamos acompanhado do nosso amigo 
Deputado Doutor Hércules Silveira e do grande 
Deputado Marcelo Coelho, na solenidade onde o 
Governo teve a oportunidade de fazer uma das 
comemorações mais comoventes de que já 
participamos.Vimos as pessoas recebendo próteses e 
pernas mecânicas, numa demonstração de que o 
Governo não estava perdendo a ótica social. 

 
Houve um anúncio do Secretário de Estado 

da Saúde, Anselmo Tose - falamos na tribuna desta 
Casa e desejamos que este pronunciamento chegue 

até o mais longínquo rincão do Espírito Santo - que 
agora o cadeirante ou a pessoa que tem dificuldades 
no movimento físico-motor não levará mais que 
quinze dias para obter uma cadeira de rodas e viver 
com a dignidade que pede uma pessoa acometida do 
mal da falta de movimento. Também teremos uma 
revisão dessas próteses, que são tão importantes. Não 
passará mais que um ano para fazer as peças 
necessárias. 
 Falamos sobre a saúde, reportando-nos a essa 
solenidade que foi muito marcante. O Governo nessa 
área pretende instalar mais cinqüenta leitos em 
Cachoeiro de Itapemirim, cidade tão bem 
representada pelo eminente colega, Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço, que tem sido um paladino da 
saúde nesta Casa; pretende construir um novo centro 
cirúrgico e uma UTI com mais dez leitos no Hospital 
Silvio Ávidos, em Colatina, e o Sr. Deputado Paulo 
Foletto acompanha de perto essa obra tão importante; 
pretende reestruturar e ampliar o Hospital São Lucas, 
de cento e cinqüenta a duzentos e cinqüenta leitos, 
acabando com aquele triste espetáculo de doentes 
deitados no corredor por insuficiência de leitos; 
pretende iniciar as obras do novo Hospital Dório 
Silva, com trezentos e vinte leitos na Serra, e 
inaugurar o Hospital Central em Vitória, com cento e 
sessenta e oito leitos, sob novo modelo de gestão por 
organização social.  

 
Lamentamos, Sr. Presidente, o término do 

nosso tempo. Ainda estávamos na metade do nosso 
pronunciamento. Mas voltaremos em outra 
oportunidade a ocupar esta tribuna para continuar 
relatando o que é efetivamente o plano de 
desenvolvimento até 2025 e o plano de governo de 
2007 a 2010.  

 

Portanto, este é um governo positivo, e nos 
enche de orgulho apoiá-lo na Assembléia Legislativa. 
Confiante na ação do governador Paulo Hartung, nos 
seus secretários e companheiros de administração, 
teremos neste período efetivamente o governo que 
todo capixaba sonhou ao votar de maneira tão 
expressiva, com mais de oitenta por cento dos votos, 
e que também tem sido, para nós deputados, um 
apoio maciço e que muito honra a história do Espírito 
Santo. (Muito bem!) 
 

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

O SR. LUCIANO PEREIRA - Sr. 
Presidente, declino. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Foletto. 
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O SR. PAULO FOLETTO - (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, seja bem-vindo, após 
uma semana de ausência por motivos 
particulares.Não sentimos tanta a falta de V.Ex.ª 
porque a Deputada Luzia Toledo conduziu muito 
bem a presidência. Mas a presença de V. Ex.ª 
conduzindo o Legislativo é sempre uma segurança 
maior. 

Saudamos os Srs. Deputados e as Sr.as 
Deputadas, os servidores da Assembléia Legislativa 
que hoje estão nas galerias desta Casa em caravana 
para reivindicar igualdade com o Tribunal de Contas 
com relação ao aumento salarial, pois a defasagem 
dos salários se tornará muito grande. Acabamos de 
conversar com o Sr. Presidente, mas a princípio a 
questão orçamentária atrapalha. Temos que procurar 
uma saída e ver o que é possível fazer, se há 
necessidade de suplementação para que os nossos 
servidores possam também receber a mesma atenção 
que os servidores do “Anexo”, que é o Tribunal de 
Contas, estão recebendo. 

Não foi ensaiado, Sr. Deputado Elcio 
Alvares, o discurso de V. Ex.ª para em seqüência eu 
me manifestar. Abrirei espaço para fazer a leitura de 
um e-mail do Sr. Helder Pereira Andrade, executivo 
da Petrobras. Ele passou este e-mail e o meu irmão o 
repassou para mim. Diz: 
 

“Muito se fala que o Espírito Santo é 
o ‘primo pobre do Sudeste’. Mas 
alguns números começam a 
contradizer isso. Eis algumas 
‘pequenas’ provas do povo 
trabalhador que existe no ES. A taxa 
de desemprego no ES é a menor do 
Sudeste e bem abaixo da média 
nacional (6,9% no ES contra 9,8% do 
País). Em Vitória (Capital do ES) a 
renda per capita é de US$ 14.000 
(catorze mil dólares). Se fosse um 
País à parte, Vitória seria mais rica 
do que Israel, Portugal, Polônia ou 
México. Seria o País mais rico da 
América Latina. No ES, cerca de 
41% do Produto Interno Bruto tem 
relação com comércio exterior, ou 
seja, se o ES fosse um País à parte, 
teria um nível de abertura econômica 
maior que a França, Itália, Canadá, 
China, Suíça, Inglaterra, entre outros, 
perdendo apenas para os Estados 
Unidos, países do Sudeste Asiático, 
Japão, Alemanha e Emirados Árabes. 

A taxa de turistas que visitam 
os Municípios de Guarapari, Vila 
Velha e Vitória no verão é de mais de 
1.000.000 (um milhão) de pessoas. 
Levando-se em consideração que a 
população somada desses municípios 
é de 600.000 habitantes, se eles 

fossem um país à parte, 
proporcionalmente eles seriam mais 
visitados do que a França e os 
Estados Unidos juntos!!! 

A relação automóveis/família 
fica em 1 automóvel para 2,66 
famílias. Quase o mesmo que na 
Espanha. A maior fábrica de celulose 
branqueada do mundo está no 
Espírito Santo. (Aracruz Celulose). O 
maior porto de exportação de minério 
de ferro do mundo? No Espírito 
Santo. (Porto de Tubarão) A maior 
siderúrgica do mundo na produção de 
placas de aço? Espírito Santo. (CST, 
Companhia Siderúrgica de Tubarão). 
O maior complexo de pelotização do 
mundo? No Espírito Santo. (CVRD I, 
II, Nibrasco, Itabrasco, Kobrasco e 
Hispanobrás) .A maior fábrica de 
chocolates do Hemisfério Sul está no 
Espírito Santo. (Chocolates Garoto). 
A maior exportadora de café do 
Planeta está aqui no Espírito Santo 
(Cafénorte) .A maior empresa de 
transporte rodoviário da América 
Latina é capixaba. (Viação 
Itapemirim). Ah! A segunda 
também... Viação Águia Branca.” 

 
 O Sr. Giulianno dos Anjos – Sr. Deputado 
Paulo Foletto, só para completar o raciocínio de 
V.Ex.ª : a maior votação do Brasil para governador 
do Estado e também para deputado estadual foi no 
Estado do Espírito Santo, que elegeu o Sr. Deputado 
Guerino Zanon, Presidente da Assembléia 
Legislativa.  
  

O SR. PAULO FOLETTO – Continuando a 
leitura: 

 
“O Espírito Santo é o maior 

produtor mundial de mármore e 
granito. Também é o maior produtor 
mundial de café conilon, usado para 
fazer café expresso. Do seleto grupo 
de empresas que faturam mais de um 
bilhão de reais por ano, no Espírito 
Santo existem os Grupos Coimex, 
Águia Branca, CST, Cia. Vale do Rio 
doce, Aracruz Celulose, Prismyann, 
Cotia Trading e Samarco Mineração. 

Tudo isso serve para lembrar 
que podem até nos considerar 
‘primos pobres’. Mas, sem sombra de 
dúvidas, devemos ser os ‘primos 
competentes’ da economia brasileira. 
Sinta-se orgulhoso de ser capixaba e 
morar aqui e também aos que moram 
fora. Temos aqui um pouquinho da 
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dimensão e do nosso papel produtivo 
para o País.” 
 

 Sr. Presidente, temos aqui um pouquinho da 
dimensão, da grandeza e do papel produtivo que o 
nosso Estado tem representado para o País.  

 
Completando a fala do Sr. Deputado Elcio 

Alvares, Líder do Governo, que mostrava as ações 
que o Governo está implementando e tem 
programadas para os próximos três anos, até 2025, e, 
na seqüência, mais quinze anos, é claro que temos 
violência periférica, temos fila na internação 
hospitalar, temos hospitais públicos superlotados, 
temos necessidade de infra-estrutura para 
acompanhar este momento pujante que a economia 
privada do Estado tem desenvolvido, e é por isso que 
o poder público local tem que ser ágil ao dar sua 
resposta. O poder público federal tem que voltar os 
olhos para nós, para estruturarmos nossos portos e 
melhorarmos nossas rodovias. O Sr. Deputado 
Giulianno dos Anjos é um dos articuladores do setor 
de granito; e nós vivemos digladiando contra os 
danos que o transporte de rocha traz às rodovias e à 
vida humana. Mas vivemos um momento pujante e 
temos que ter orgulho de ser capixaba. Temos que ter 
orgulho do Governo que temos, orgulho da 
Assembléia Legislativa que conseguimos modificar. 
Não temos dúvida alguma de que temos de ter 
orgulho por termos um bom Estado, que caminha no 
sentido de dar condições para que os nossos filhos e 
as futuras gerações tenham uma melhor estruturação 
para aqui viverem.  

 
A Sr.ª Luzia Toledo – Agradecemos ao Sr. 

Deputado Giulianno dos Anjos a compreensão e ao 
Sr. Deputado Paulo Foletto, 2º Secretário da Mesa, a 
manifestação, primeiramente pela frase terminando 
seu discurso: “Orgulho de ser capixaba”. O ator 
Stênio Garcia, capixaba de Mimoso do Sul, fez uma 
palestra em Vitória cujo tema foi Orgulho de ser 
capixaba. Não tem frase mais perfeita para o turismo 
do que essa. Se não tivermos orgulho de ser capixaba 
e se não falarmos e não cantarmos esta Terra a todo o 
momento, não conseguiremos fazer o que queremos 
no turismo.  

 
Sr. Deputado Paulo Foletto, o 

pronunciamento de V.Ex.ª foi completo nas áreas da 
saúde, segurança, educação, e no turismo terminou 
lindamente. Agradecemos a fidalguia. É muito difícil 
substituir o Presidente Guerino Zanon, mas fizemos 
um trabalho a vinte e nove mãos. Agradecemos a V. 
Ex.ª ter se referido a esse pequeno espaço de tempo 
em que ficamos juntos à Mesa. Muito obrigada 
mesmo. 

 
O Sr. Giulianno dos Anjos - Parabenizamos 

V.Ex.ª pelo discurso – como bem disse a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo – pois temos sim que ter 

orgulho de ser capixaba. Incluindo nessa pesquisa do 
levantamento que V.Ex.ª fez, que está excelente, 
sessenta por cento da extração de mineração de 
rochas ornamentais no País também são do Estado do 
Espírito Santo. E, Deputado Paulo Foletto, V.Ex.ª 
não está brigando sozinho, não. Estamos brigando 
juntos para melhorarmos o transporte no Norte do 
Estado. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – Eu tenho 

certeza disso. Muito obrigado a V.Ex.ª (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Givaldo Vieira. 

 
O SR. GIVALDO VIEIRA – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, o Governo Lula nesses dias coloca em 
pauta uma política muito importante para o nosso 
País, voltada para a nossa juventude. Até o dia 27 de 
julho encerram-se as inscrições para o Pró-Jovem, 
um grande programa federal voltado para os jovens 
entre quinze e vinte e quatro anos, sobretudo os mais 
pobres, os mais excluídos. Nessa faixa etária, os 
jovens que tenham concluído apenas a quarta série 
têm condição de retornar para a sala de aula; estando 
desempregados, receberão uma bolsa mensal no valor 
de cem reais como estímulo e como forma de 
transferência de renda, ou seja, como forma de 
sustentabilidade para que essa juventude seja incluída 
socialmente. Há de se imaginar que um jovem entre 
quinze e vinte e quatro anos que não tenha acima da 
quarta série, um jovem pobre, muitas vezes tem 
inclusive dificuldade de acesso ao mercado de 
trabalho. Não adianta pensar em curso de 
qualificação profissional se não tivermos condição de 
incluir novamente essa juventude na educação 
formal. É um programa que amplia agora em mais 
setenta e seis mil vagas; já tem em execução cento e 
setenta e seis mil vagas, matrículas. Portanto, um 
programa que vai ganhando força ou peso no Brasil 
inteiro e, com certeza, ajudando muitos jovens 
capixabas. 

 
O Sr. Jardel dos Idosos – O Governo já 

deveria pensar o mais rápido possível no controle de 
natalidade, ou seja, o controle de natalidade deveria 
ser o projeto primordial do governo federal.  

 
O SR. GIVALDO VIEIRA - Sr. Deputado 

Jardel dos Idosos, já existem programas em várias 
esferas. Realmente é uma preocupação muito 
pertinente de V. Ex.ª, sobretudo porque um dos 
direitos que a pessoa deve ter é o de se planejar. 
Planejar sua própria família e, se quiser - sendo bem 
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orientado - ter um programa de controle em formação 
da sua família.  

Mas o programa Pró-Jovem que o governo 
federal - nesses próximos dias encerram-se as 
inscrições - atinge todos os municípios do País. 
Todos os municípios são convidados a mobilizar a 
juventude para retornarem à sala de aula. É apenas 
um dos dezenove programas que o governo federal 
tem e que atinge a juventude. Além desse programa 
Pró-Jovem o governo tem o projeto Agente Jovem; o 
programa Bolsa-Jovem; o Brasil Alfabetizado Jovem; 
o programa Escola Aberta; o Escola de Fábrica; o 
programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio 
(Promed); o Juventude e Meio Ambiente; o Nossa 
Primeira Terra; o Cultura Viva; o Programa de 
Integração de Educação Profissional ao Ensino 
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (Proeja); o Programa Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego (PNPE); o Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens (Pró-Jovem); o Programa 
Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 
(PNLEM, que foi uma novidade para no Governo 
Lula, Projeto Rondon; o Pronaf Jovem; o 
Universidade para Todos (ProUni); o Saberes da 
Terra; o programa Segundo Tempo; o projeto 
Soldado Cidadão, enfim, um conjunto de mais de 
dezenove programas que atinge diretamente a nossa 
juventude. 

 
O Sr. Giulianno dos Anjos – Parabenizamos 

o brilhante discurso de V. Ex.ª e parabenizamos 
também sua atitude e a do Sr. Deputado Claudio 
Vereza, proponentes de um seminário nesta Casa de 
Leis que foi de extrema importância para o Estado do 
Espírito Santo e para o Brasil, o Seminário de 
Competitividade dos Portuários Brasileiros. 
Parabéns. V. Ex.ª só vem acrescentar e orgulhar o 
povo capixaba por tratar de questões tão importantes 
para o Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. GIVALDO VIEIRA – Obrigado, Sr. 

Deputado Giulianno do Anjos. Agradecemos também 
a presença de V. Ex.ª e a do Sr. Deputado Marcelo 
Coelho naquele seminário, que teve início às 9h e 
encerrou às 20h, com a presença intensa, quantitativa 
e qualitativa aqui, no Plenário, com debates 
profundos sobre o futuro do Estado do Espírito Santo 
no campo do desenvolvimento econômico na 
perspectiva do desenvolvimento dos nossos portos 
capixaba. Falaremos mais sobre o assunto. 

Retornamos aos programas para a juventude, 
e queremos falar sobre isso porque no almoço com o 
governador uma das coisas que nos chamou a atenção 
- faz parte do planejamento estratégico do governo – 
foram os programas voltados para área da juventude, 
que consideramos fundamental. Precisamos somar 
esforços. Os governos estaduais e municipais 
precisam somar esforços ao esforço do Governo Luiz 
Inácio Lula da Silva em favor da juventude. Hoje, no 
Brasil, existe uma lacuna nessa política. Temos 

políticas claras e consolidadas para atenção a criança. 
Evidentemente há ainda muito a avançar, mas as 
políticas são claras e definidas. Existem aqueles que 
protegem o direito das crianças, existem as políticas 
para promover a vida e a dignidade da criança. 
Temos políticas claras voltadas para o idoso, políticas 
que cada vez mais vão se incorporando pela 
necessidade de atenção especial. Temos políticas 
voltadas para a população que está na faixa etária 
produtiva, atuando no mercado de trabalho, mas para 
o público jovem que está na faixa de quinze a vinte 
nove anos temos uma verdadeira lacuna no nosso 
País, sobretudo no que tange ao acesso a educação.  

Hoje no ensino médio estão presentes muito 
pouco dos nossos jovens. No Brasil inteiro, de toda 
faixa etária que deveria estudar o ensino médio, 
temos trinta por cento cursando. Precisamos de 
acesso a cursos profissionalizantes para que essa 
juventude tenha alternativa de entrada no mercado de 
trabalho. Hoje as iniciativas são louváveis, mas muito 
frágeis ainda para tamanha realidade. Temos um 
problema do acesso ao mundo do trabalho. O 
Governo Luiz Inácio Lula da Silva tem o programa 
Primeiro Emprego, mas ainda é pouco. O esforço da 
sociedade tem que ser no todo, para que isso aconteça 
o mais rápido possível. Temos o problema da geração 
de renda, porque muitos jovens estão afastados do 
mercado de trabalho; temos o problema de acesso ao 
esporte, à cultura, ao lazer; temos o problema da 
exclusão, da tecnologia e da informação. Portanto, 
precisamos fazer com que as políticas voltadas para a 
juventude aconteçam.  

Focamos uma preocupação da qualificação 
profissional, sobretudo num momento em que o 
Estado do Espírito Santo recebe grandes projetos na 
área do petróleo, do gás, do aço e na produção das 
pedras ornamentais. O Estado do Espírito Santo vem 
crescendo e recebendo muitos investimentos. A 
previsão é de muitos investimentos. Precisamos criar 
oportunidades para nossa população jovem, para que 
esses jovens tenham perspectiva de futuro e não 
sejam atraídos justamente para o mundo do crime. 
Muitas vezes é ao que assistimos por falta de opção, 
por falta de uma educação que assegure a essa 
juventude perspectivas de desenvolvimento humano, 
perspectivas de acreditar em seu país, perspectivas de 
poder imaginar-se como ser humano completo, com 
condições de constituir sua família, de ter um futuro 
digno. É dessa maneira que certamente precisamos 
fazer um esforço em torno dessas políticas para a 
juventude. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai.  

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 

Presidente, declino.  
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Giulianno dos Anjos.  
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O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr. 
Presidente, declino.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON)- Tendo S.Ex.ª declinado e findo o tempo 
destinado aos Oradores Inscritos, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Resolução n.º 20/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, que institui a Comenda do Mérito 
Empresarial “Américo Buaiz”. Publicado no DPL do 
dia 06/06/2007. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
2. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 124/2007, do Deputado Atayde 
Armani e outros, que denomina “Dário Pertel” o 
trecho da Rodovia Estadual que liga o Município de 
Linhares com a Divisa do Município de Colatina, via 
Beira Rio neste Estado. Publicado no DPL do dia 
22/05/2007. Parecer n.º 165/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade. Lido no Expediente 
da Sessão Ordinária do dia 20.06.2007.  

 
3. Discussão Especial, em 3ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.os 32/2007, do Deputado Doutor 
Rafael Favatto, e 79/2007, do Deputado Reginaldo 
Almeida, ambos correlatos, que determina a 
conversão dos motores da frota de veículos 
pertencentes a entidades públicas com o fim de 
possibilitar o uso de Gás Natural Veicular – GNV. 
Publicados no DPL dos dias 28/02/2007 e 
09/04/2007. 

 
4. Discussão Especial, em 1ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 08/2007, da 
Mesa Diretora e outros, que dá nova redação ao 
Inciso I do Artigo 54 da Constituição Estadual, 
dispondo sobre a investidura do Deputado em cargos 
públicos que especifica. Publicado no DPL do dia 
06/06/2007. 

 
5. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º107/2007, da Mesa Diretora, que 
altera o artigo 8º da Lei n.º 8.125/2005, fixando 
atribuições básicas e os requisitos de investidura dos 
cargos efetivos de atuação na área da TV Assembléia 
e da Comunicação Social, da Assembléia Legislativa. 
Publicado no DPL do dia 14/05/2007. 

 
6. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º128/2007, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a proibição de exigência 
de certidão negativa emitida pelas entidades de 
proteção ao crédito (SPC e SERASA) como condição 
fundamental para ingresso em qualquer tipo de 
emprego. Publicado no DPL do dia 25/05/2007. 

7. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei Complementar n.º17/2007, do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, alterando a redação 
do artigo 142 da Lei Complementar n.º 46, de 
31.01.1994, que instituiu o Regime Jurídico para os 
servidores públicos do Estado do Espírito Santo, 
dispondo sobre a licença à servidora pública que 
adotar ou obtiver guarda judicial de criança. 
Publicado no DPL do dia 27/04/2007. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Resolução n.º 20/2007.  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Elcio Alvares, Reginaldo Almeida e 
Doutor Wolmar Campostrini.  

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Elcio Alvares.  

 
O SR. ELCIO ALVARES - (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Justiça, o Projeto de Resolução n.º 
20/2007 tem como autor o nobre Sr. Deputado Sérgio 
Borges, vice-líder do Governo. S. Ex.ª institui, por 
meio desse Projeto de Resolução, a Comenda do 
Mérito Empresarial Américo Buaiz. Obviamente, com 
o zelo de sempre, o Sr. Deputado Sérgio Borges 
cumpriu todos as disposições regimentais. 
Simplesmente, nesta Comissão de Justiça, 
poderíamos ser pela aprovação da matéria. Mas é o 
nosso dever aduzir algumas palavras, considerando 
que o homenageado é o empresário Américo Buaiz, 
que praticamente criou neste Estado do Espírito 
Santo o espírito empresarial, sendo o primeiro 
presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Espírito Santo.   

O Sr. Américo Buaiz foi uma figura singular. 
Durante um período muito intenso na vida do nosso 
Estado, principalmente na fase do desenvolvimento, 
deu o melhor dos seus esforços em favor do Espírito 
Santo. O seu exemplo repercute até hoje. Consolidou 
de tal maneira a Federação das Indústrias que hoje ela 
é efetivamente um dos instrumentos de progresso no 
nosso Estado. A ação de Américo Buaiz foi 
multiforme, não só no setor empresarial, mas no setor 
de comunicações. Hoje temos um grupo de 
comunicações liderado pelo seu filho, Sr. Américo 
Buaiz Filho, padrão e orgulho para todos nós, a Rede 
Record no Estado do Espírito Santo, apresentando 
programas da melhor qualidade em nível local, os 
noticiários da TV Vitória que sempre abordam 
problemas locais, sendo exemplo de programas que 
ajudam a edificar o Estado do Espírito Santo que 
todos queremos. 
 Tomaríamos muito tempo para falar do Sr. 
Américo Buaiz, pois sua vida foi repleta de fatos e 
gestos que marcaram esse homem singular e que hoje 
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está sendo homenageado pelo Sr. Deputado Sérgio 
Borges. Não temos dúvida nenhuma de que receberá 
a consagração de todos os Srs. Deputados presentes, 
fazendo com que a Comenda do Mérito Empresarial 
Américo Buaiz se transforme numa realidade. 
 Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Justiça, o projeto tem todos os revestimentos 
legais e consignamos, com muita alegria, essa justa 
homenagem que é o sentimento coletivo de todos 
aqueles que integram a Assembléia Legislativa. O 
nosso parecer é pela constitucionalidade da matéria. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Passo a presidência dos trabalhos ao Sr. 
Deputado Elcio Alvares e peço a palavra para discutir 
o parecer. (Pausa) 
  

O SR. ELCIO ALVARES – Assumo a 
presidência neste momento e concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Theodorico Ferraço. 
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, ninguém mereceu tanto 
como o Sr. Américo Buaiz esta homenagem. Um 
homem que amou o Estado do Espírito Santo, 
desbravador do centro industrial do nosso Estado. 
Morreu jovem, pois com setenta e cinco anos parecia 
um garoto. Temos muitas saudades do Sr. Américo 
Buaiz, pois convivemos com ele e sua família. 
 Sr. Deputado Elcio Alvares, as palavras de 
V.Ex.ª transmitem aquilo que sai do nosso coração. O 
Sr. Américo Buaiz poderia estar presente até hoje no 
coração de todos nós, mas com essa homenagem, 
muito bem lembrada pelo Sr. Deputado Sérgio 
Borges, ficará vivo por toda eternidade no coração do 
Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Devolvo a 
presidência dos trabalhos ao seu presidente, Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
relator. 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, para que esta 
ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS) – Sr. Presidente, na forma regimental 
assumo a presidência da Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Theodorico Ferraço e 
Luzia Toledo. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, o Projeto de 
Resolução n.º 20/2007, de autoria do Sr. Deputado 
Sérgio Borges, institui a Comenda do Mérito 
Empresarial Américo Buaiz. Parabenizamos o Sr. 
Deputado Sérgio Borges por mais um projeto de 
suma importância nesta Casa. Fazemos menção à 
Comenda Domingos Martins, que homenageia o 
deputado que entra nesta Casa, também de autoria do 
referido deputado. Somos pela aprovação da matéria. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação.  
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator.  
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator.  
  

O SR. FREITAS – Sr. Presidente, o parecer 
foi aprovado à unanimidade pela Comissão de Saúde.  
 Devolvo a matéria à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, tendo 
em vista que o Sr. Deputado Sérgio Borges é autor do 
projeto em discussão e não pode presidir a Comissão 
enquanto a matéria estiver em debate,na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Finanças e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Sérgio Borges, Elcio Alvares, Luzia Toledo, Wanildo 
Sarnáglia e Freitas. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa)  
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
depois de ouvirmos as palavras dos Srs. Deputados 
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Theodorico Ferraço e Elcio Alvares a respeito do 
homenageado, não temos muito a acrescentar. 
Somente parabenizar a iniciativa brilhante do 
Deputado Sérgio Borges, pois o Dr. Américo Buaiz 
foi uma figura que prestou serviços relevantes ao 
Estado do Espírito Santo. O Dr. Américo Buaiz foi 
um empreendedor, e suas iniciativas, suas empresas 
continuam até hoje com raízes em nosso Estado, 
empregando centenas de capixabas e trazendo renda 
para o Espírito Santo. O Deputado Sérgio Borges não 
poderia ter homenageado pessoa com mérito maior 
do que o Dr. Américo Buaiz. Parabenizamos todo o 
Grupo Buaiz pela homenagem ora recebida por 
intermédio de seu fundador com a Comenda do 
Mérito Empresarial Américo Buaiz.  

Srs. membros da Comissão de Finanças, 
somos pela aprovação da matéria. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer.  
  

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo.  
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Sérgio Borges.  
  

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Finanças, já foram citadas as qualidades 
do Dr. Américo Buaiz pelos Deputados Elcio 
Alvares, Líder do Governo, e Reginaldo Almeida, 
mas na nossa justificativa dissemos que este projeto 
de resolução visa valorizar o empresariado que 
desenvolve ações em direção à responsabilidade 
social, que é a integração das empresas nas 
comunidades, a valorização dos funcionários da 
empresa. E isso o Dr. Américo Buaiz fez com 
propriedade, dando exemplo a todos no Estado do 
Espírito Santo. S.S.ª fundou a Federação do 
Comércio do Estado do Espírito Santo, a Federação 
das Indústrias do Estado do Espírito Santo e a 
Câmara de Comércio Americano do Estado do 
Espírito Santo. 
 Convivemos com o Dr. Américo Buaiz por 
algum tempo, e esse tempo nos trouxe um grande 
aprendizado. S.S.ª deixou um grupo empresarial com 
doze empresas bem constituídas, hoje muito bem 
dirigidas pelo seu filho. Essas empresas trabalham 
dentro dessa definição do que é responsabilidade 
social.  
 Deixamos o nosso agradecimento aos Srs. 
Deputados membros das Comissões de Justiça e de 
Finanças e, antecipadamente, aos Srs. Deputados que 
compõem o Plenário, que votarão favorável a essa 
matéria. Temos certeza de que será aprovada à 
unanimidade. 
 Parabenizamos também o Sr. Américo Buaiz 
Filho, que dirige as empresas dentro da mesma linha 
de conduta ensinada pelo seu pai, que é uma 

referência para o empresariado do Estado do Espírito 
Santo e para aqueles que sonham ser empresário. 
Pesquisem a vida de Dr. Américo Buaiz, sigam os 
seus exemplos e assim teremos no Espírito Santo 
empresários voltados para a responsabilidade social, 
cuidando dos seus empregados e das comunidades 
diretamente ligadas a essas empresas.   
 Muito obrigado pelo apoio, Srs. Deputados. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) - Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Com o relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(GUERINO 
ZANON) - A presente proposição depende de 
parecer da Mesa. 
 Designo para relatar a matéria a Sr.ª 1ª 
Secretária. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) - Sr. Presidente e Sr. 2º Secretário, 
somamos a nossa fala a dos colegas deputados que 
nos antecederam. Não poderíamos deixar de registrar 
que essa homenagem ao Dr. Américo Buaiz é mais 
do que justa. S.S.ª foi um exemplo de 
empreendedorismo no Estado do Espírito Santo. 
Todos conhecem seu trabalho nas empresas, que 
deixou para os seus filhos e netos, e que hoje são 
exemplo para o Estado inteiro. Diante disso, não 
poderíamos deixar de relatar favoravelmente à 
matéria. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE -(GUERINO 
ZANON) - Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como vota o 2º Secretário? 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - A favor. 
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 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - O Presidente vota a favor. 
 Aprovado o parecer. 
 Em discussão o Projeto de Resolução n.º 
20/2007. 
 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, é muito bom aprovar uma comenda como 
essa. Não ouvimos o Líder do Governo, Sr. Deputado 
Elcio Alvares, falar, mas ouvimos o Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço, presidente da Comissão de 
Justiça, falando sobre a manifestação de S.Ex.ª.  

É bom falar de um homem que veio à vida 
para trabalhar, para fazer amigos, e amigos dentro da 
sua empresa. Acompanhamos o Dr. Américo Buaiz 
de perto. Tivemos o privilégio de ser sua amiga 
pessoal. Temos até hoje muitas saudades porque ele 
era um mestre. Viajamos algumas vezes oficialmente 
com S.S.ª, quando éramos vice-prefeita de Vitória. 
Não viajamos somente pelo nosso País, mas também 
para o Chile e Argentina em viagens empresariais 
junto com o Governo. Não existiu gentleman maior. 
Não sabemos nem se existe igual ao Dr. Américo 
Buaiz. A nossa amizade com o Dr. Américo Buaiz foi 
construída no dia-a-dia. Recebemos dele muitos 
ensinamentos.  

Pensamos se assomaríamos a esta tribuna ou 
se daríamos apenas o nosso voto. Mas quando temos 
uma pessoa na alma, mesmo quando já tenha nos 
deixado para um plano melhor, e temos certeza disso, 
assomamos a esta tribuna para dizer ao nosso amigo 
Sérgio Borges que em boa hora apresentou nesta 
Casa uma homenagem a um homem que soube fazer 
das suas empresas uma referência para o Brasil, que 
dentro de suas empresas soube tratar seus 
empregados com muito respeito e dignidade. E 
podem confirmar isso que falamos aos empregados 
das empresas. Os muitos empregados do Dr. Américo 
Buaiz ainda estão no Moinho Buaiz e em todas as 
outras empresas do grupo. E todos se lembram de 
Américo Buaiz com o maior amor, com o maior 
carinho, com a maior saudade de um homem que 
soube tratar seus empregados, seus subalternos da 
mesma maneira que tratava a cúpula da diretoria. 

Ficam registrados meus parabéns ao Sr. 
Deputado Sérgio Borges. Com essa comenda esta 
Casa S. Ex.ª, com segurança, faz o seu trabalho 
mostrando para a sociedade que sabe distinguir quem 
é quem. O Dr. Américo Buaiz era ímpar como 
empresário, como homem, como amigo, como pai, 
enfim. É muito importante falarmos isso com 
coração. Muito obrigada. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Continua em discussão o Projeto de 
Resolução n.º 20/2007. 

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Resolução n.º 
20/2007. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em Mesa para promulgação. 
Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 124/2007. 

Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração de autógrafos. 

Discussão Especial, em 3ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 32/2007 e 79/2007, correlatos. 

Em discussão. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, saudamos o Sr. Presidente Guerino 
Zanon pela volta aos trabalhos nesta Casa, 
reconfortado, graças a Deus. 
 Parabenizamos ambos os deputados autores 
de matérias correlatas que determinam a conversão 
dos motores da frota de veículos pertencentes a 
entidades públicas com o fim de possibilitar o uso de 
Gás Natural Veicular –GNV, um combustível menos 
poluente e que em nosso Estado é abundante, já que 
as reservas de gás natural estão se revelando as 
maiores do País.  
 Ambas as matérias dos Srs. Deputados 
Doutor Rafael Favatto e Reginaldo Almeida vêm 
num bom momento. Esperamos que o governo do 
Estado acolha essas propostas para que a frota oficial 
adote essas mudanças. 
 Aproveitamos a oportunidade para falar a 
respeito do seminário sobre a competitividade dos 
portos brasileiros, ocorrido nesta Casa de Leis, na 
última sexta-feira, com duração de mais de oito 
horas, evento transmitido integralmente pela TV 
Assembléia. Iniciamos os trabalhos às 9h30min e 
terminamos às 20h. Sinceramente foi um dos 
seminários, do ponto de vista técnico, de nível mais 
alto de que participamos em toda nossa vida. 
 
 O Sr. Sérgio Borges – Parabenizamos V.Ex.ª 
porque o seminário realmente foi muito importante. 
Assistimos pela TV Assembléia, porque fomos ao 
Município de Santa Teresa receber título de cidadão 
por aquele município das mãos da Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. Por ser um município muito frio, 
contraímos uma rinite alérgica e não pudemos 
comparecer ao seminário, mas assistimos através da 
TV Assembléia, que o transmitiu ao vivo até 
aproximadamente 20h30min. Podemos classificar o 
seminário como imperdível. Parabenizamos V.Ex.ª 
pelo evento que foi muito importante para o Estado. 
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 O SR. CLAUDIO VEREZA – Em poucas 
palavras diremos por que afirmamos que foi um 
seminário de alto nível. Primeiro porque dissecou o 
sistema portuário brasileiro e internacional. 
Contamos com a presença de um representante da 
ONU, Organização das Nações Unidas, em seu 
escritório de projetos da área econômica, 
especialmente na área portuária. O professor Ricardo 
Sánchez é argentino de nascimento, mas atua 
internacionalmente há muitos anos. S.S.ª expôs sobre 
o sistema portuário no mundo inteiro, suas 
tendências, suas possibilidades e seu crescimento. 
Por exemplo, anunciou que ano que vem terá início a 
obra de alargamento do Canal do Panamá. Uma obra 
do século passado, que modificou completamente a 
navegação no mundo inteiro ao permitir a ligação 
entre o Atlântico e o Pacífico, facilitando o comércio 
entre a Europa, as Américas e a Ásia de forma mais 
rápida, já que havia esse impedimento de passagem 
para o lado oeste, o lado do Pacífico. No Ártico não 
há passagem; a única era no sul da América do Sul, e 
o Canal do Panamá abriu essa possibilidade. Agora o 
Canal do Panamá está sendo alargado para permitir 
que os meganavios circulem por ele, chegando à 
Ásia, que é o grande mercado da atualidade.  

Discutimos também o Espírito Santo dentro 
desse contexto mundial, a partir de um projeto 
elaborado pelo professor Máximo Borgo Filho, 
autoridade internacional capixaba na área portuária, 
que por solicitação da intersindical da orla portuária e 
dos trabalhadores da orla portuária elaborou um 
projeto de porto de águas profundas em Praia Mole, 
no Estado do Espírito Santo. Poderá ser o primeiro e 
único porto de águas profundas com capacidade de 
receber esses grandes navios Pós-Panamax na costa 
do Atlântico inteiro, se a proposta for aceita pelo 
governo brasileiro, pelo governo do Estado e pelos 
nossos municípios. 

O Doutor Máximo Borgo Filho deu-nos uma 
aula com uma hora de duração abordando a 
conjuntura internacional do sistema portuário, e 
dentro dessa conjuntura internacional a possibilidade 
concreta de em Praia Mole implantar sem grandes 
dificuldades, porque não há necessidade de 
dragagem; Praia Mole tem calado suficiente para 
receber esses navios modernos que já estão 
navegando em algumas partes do mundo. 

 
O Sr. Giulianno dos Anjos – Parabenizamos 

o Sr. Deputado Givaldo Vieira e V.Ex.ª pelo 
seminário relevante e importantíssimo para o Estado 
do Espírito Santo. Aproveitamos e parabenizamos 
também o professor Máximo Borgo Filho, autoridade 
máxima internacional no assunto. Já fizemos o 
convite para que S.S.ª compareça à Comissão de 
Granito e Rochas Ornamentais, porque entende tudo 
de logística e de estrutura.  

Parabenizamos V.Ex.ª e esperamos, com 
muita ansiedade, que o porto de Barra do Riacho 
também possa receber esses navios de porte 

internacional, trazendo desenvolvimento e liberando 
o Porto de Vitória, já que os navios de grande porte 
só desembarcam aqui, no Porto de Vitória. 
Precisamos usar o Porto de Barra do Riacho que tem 
estrutura ampla para recebê-los. 

 
O Sr. Atayde Armani – Parabenizamos 

V.Ex.ª pela idéia e pela realização do seminário, na 
sexta-feira passada, que abordou a real situação dos 
portos capixabas.É uma necessidade, e V.Ex.ª foi de 
uma felicidade muito grande, juntamente com o Sr. 
Deputado Givaldo Vieira, ao trazer essa discussão 
para esta Casa. É uma preocupação deste País e do 
mundo. Há poucos minutos o Sr. Governador em sua 
palestra disse que na última visita a Portugal quase 
escutou uma “piada de português” em relação a 
brasileiro, porque ao mesmo tempo que encanaram o 
gás da Arábia para Portugal , automaticamente 
fizeram um porto com capacidade para receber gás 
do mundo todo. Temos aqui o produto e não temos 
um sistema portuário adequado. Desculpe-nos por 
não termos comparecido, mas afirmamos que é uma 
preocupação deste parlamentar, juntamente com 
V.Ex.ª, melhorar o sistema portuário do Estado. 
Muito obrigado e parabéns. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Obrigado, Sr. 

Deputado Atayde Armani.  
Os Srs. Deputados e Deputadas que não 

tiveram a oportunidade de participar, poderão 
solicitar à TV Assembléia cópia em DVD e também 
poderão participar da continuidade dos trabalhos que 
o seminário apontou, porque ao final foi criado um 
fórum estadual de debate sobre o sistema portuário 
capixaba, envolvendo as instituições públicas, os 
empresários que estiveram presentes durante todo o 
seminário e também os trabalhadores. De tal forma 
que nesse fórum haverá a possibilidade de S.Ex.as 
participarem. 
 
 A Sr.ª Luzia Toledo – Nobre Deputado 
Claudio Vereza, parabenizamos V. Ex.ª e pedimos 
desculpas pela nossa ausência nesse seminário. 
Somos portuária apaixonada, somos da Casa. V. Ex.ª 
trouxe um dos grandes diretores que passaram 
naquela Casa, o Sr. Máximo Borgo Filho, que foi 
nosso professor de pós-graduação. Enfim, não 
estivemos presente nesse seminário porque foram 
muitas as incumbências, mas temos absoluta certeza 
do êxito do trabalho de V. Ex.ª. Esta Casa está 
fazendo a diferença; esta Casa está trabalhando, cada 
um na sua área e cada um em um lugar. Nesse dia, 
nós e o Sr. Deputado Sérgio Borges saímos e criamos 
- vamos falar amanhã, para não tomar todo o tempo 
de V. Ex.ª - a 1ª Vara Especializada do Brasil no 
Espírito Santo. Portanto, as coisas aconteceram.  
 V. Ex.ª mostrou que faz um belo trabalho, 
sério e consistente. Parabéns! Mais uma vez pedimos 
desculpas por não termos comparecido a esse 
seminário. 
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 O SR. CLAUDIO VEREZA - Muito 
obrigado, Sr.ª Deputada Luzia Toledo, pelo aparte.  

O nosso tempo já encerrou. Registramos que 
o seminário aconteceu pela inspiração da Sr.ª 
Deputada Federal Iriny Lopes, que realizou um 
primeiro seminário em Brasília, na Comissão de 
Viação e Obras Públicas, e, depois, com a replicagem 
do seminário aqui. Tivemos a participação da 
Petrobras, da Aracruz Celulose, da Codesa e do 
representante da nova Secretaria Especial de Portos, 
que tem caráter de Ministério, Dr. João Aparício, 
além da participação do prefeito da Capital. 
 Gostaríamos de fazer uma sugestão: que a 
TV Assembléia faça um concentrado desse 
seminário, um programa resumindo as exposições 
principais, para a população usufruir melhor aquele 
conhecimento. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Continua em discussão os Projetos de 
Lei n.os 32/2007 e 79/2007. 

Não havendo mais oradores inscritos, os 
projetos vão às Comissões Permanentes. 
  

O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 
pela ordem! Gostaríamos de fazer um registro. É 
lamentável o que vem acontecendo com os 
pescadores de lagosta do Espírito Santo. O governo 
federal, por uma Medida Provisória, mudou a forma 
de pescar a lagosta, tirando a cultura da pesca pela 
rede, uma cultura que há cinqüenta anos vem sendo 
exercida pelos pescadores do Espírito Santo, para 
incluir a pesca por gaiola, que é uma cultura do 
Nordeste. 
 Entendemos que quando se vai mudar a 
cultura de uma classe profissional, como é o caso dos 
pescadores, uma classe sofrida, tem que primeiro se 
dar um treinamento, tem que se dar um prazo para 
esses pescadores aprenderem a fazer isso, e não 
simplesmente descobrir que a pesca por rede é 
predatória, que aliás não é, porque dependendo da 
malha da rede, a lagosta menor escapa. Fazemos esse 
alerta aos deputados desta Casa para que possamos 
estar junto com os pescadores do litoral. Sábado 
fomos procurado em Guarapari por um grupo de 
pescadores de Marataízes, de Guarapari e de Piúma, 
que nos pediram ajuda. Achamos que o Ibama está 
sendo radical. Nada neste País pode ser feito com 
essa radicalização toda. Tem que haver um 
entendimento com os pescadores, que são pessoas 
ordeiras, precisam pescar para sustentar a família. E 
temos certeza de que esta Assembléia Legislativa já 
tomou algumas medidas, sob o comando do Sr. 
Deputado Atayde Armani, e poderá até convocar o 
presidente do Ibama para acharmos um meio termo. 
Inclusive o Sr. Deputado Claudio Vereza pode ajudar 
muito nisso, para que o pescador não precise 
incendiar barco, não precise fazer baderna. Os 
pescadores estão fazendo isso por desespero pelo que 

estão passando. Seria importante tomarmos essa 
posição nesta Casa.  
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - Sr. 
Presidente, pela ordem! Tem razão o ilustre 
Deputado Sérgio Borges. No Município de 
Marataízes, em Itapemirim, houve uma verdadeira 
revolução. No Pontal, que divide Itapemirim com 
Marataízes, uma colônia de pescadores vive e 
sobrevive às custas do seu trabalho. São verdadeiros 
heróis anônimos que freqüentam qualquer mar, 
agitado ou manso. Eles foram surpreendidos com 
essa atitude. Tivemos uma reunião com o Sr. 
Deputado Atayde Armani, que é da Comissão de 
Agricultura, e tivemos o seu apoio. Essa exigência de 
acabar com a rede e mudar para gaiola aconteceu 
muito rapidamente. Era preciso dar um tempo para os 
pescadores se adaptarem, para levar a calma e a 
tranqüilidade para mais de uma centena de famílias. 
 Prestamos a nossa solidariedade a essa classe 
trabalhadora. Lamentamos tudo o que aconteceu. Não 
somos favorável a qualquer violência. Todo trânsito 
foi interrompido e houve até queima de barcos.  As 
autoridades poderiam levar em consideração que isso 
não poderia ter sido feito naquele clima de desespero 
das famílias, de falta de dinheiro. Enfim, houve 
excesso. Mas também houve excesso com os 
pescadores. De repente eles viram que seu “ganha 
pão” já não estava indo para a mesa de seus filhos. 
 Sugerimos que esta Casa convoque o pessoal 
do Ibama, da Polícia Florestal, para haver um 
entendimento e o governo federal aliviar ou 
conseguir recursos e condições para que esse 
desespero, que já é muito grande, acabe. Basta dizer 
que eles interromperam duas estradas estaduais, 
queimaram barcos, colocaram crianças na frente. 
Fomos o único que passamos porque somos amigo 
deles. Houve uma interrupção geral, depois uma 
radicalização com ambulâncias. É uma gente boa, 
trabalhadora, de maior valor. O excesso que 
aconteceu foi fruto do desespero. Poderíamos fazer 
alguma coisa por eles. Esta Casa poderia abraçar essa 
causa e encontrar um denominador comum. Muito 
obrigado.  
 
 O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Juntamo-nos à luta dos Srs. 
Deputados Sérgio Borges e Theodorico Ferraço. 
Chamaremos os dez deputados federais e os 
senadores, inclusive o senador que já se colocou 
como candidato a governador do Estado em 2010, 
para trabalharem em favor do Espírito Santo. Muito 
obrigado. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 
pela ordem! Parabenizamos os Srs. Deputados Sérgio 
Borges e Theodorico Ferraço pela questão levantada 
contra a pesca da lagosta. Esta Casa, por intermédio 
da Comissão de Agricultura, elaborou um documento 
assinado por vinte e oito deputados para ser 
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encaminhado ao Ibama do Estado do Espírito Santo e 
de Brasília, para revermos a situação da pesca da 
lagosta. É de suma importância que isso aconteça, 
para darmos mais condições para os pescadores se 
adaptarem ao novo tipo de pesca, e isso não está 
sendo dado a eles. A assessoria da Comissão de 
Agricultura fará contato com o Ibama, mesmo 
estando esse órgão em greve, para dar uma resposta 
ao documento enviado por esta Casa. Muito 
obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – A Presidência registra, com satisfação, a 
presença dos alunos da Escola Aristóbulo Barbosa 
Leão, de Laranjeiras, Serra, que estão assistindo a 
esta sessão ordinária e participarão da sessão solene 
em homenagem à Escola Maria Ortiz. 
 Discussão especial, em 1ª sessão, da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 08/2007. 
 Em discussão. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sargento 
Valter. 
   
 O SR. SARGENTO VALTER – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sr.as Deputadas, é com muita satisfação que 
saudamos os alunos da Escola Aristóbulo Barbosa 
Leão, do Município de Serra, cidade que muito nos 
orgulha pela representatividade que tem e pela 
importância que essa escola sempre representou para 
o ensino público. É uma escola que se consagra pelo 
grande número de alunos aprovados no vestibular da 
UFES, o que demonstra a qualidade do ensino. 
Fomos vereador e vice-prefeito daquele município e 
conhecemos bem aquela escola. 
 Sr. Presidente, unimo-nos à Mesa Diretora 
para dizer da importância da emenda e em se 
preocupar com esta Casa de Leis, que, num momento 
oportuno, cria essa nova condição, a que o PSB é 
totalmente favorável.  
 Agradecemos à Sr.ª Deputada Luzia Toledo a 
cessão deste espaço. S.Ex.ª se prontificou a falar na 
sessão de amanhã.  

Como cidadão Serrano, no dia da solenidade 
de criação do 1º Juizado Especial da Violência 
Doméstica e Familiar do Brasil, não pudemos 
externar nossa alegria, pois em razão da grande 
quantidade de autoridades não tivemos direito a voz. 
Parabenizamos e rendemos as nossas homenagens à 
Dr.ª Hermínia Azoury; ao Sr. Jorge Góes Coutinho, 
Presidente do Tribunal de Justiça; ao Sr. Audifax 
Barcelos, Prefeito Municipal de Serra e à Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo, os responsáveis, dentre 
outras pessoas, por esse excelente feito em nosso 
município: a criação do 1º Juizado Especial da 
Violência Doméstica e Familiar do Brasil.  
 A Serra tem uma tendência de parceria e de 
grandes ações. E nos sentimos feliz não só pela 
criação desse juizado, mas porque mais uma vez está 
na ponta a Dr.ª Hermínia Azoury, demonstrando ser 

uma grande magistrada, uma grande mulher, uma 
grande profissional e uma grande amiga do 
Município de Serra. Fomos muito feliz em 1997, ano 
do nosso primeiro mandato como vereador, quando 
concedemos o título de cidadã serrana à Dr.ª 
Hermínia Azoury. Estávamos sabiamente certo, 
porque S.Ex.ª demonstra muita competência e 
sensibilidade. A criação daquele juizado veio somar 
às diversas ações do governo do Estado, do governo 
municipal de Serra, e sobretudo dos homens e das 
mulheres de bem. 
 
 A Sr.ª Luzia Toledo – Sr. Deputado 
Sargento Valter, parabenizamos V.Ex.ª por trazer à 
baila nesta Casa de Leis a realização, sexta-feira, às 
9h, na Serra-sede, da solenidade criando o 1º Juizado 
Especial da Violência Doméstica contra a Mulher e 
Contra a Família. Falamos agora porque a 
sensibilidade de V.Ex.ª para nós, mulheres, 
independente da função que exerçamos, é muito 
importante. As pessoas que foram sensíveis nesse 
processo são exatamente as que V.Ex.ª citou.  
 Realizamos um seminário nesta Casa de Leis 
que durou um dia inteiro, com a presença de figuras 
importantes deste Estado e de outros estados. Desse 
seminário tiramos uma carta e a levamos ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, Sr. Jorge Góes 
Coutinho, a quem sensibilizamos. Assim como 
sensibilizamos o Sr. Audifax Barcelos, grande 
prefeito da Serra. Se S. Ex.as não dessem condições, 
não instalaríamos aquele juizado. Além daquele 
“trator”, aquela figura fantástica que é a diretora do 
Fórum, Dr.ª Hermínia Azoury, de quem V.Ex.ª está 
falando com tanta propriedade. Estamos muito feliz 
pela criação da 1ª Vara Especializada contra a 
Violência Doméstica e Familiar do Brasil, Lei Maria 
da Penha, aquela mulher que sofreu tanto. 
Conseguimos! É por isso que não comparecemos ao 
seminário sobre os portos, realizado pelo Sr. 
Deputado Claudio Vereza. Parabenizamos V.Ex.ª por 
comentar sobre um grande pleito que fizemos neste 
Estado. Muito obrigada! 
 
 O SR. SARGENTO VALTER - Sr. 
Presidente Guerino Zanon, este Deputado tem um 
profundo respeito e admiração pela postura de V.Ex.ª 
ao conduzir os trabalhos desta Casa e pela forma 
como nos trata, por sua sensibilidade e firmeza. 
 Fazemos um pronunciamento para não mais 
falar sobre, porque entendemos que V.Ex.ª tem a 
responsabilidade e a sensibilidade que esperamos de 
um homem público; o cuidado e o carinho que lhe 
são peculiares; o domínio que teve quando prefeito 
da cidade de Linhares. Temos certeza de que V.Ex.ª 
não se deixará levar por influências, mas pelo 
coração e pela razão. 
 Como parlamentar, líder do PSB e membro 
do Colégio de Líderes, nos colocamos à disposição 
de V.Ex.ª para, com calma e prudência, analisarmos o 
pleito dos funcionários desta Casa. O pleito dos 
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servidores deste Poder é correto, justo e nos deixa 
feliz. Este Deputado, por exemplo, com mandato de 
apenas setenta dias, se não fosse a capacidade, o 
gerenciamento e a forma carinhosa com que os 
funcionários desta Casa se colocam, dificilmente 
teríamos sucesso. É um mandato que nos deixa muito 
feliz. 

 
Não pressionaremos V.Ex.ª, mas pedimos 

permissão para adentrar ao gabinete e conversar, pois 
com sua capacidade chegaremos a um denominador 
comum, bom para essa presidência, para os 
deputados e para os funcionários, que tanto fazem por 
esta Casa. 

 
No último fim de semana ocorreu a eleição 

da Famopes - Federação das Associações dos 
Municípios do Estado do Espírito Santo. Foi eleita a 
Chapa 1, do Sr. Moura. A Famopes é um órgão 
importante que trata da questão social dos 
municípios. Neste momento que o governador do 
Estado Paulo Hartung traz a descentralização da 
economia da Grande Vitória para o interior do 
Estado, é importante que a Famopes esteja forte e 
discuta as melhorias com a sociedade civil 
organizada.  

 
Parabenizamos a Famopes pela nova 

iniciativa e pela nova diretoria. Da mesma forma 
parabenizamos a Câmara Municipal da Serra, que na 
última quarta-feira aprovou o Projeto Bolsa-
Poupança. Trata-se de uma caderneta de poupança 
no valor de cem reais por ano destinada a cada aluno 
que concluir noventa por cento de freqüência à sala 
de aula. É uma iniciativa, por intermédio do Prefeito 
Municipal Audifax Barcellos, que fará com que os 
pais levem os filhos à escola. Essa poupança dará um 
estímulo aos alunos. São idéias dessa natureza que 
nos deixam felizes. Sr. Presidente, V.Ex.ª que foi 
administrador e é admirado na cidade de Linhares, 
sabe como é importante a educação funcionar e ter o 
retorno dos alunos e pais. Continuaremos 
contribuindo para esse fim com o mandato 
parlamentar nesta Casa. 

 
Mais uma vez parabenizamos o governo do 

Estado, os prefeitos municipais e esta Casa pelos 
excelentes trabalhos realizados. (Muito bem!) 

 
O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr. 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 

 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Doutor Wolmar Campostrini, 
Elcio Alvares, Freitas, Giulianno dos 
Anjos, Guerino Zanon, Jardel dos 
Idosos, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Sargento Valter, Sérgio 
Borges e Theodorico Ferraço.(13) 
 
(De acordo com a lista apresentada pela 
Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
retiram-se os Srs. Deputados Cacau 
Lorenzoni, Aparecida Denadai, Da Vitória, 
Elion Vargas, Euclério Sampaio, Givaldo 
Vieira, Luciano Pereira, Luiz Carlos Moreira, 
Paulo Foletto, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant e Wanildo Sarnáglia.) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Sr. Presidente, 
responderam à chamada treze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Há quorum para manutenção da sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 107/2007. 

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 2ª sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 128/2007. 

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 2ª sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 17/2007. 

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 2ª sessão. 

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase das 
Comunicações. (Pausa) 

Não havendo quem queira se pronunciar e 
nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão. Antes, porém, convoco os Srs. Deputados 
para a próxima, solene, hoje, às 19h, em 
comemoração aos cento e quinze anos da Escola 
Maria Ortiz, e para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

trinta e cinco minutos. 
 

* De acordo com a lista apresentada pela Diretoria 
Legislativa da Mesa Diretora, deixaram de 
comparecer a presente sessão os Srs. Deputados  
Doutor Rafael Favatto, Janete de Sá, Marcelo Santos 
e Vandinho Leite. 
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 SEGUNDA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 
DE JUNHO DE 2008. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, à horas dez horas e vinte e 
seis minutos presentes as Srªs e Srs. 
Deputados Atayde Armani, Carlos 
Casteglione, Cláudio Vereza, Da Vitória, 
Dary Pagung, Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Hércules, Doutor Wolmar Campostrini, Élcio 
Álvares, Freitas, Guerino Zanon, Janete de 
Sá, Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Marcelo Coelho, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Rodrigo Chamoun, Sérgio Borges, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. 

 
(A convite da Presidência, assume 
a 1ª Secretaria o Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida e a 2ª 
Secretaria o Sr. Deputado Marcelo 
Coelho.) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

 
(O Sr. Marcelo Coelho lê 
Eclesiastes, 11:9) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Convido o Sr. 2° Secretário a proceder à 
leitura da ata da qüinquagésima quarta da sessão 
ordinária, realizada em dezoito de junho de 2008. 
(Pausa) 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Passamos à leitura do Ato da Mesa Diretora. 
 

“ATO Nº 2.825/2008 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais, resolve 
distribuir as vagas partidárias para a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução nº 2.564, de 17 
de junho de 2008, para apurar 
possíveis irregularidades com danos 
à vida humana e ao meio ambiente 
em face do uso de produtos 

agrotóxicos comercializados por 
empresas privadas instaladas no 
Estado do Espírito Santo, da seguinte 
forma: 
 
PARTIDO  VAGAS 
P.M.N    01 
P.T.B    01 
P.D.T    01 
DEM    01 
PT do B   01 
 
 Palácio Domingos Martins, 
em 18 de junho de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
Passa-se à: 
 
ORDEM DO DIA: 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 210/2008, da Mesa Diretora, que 
Altera tabela de vencimentos dos servidores efetivos 
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
e dá outras providências. Publicado no DPL de 
18/06/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 211/2008, da Mesa Diretora, que 
reajusta em 5% os vencimentos dos servidores da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. Publicado no DPL de 
18/06/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar nº 14/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 125/2008, que institui a 
modalidade remuneração por subsídio e o Plano de 
Carreira, para os servidores do Instituto Capixaba da 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – 
INCAPER. Publicado no DPL de 18/06/2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 210/2008. 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, para 

que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
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Doutor Hércules, Elcio Alvares, Doutor Wolmar 
Campostrini, Reginaldo Almeida e Doutor Rafael 
Favatto. 

Avoco a matéria para relatar. 
Srs. membros da Comissão de Justiça, este 

projeto altera tabela de vencimentos dos servidores 
efetivos da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 

 
“No Art. 2º - Fica fixado o 
vencimento padrão dos cargos 
comissionados da Assembléia 
Legislativa, de Diretor-Geral da 
Secretaria, Secretário-Geral da Mesa, 
Procurador-Geral e Secretário da 
Mesa de Comunicação Social, 
conforme a tabela do Anexo II que 
integra esta Lei.” 
Art. 3º Fica concedido aos servidores 
estáveis da Assembléia Legislativa 
um incentivo educacional limitado 
no seu total a 10% (dez por cento) 
sobre o vencimento do respectivo 
cargo.” 

 
 Isso incentiva os efetivos da Casa a se 
aperfeiçoarem no campo do conhecimento. 
 

“Sobre o vencimento do respectivo 
cargo, nos seguintes percentuais: 

 
“I – 5% (cinco por cento) sobre o 
vencimento do respectivo cargo, em 
cada caso, para aqueles que 
comprovarem a conclusão do ensino 
médio ou de curso de graduação, 
registrado no Ministério da 
Educação, quando não exigido para o 
cargo que ocupa; 
 

II – 5% (cinco por cento) sobre o 
vencimento do respectivo cargo, em 
cada caso, para aqueles que 
comprovarem a conclusão de curso 
de pós-graduação, seja de 
especialização, mestrado ou 
doutorado, registrado no Ministério 
da Educação, quando relacionado 
com as atribuições do cargo que 
ocupa; 
 
III – 1% (um por cento) sobre o 
vencimento do respectivo cargo, em 
cada caso, para aqueles que 
comprovarem a conclusão de cursos 
de conteúdo vinculado à sua área de 
atuação, com carga horária mínima 
de 30 (trinta) horas, cujo somatório 
seja igual ou superior a 120 (cento e 

vinte) horas, ministrados pela Escola 
do Legislativo. 
 

§ 1º Não serão concedidos, no 
mesmo exercício, dois incentivos 
educacionais. 
 

§ 2º A concessão do incentivo 
educacional prevista no inciso III 
deste artigo será efetivada nos termos 
de Resolução a ser aprovada pela 
Assembléia Legislativa. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a 
partir de 1º agosto de 2008.” 

 
 Segundo informação do Presidente Guerino 
Zanon, a data é vinculada a recursos financeiros 
previstos no Orçamento Estadual, que só permite essa 
data para esses benefícios que estão sendo 
concedidos pelo projeto. 
 Relatamos pela constitucionalidade e 
legalidade do projeto. 
 Parabenizamos a Mesa Diretora 
especialmente pelo item do artigo 3°, que é a 
concessão desses incentivos, para que os servidores 
se capacitem cada vez mais no âmbito do 
conhecimento e dos seus estudos. É muito importante 
que o quadro efetivo da Casa se aperfeiçoe cada vez 
mais. Isso incentiva o servidor, por estar se 
preparando melhor na sua área e nos conhecimentos 
de uma maneira geral. 
 Só para informação, todos os efetivos terão a 
partir da votação do segundo projeto cinco por cento 
de reajuste, que também será estendido aos cargos 
comissionados.  

Com essa lei entrando em vigor no dia 1° de 
agosto, com a nova tabela, o total do reajuste será de 
cerca de doze por cento para os efetivos. O reajuste 
de cinco por cento para todos os servidores entrará 
em vigor no dia 1° de julho; mas a nova tabela dos 
efetivos só entrará em vigor no dia 1° de agosto. 
(Muito bem!) (Pausa) 

 
Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
relator. 
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 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparece o Sr. Deputado Da 
Vitória) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Cidadania, Srs. Deputados Doutor 
Wolmar Campostrini, Luciano Pereira, Carlos 
Casteglione e Robson Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Cidadania, o 
Sr. Deputado Claudio Vereza, na Comissão de Justiça 
já relatou profundamente a matéria no que se refere 
ao percentual de até dez por cento para os servidores 
estáveis desta Assembléia, como incentivo 
educacional, que no mínimo é de cinco por cento que 
no mínimo é de cinco por cento e será estendido até 
dez por cento. 
 É uma forma de incentivar os servidores na 
área da educação, de qualificar os servidores. 
Ressaltamos que, pela primeira vez, vemos a Mesa 
Diretora desta Casa discutir efetivamente com o 
órgão representativo dos servidores, que é o 
Sindilegis, uma matéria que envolve salários e 
benefícios para os servidores da Assembléia 
Legislativa. Isso é muito bom pois é inaugurada uma 
nova etapa na Mesa Diretora em que passa a ouvir o 
representante dos servidores. Sabemos que as coisas 
não são fáceis, existem ainda muitas reclamações. 
Mas no sindicalismo é assim. Nem tudo ganhamos, 
ou seja, pelo que observamos houve uma tentativa de 
negociação em que o sindicato, que representa os 
trabalhadores, ganhou um pouco do que foi pedido e 
a Mesa teve que ceder um pouco do que daria. 
Negociação é assim mesmo. Percebemos que os 
servidores ganham com a negociação. Ainda temos o 
plano de cargos e salários para os servidores e 
também para nós discutirmos nesta Casa. A próxima 
matéria que será discutida também contempla todos 
os servidores efetivos e comissionados. Ou seja, no 
nosso entendimento a matéria pode não contemplar 
os servidores no todo, mas é um avanço significativo.  

Sr. Presidente Guerino Zanon, observamos 
um esforço da Mesa Diretora que V.Ex.ª preside e do 
representante do sindicato, Sr. Leandro Pereira 
Machado, que também fez um bom trabalho para 
defender os servidores que representa. 

Relatamos favoravelmente a matéria. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. WOLMAR CAMPOSTRINI – Com 

a relatora. 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Com a 

relatora. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com a 

relatora. 
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com a 

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

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Cidadania. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Sr. 

Presidente, pela ordem! Solicito à Mesa Diretora que 
providencie a sigla do meu partido porque a partir de 
segunda-feira não será mais PL, será DEM. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Sr. Deputado Robson Vaillant, solicito a 
V.Ex.ª que faça um comunicado oficial à Casa sobre 
a mudança partidária. 

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Reginaldo 
Almeida, Elcio Alvares, Wanildo Sarnáglia, Janete de 
Sá, Euclério Sampaio e Da Vitória. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. Membros da Comissão de Finanças, o 

Projeto de Lei 210/2008 já foi devidamente explicado 
pelo Sr. Deputado Claudio Vereza. Parabenizamos a 
Mesa Diretora, através do Presidente Guerino Zanon, 
por esse avanço. Relatamos pela aprovação da 
presente matéria. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 

relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 



Vitória-ES, quinta-feira, 26 de junho de 2008 Diário do Poder Legislativo - 8684 

O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 

o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – A presente proposição depende de 
parecer da Mesa. 
Designo para relatar a matéria o Sr. 2° Secretário. 
 
 O SR. PRESIDENTE- (GUERINO 
ZANON) – A presente proposição depende do 
parecer da Mesa.  
 Convido para assumir a 1ª Secretaria o Sr. 
Deputado Wanildo Sarnáglia e a 2ª Secretaria o Sr. 
Deputado Marcelo Coelho. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCELO 
COELHO) – Sr. Presidente e Sr. 2º Secretário, o 
Projeto de Lei nº 210/2008, da Mesa Diretora, que 
altera a tabela dos vencimentos dos servidores da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
  Relatamos pela aprovação e 
constitucionalidade do projeto de Lei nº 210/2008. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como vota o Sr. 2º Secretário? 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA – A 

favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – O Presidente vota a favor. 
Aprovado o parecer. 
Agradecemos aos companheiros da Mesa 

Diretora, aos Nobres Srs. Deputados pela 
participação nesse avanço, em termos de negociação 
da Casa com os nossos colegas servidores. 
Agradecemos também a compreensão do Sindicato. 
Foi um esforço dos nossos diretores juntamente com 
a Mesa Diretora, e o Sindicato ouvindo os seus 
filiados é que conseguimos chegar aos números não 
tanto quanto almejavam, mas podemos considerar 
como um avanço, principalmente no que se referiu ao 

Sr. Deputado Claudio Vereza, um incentivo 
educacional para os nossos servidores no Plano de 
Cargos e Salários. Quem tiver mudanças de letras 
este ano, terá pelo menos dez por cento e quem fizer 
a mudança no ano que vem possivelmente doze a 
doze e meio por cento.  

Ao longo dos trinta anos de vida quem 
estiver começando carreira como funcionário desta 
Assembléia Legislativa, terá em seus vencimentos 
trinta por cento a mais do que hoje seriam 
contemplados com o que estabelecia o antigo Plano 
de Cargos e Salários. Obrigado aos Srs. Deputados 
pela confiança que delegaram à Mesa Diretora na 
negociação com os nossos colegas servidores da 
Casa. Obrigado a todos. (Muito bem!) 

Em Mesa para promulgação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 211/2008. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que ofereça parecer oral à matéria. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) - Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a Presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Wolmar Campostrini, 
Reginaldo Almeida e Doutor Rafael Favatto. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Doutor Hércules. 
 
  O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. Membros 
da Comissão de Justiça, entendemos que nem o 
Presidente, a Mesa Diretora, e nem os Srs. Deputados 
gostariam de dar somente cinco por cento de reajuste 
aos servidores; o nosso desejo, era dar muito mais 
para os servidores da nossa Casa de Leis, pois com 
certeza, todos merecem muito mais, tanto os 
servidores efetivos, quanto os servidores 
comissionados . Mas, temos que acatar aquilo que à 
Mesa e a Presidência pode dar. Razão pela qual 
opinamos pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela aprovação do projeto ora apresentado pela Mesa 
Diretora. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Com o Relator. 

 
 O DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
- Com o Relator. 
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 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com 
o Relator. 
 
 O DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o Relator 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
 
 Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Parabenizamos também aos servidores por 
essa conquista, que não é ainda a reivindicada, mas 
há aqui um reconhecimento pelo trabalho que os 
servidores desta Casa desenvolvem neste Poder 
Legislativo. 
 Devolvo a matéria à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 A SRª. PRESIDENTA - (JANETE DE 
SÁ) - Convoco os membros da Comissão de 
Cidadania, Srs. Deputados Doutor Wolmar 
Campostrini, Carlos Casteglione e Robson 
Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa)  
 Srs. Membros da Comissão de Cidadania, 
como já tínhamos falado na nossa primeira 
relatoria sobre essa questão do reajuste de cinco 
por cento nos vencimentos dos servidores, e trata-
se de todos os servidores desta Assembléia 
Legislativa, incluído os servidores nomeados, 
como fizemos na primeira matéria, também 
faremos na segunda, vamos acompanhar relatando 
favoravelmente a matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com a Relatora. 
 
 O SR. CARLOS CATEGLIONE – Com 
a Relatora. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com a 
Relatora. 
 
 A SR[. JANETE DE SÁ - Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Cidadania. 
 Devolvo a matéria à Mesa.  

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral 
matéria. 
 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio 
Álvares, Reginaldo Almeida, Doutor Wanildo 
Sarnáglia, Janete de Sá Da Vitória e Euclério 
Sampaio.  
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Finanças, 
somos pela aprovação do Projeto de Lei nº. 
211/2008. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Com o 
Relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com 
o Relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com 
o Relator. 
 
 A SRª. JANETE DE SÁ – Com o Relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Com o Relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
Relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. 
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – A presente proposição depende o 
parecer da Mesa. 

Designo para relatar a matéria o Sr. 1° 
Secretário. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO – (WANILDO 

SARNÁGLIA) - Sr. Presidente e Sr. 2° Secretário, 
o Projeto de Lei n.° 211/2008 de autoria da Mesa 
Diretora, reajusta em 5% (cinco por cento) os 
vencimentos dos servidores da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

O nosso relato é conforme os pareceres das 
Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. 
(Muito bem!)  
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como vota o Sr. 2° Secretário? 
 
O SR. MARCELO COELHO – A favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – O Presidente vota a favor. 
Aprovado o parecer. 
Em discussão o Projeto de Lei n.º 

211/2008. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de Autógrafos. 
Discussão única, em Regime de Urgência, 

do Projeto de Lei Complementar n.° 14/2008. 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Hércules, Reginaldo 
Almeida e Doutor Wolmar Campostrini. 

A matéria institui a modalidade 
remuneração por subsídio e o plano de carreira 
para os servidores do Instituto Capixaba da 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – 
INCAPER.  

Foi juntada ao projeto a Emenda n.° 01, 
encaminhada através da Mensagem n.° 138/2008, 
oriundo do Poder Executivo, alterando a redação 
do Artigo n.° 14. semelhante à Emenda que foi 
apresentada ao projeto de lei do IDAF. 

Designo para relatar a matéria o Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 

 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. membros 
da Comissão de Justiça, parabenizamos o Poder 
Executivo. Conversamos hoje pela manhã com o 
Sr. Deputado licenciado César Colnago, hoje, 
Secretário da Agricultura, que nos falou da 
importância da votação dessa matéria. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade 
da matéria, acatando a Emenda apresentada pelo 
Poder Executivo. 

Agradecemos a indicação para esta 
relatoria. (Muito bem!)  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – Apenas para efeito de 
registro, também o INCAPER, assim como os 
servidores do IDAF, encaminharam aos Srs. 
Deputados e ao Sr. Secretário de Agricultura uma 
série de reivindicações, que segundo o Sr. 
Deputado Elcio Alvares, líder do governo, são 
analisadas pelo Secretário de Gestão e Recursos 
Humanos, Sr. Ricardo de Oliveira, para posterior, 
se possível, alteração da matéria que será aprovada 
hoje. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade, pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO-
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Cidadania, Srs. Deputados Doutor 
Wolmar Campostrini, Robson Vaillant, Luciano 
Pereira e Carlos Casteglione. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. 
Deputado Carlos Casteglione. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE –(Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta e Srs. 
Membros da Comissão de Cidadania, o Projeto de 
Lei Complementar nº 14/2008, institui a 
modalidade remuneração por subsídio e o Plano de 
Carreira, para os servidores do INCAPER. 

A matéria traz algumas mudanças na forma 
de fazer a remuneração, que passa a ser a partir dos 
subsídios, algo muito parecido com o que 
aconteceu na Secretaria de Estado da Educação, no 
final do ano de 2007, quando aprovada pelos 
Deputados desta Casa. Além disso, o governo 
também envia um novo Plano de Carreira dos 
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servidores do INCAPER, como fez com os 
servidores do IDAF. 
 Recentemente, fomos procurados por 
várias lideranças do INCAPER, inclusive pelo 
Presidente da Associação dos Servidores, Sr. José 
Carlos Mangaravite, que se faz presente, para 
considerar uma série de reflexões que a direção da 
categoria fez acerca das mudanças apresentadas 
pelo governo. Eles têm um amplo espaço de 
debate, foi apresentada uma proposição, na 
oportunidade construída com o Diretor do 
INCAPER, Dr. Enio Bergoli. Recentemente veio a 
esta Casa, fruto daquele trabalho, um projeto de lei 
de autoria do Governo do Estado deixando de 
contemplar algumas das posições levantadas pelos 
servidores do INCAPER. 
 Recebemos todas as manifestações, 
buscamos conhecer as reivindicações e 
reafirmando o que disse o Deputado Claudio 
Vereza, o Líder do Governo, Deputado Elcio 
Alvares, em nome da Assembléia Legislativa está 
encarregado de manter aberto o diálogo que existe. 
Sabemos que o Secretário de Gestão e Recursos 
Humanos, Sr. Ricardo de Oliveira, conversa sobre 
essa questão e já recebeu essas reivindicações dos 
servidores do INCAPER e dos servidores do 
IDAF, para um próximo passo após a aprovação da 
matéria. 

 Por isso, entendemos que a matéria 
enviada pelo governador tem considerado os 
aspectos de relevância social, exercício da 
cidadania, uma vez que o Plano de Cargo e Salário 
já é uma reivindicação com necessidade de 
ajustamento em alguns pontos. 
 O nosso parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar nº 14/2008, acatando 
a emenda a apresentada pelo Governador do 
Estado. (Muito bem!) 
  

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO-
(JANETE DE SÁ) – Em discussão o 
parecer.(Pausa) 

Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – com o 
relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – A presidência 
acompanha o voto do relator. 

 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade, pela Comissão de Cidadania, com 
emenda. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ATAYDE ARMANI) – Convoco os membros da 
Comissão de Agricultura, Srs. Deputados Luciano 
Pereira, Dary Pagung, Marcelo Coelho e Freitas. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. 
Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão Agricultura, oportunamente 
agradecemos o Secretário de Agricultura, Sr. César 
Colnago, e toda equipe, que convocou esta 
comissão para juntos discutirmos este projeto que 
corrige as distorções, hoje, no âmbito do 
INCAPER e do IDAF.  
 Observamos que há muito precisava 
acontecer esta correção, haja vista que tínhamos 
dificuldade em alguns concursos de contratar 
profissionais de nível superior para dar assessoria 
técnica, principalmente ao INCAPER, por causa da 
remuneração. Nos dois últimos concursos a 
maioria dos contratados não ficaram no INCAPER, 
daí a necessidade de se valorizar os profissionais 
capixabas com capacidade técnica para prestar seus 
serviços no âmbito do governo estadual. 
 Discutimos com o Diretor do INCAPER, 
com o IDAF e com o Secretário de Agricultura, Sr. 
César Colnago, conhecemos, na íntegra, os reparos 
que estavam sendo feitos no Plano de Cargos e 
Salários, observamos que o que não foi 
contemplado é porque já está mais do que 
contemplado, os profissionais de ensino médio que 
já têm salário que valoriza seu trabalho.  
 Somos pela aprovação da matéria, com a 
emenda do governo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO-
(ATAYDE ARMANI) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
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O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
O SR. MARCELO COELHO - Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Agricultura, com 
emenda. 

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Reginaldo 
Almeida, Elcio Alvares, Wanildo Sarnáglia, Janete 
de Sá e Euclério Sampaio. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, o 

nosso parecer é pela aprovação da matéria. (Muito 
bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com 

o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES - Com o 

relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com 

o relator. 
  
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças, com emenda. 

Devolvo o projeto à Mesa.  
 

  O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Sr. Presidente, pela ordem! A pedido do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida, gostaríamos de 
indicar pelo PTB o nome Sr. Deputado Marcelo 
Santos como membro efetivo, e este Deputado, 
como suplente, para a Comissão Parlamentar de 
Inquérito – CPI dos Agrotóxicos. 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Defiro.  
 Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n° 14/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 

Em votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 14/2008. 

A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
projeto de lei complementar votarão SIM; os que 
forem contrários votarão NÃO. 

Solicito os Srs. Deputados que registrem 
seu voto no terminal eletrônico. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votaram SIM os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Janete 
de Sá, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Reginaldo Almeida, 
Robson Vaillant, Sérgio Borges e 
Wanildo Sarnáglia). 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Srs. Deputados, votaram SIM 
dezessete Deputados, uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 
 Em conseqüência, fica aprovado o projeto.  
 À Comissão de Justiça para redação final.  
 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, extraordinária, hoje, às 
11h24min, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

 ORDEM DO DIA: Discussão em 2º turno 
da Proposta de emenda Constitucional nº 14/2007. 
 
 Está encerrada a sessão.  
 

 Encerra-se a sessão às onze horas e 
quinze minutos. 
 
* Deixam de comparecer a presente sessão 
Aparecida Denadai, Cacau Lorenzoni, Giulianno 
dos Anjos, Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Foletto e Theodorico 
Ferraço. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.567 
 

Concede Comenda “Loren 
Reno” à Portoalegrense 
Futebol Clube. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 17, XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 
11.12.1991, com base na Resolução nº 
1.370, de 14.12.1982, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 
Reno” à Portoalegrense Futebol Clube, que 
será entregue na Sessão Solene do dia 26  
de junho de 2008. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 24 de junho de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.568 

 
Concede Comenda  “Loren 
Reno” à  Obra Social Cristo 
Rei. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 17, XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 
11.12.1991, com base na Resolução nº 
1.370, de 14.12.1982, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 
Reno” à Obra Social Cristo Rei, que será 
entregue na Sessão Solene do dia 26  de 
junho de 2008. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 24 de junho de 2008. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.569 
 

Concede Comenda “Loren 
Reno” à Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
“Professor Augusto Luciano”. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 17, XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 
11.12.1991, com base na Resolução nº 
1.370, de 14.12.1982, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 
Reno” à Escola Estadual de Ensino 
Fundamental “Professor Augusto Luciano”, 
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que será entregue na Sessão Solene do dia 
26  de junho de 2008. 
 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 24 de junho de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.570 
 
 

Concede Comenda “Loren 
Reno” à Sra. Waldet Nunes 
Theodoro. 

 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 17, XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 
11.12.1991, com base na Resolução nº 
1.370, de 14.12.1982, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 
Reno” à Sra. Waldet Nunes Theodoro, que 
será entregue na Sessão Solene do dia 26  
de junho de 2008. 
 
 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 24 de junho de 2008. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.571 
 
 

Concede Comenda “Loren 
Reno” ao Sr. Rachid Mohamd 
Chibib “in memorian”. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 17, XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 
11.12.1991, com base na Resolução nº 
1.370, de 14.12.1982, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 
Reno” ao Sr. Rachid Mohamd Chibib “in 
memorian”, que será entregue na Sessão 
Solene do dia 26  de junho de 2008. 
 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 24 de junho de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 



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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