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ERRATA 
 

Na edição nº 6109 do dia 26 de junho de 2008, as Sessões 
Ordinárias 52ª, 53ª e 54ª foram publicadas equivocadamente 
por terem acontecido no ano 2007.  A 2ª Sessão 
Extraordinária será reproduzida para não haver alteração na 
seqüência numérica dos Anais. 

 

ATAS DAS SESSÕES 
 

 QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 
DE JUNHO DE 2008. 

 
(De acordo com a lista de presença apresentada 
pela Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, à hora 
regimental, presentes as Srªs e Srs. Deputados 
Aparecida Denadai, Atayde Armani, Cacau 
Lorenzoni, Carlos Casteglione, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Élcio Álvares, Euclério Sampaio, 
Freitas, Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, Paulo Foletto, 
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 ocupam as 
cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, a Srª. Deputada 
Aparecida Denadai e o Sr. Deputado 
Paulo Foletto.) 

 

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

 
(O Sr. Deputado Paulo Foletto lê Mateus 11:28)   

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

 

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

 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr. 
Presidente, pela ordem! Gostaríamos que no 
momento da leitura do Expediente o mesmo fosse 
lido na sua totalidade, tendo em vista o acúmulo de 
requerimentos e indicações a serem deliberadas, se 
possível, expandindo o tempo regimental. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Defiro o requerimento de V. Exª. 

Vou prorrogar o tempo regimental do 
Expediente até concluir a leitura do mesmo.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir a ata. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srªs. Deputadas 
e Srs. Deputados, gostaríamos de registrar que hoje 
pela manhã tomamos conhecimentos do falecimento 
do Sr. José Albani, residente à rua José Vieira 
Gomes, em Campo Grande, Cariacica. Ele veio do 
interior de Alfredo Chaves na década de 60. Foi um 
dos primeiros descendentes de italianos a chegar em 
Campo Grande. Também ajudou no desenvolvimento 
de Cariacica, principalmente da grande Campo 
Grande.  

Registramos, nesta Casa, com profundo pesar 
o falecimento do Sr. José Albani. Às nossas 
condolências, os nossos sentimentos aos seus 
familiares. Nosso amigo. Um homem muito 
importante. 
 Gostaríamos de fazer um outro registro, já 
tendo feito o primeiro que foi a publicação no Diário 
Oficial da Suplementação de Crédito da ordem de 
dois milhões e cem mil reais para regularização de 
pavimento e construção de ciclovia e calçada na 
Avenida Beira-mar, de Porto de Santana. Queremos 
também registrar com muita satisfação a publicação 
do edital de licitação de concorrência pública para a 
regularização, para a construção do calçadão e da 
ciclovia da Avenida Beira-mar, conhecida como Vale 
do Rio Doce. Esta avenida é de suma importância 
para o Município de Cariacica, tem uma importância 
vital para a Grande Porto de Santana. Essa região que 
lutou tanto tempo para que essa rodovia pudesse ali 
chegar. Portanto, comemoramos junto com os 
moradores de Cariacica, nossa cidade, mais essa 
conquista. 
 No edital, publicado na semana passada pelo 
Governo do Estado, já cita a data da abertura das 
cartas, no dia 21 de julho de 2008, aonde teremos as 
propostas apresentadas pelos empresários, e a partir 
daí, é só dá a ordem de serviço e teremos o início das 
obras de humanização, regularização e construção de 
ciclovia do calçadão da Avenida Beira-mar, da 
Grande Porto de Santana. 
 Deixamos claro que o dinheiro desta obra é 
exclusivo do Governo do Estado. Estaremos levando 
um equipamento essencial para o desenvolvimento e 
segurança daquela grande região. 

Registramos também que os dez milhões de 
reais que colocamos na conta da Prefeitura de 
Cariacica, foram destinados pelo Governo do Estado 
do Espírito Santo com a nossa participação e 
empenho, para que a mesma pudesse fazer o que está 
fazendo hoje, asfaltando ruas e avenidas naquele 
município.  

Pedimos, ainda, ao Sr. Governador mais 
trinta milhões de reais para o próximo ano 
empregarmos no Município de Cariacica e, 
ampliarmos essa ação, pavimentarmos mais ruas e 
avenidas, garantindo assim melhor condição de vida 
para o cidadão de Cariacica, para as ruas que ainda 
não têm pavimentação, para os bairros que ainda não 
têm esse tipo de investimento. 
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 Cumprimentamos a você, morador de 
Cariacica, que está tendo hoje a sua rua asfaltada; 
estamos nesta Casa meramente cumprindo o nosso 
papel de deputado estadual, garantindo melhores 
condições de vida para você. Não somente para você, 
morador de Cariacica, mas para todo o Estado do 
Espírito Santo, através das leis que aprovamos nesta 
Casa, com as matérias enviadas pelo Governo, 
principalmente àquelas matérias, que podemos citar 
uma lei que deve ser copiada pelos demais Estado 
brasileiros; a lei que visa diminuir as desigualdades 
regionais, aonde os municípios que não têm produção 
de petróleo e gás, hoje recebem royalties de petróleo 
e podem investir em melhor qualidade de vida, 
observados os critérios da regra de aplicação de 
recursos de royalties dentro de suas cidades. 
 Queremos assim dizer que estaremos 
garantindo mais ações, mais investimentos para 
Cariacica e podem ter certeza, a sua rua está sendo 
hoje asfaltada com o dinheiro do Estado e iremos 
continuar porque já pedimos, não dez milhões, mas 
trinta milhões de reais ao Governo do Estado para 
asfaltar mais ruas e avenidas; e cinco milhões de reais 
para que possamos padronizar as calçadas das 
principais avenidas comerciais, Campo Grande, Rio 
Marinho, Castelo Branco, Bela Aurora, Jardim 
América, Itacibá, Porto de Santana e a grande 
Cariacica, Sede. Padronizando as calçadas para que 
possamos ter um comércio pujante e, ao mesmo 
tempo, uma garantia de acessibilidade do cidadão que 
por ali trafega e dos comerciantes que precisam de 
melhor qualidade. 
 Sr. Presidente, agradecemos a oportunidade, 
estamos nesta Casa cumprindo meramente o nosso 
papel de deputado estadual defendendo os interesses 
do povo capixaba e de Cariacica, que é a nossa 
cidade. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Continua em discussão a ata. (Pausa) 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-la. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sraªs. 
Deputadas e Srs. Deputados, antes de entrarmos na 
discussão da ata, queremos ler um convite que nos foi 
dirigido, extensivo a todos os colegas Srs. Deputados, 
enviado pelo Sr. Presidente do Diretório Municipal 
do PPS, José Eduardo Gava, que diz o seguinte: 
 

“Partido Popular Socialista – PPS, 
convida a todos os seus filiados para 
a Convenção Municipal no dia 21 de 
junho de 2008, das 9às13h na 
Câmara Municipal de Vitória. 

Esse importante evento vem 
oficializar o nome do nosso 
candidato a prefeito de Vitória. 
Serão apresentados também os 
candidatos a vereadores do PPS. 
Roberto Freire, Presidente Nacional 
do Partido e várias autoridades já 
confirmaram presença. 
Sua participação será uma grande 
honra para nós. 
José Eduardo Gava.” 

 
 Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, esse convite nos foi dirigido e extensivo a 
todos os colegas. 

Fazemos coro à fala do Deputado Marcelo 
Santos. Na última quinta-feira recebemos um 
telefonema do Governador Paulo Hartung dando 
ciência da publicação do edital de contratação dos 
serviços da construção da ciclovia do calçadão da 
Avenida Beira Mar, no bairro de Porto de Santana.  

Já fazemos essa reivindicação desde o início 
do nosso mandato. Trabalhamos por essa obra e hoje 
começa a virar uma realidade no Município de 
Cariacica. Uma obra pleiteada há muito tempo, mas 
somente a partir do ano passado, com a nossa 
chegada a esta Casa, as coisas aconteceram de forma 
mais célere, não só a obra da Avenida Beira Mar, 
como também o recurso de dez milhões de reais que 
conseguimos, devido ao nosso trabalho nesta Casa 
junto ao governo do Estado, para pavimentação de 
várias ruas da cidade de Cariacica. 
 Agradecemos ao Governador Paulo Hartung, 
sensível à reivindicação desta Deputada e de toda a 
Bancada do Município de Cariacica, com relação aos 
nossos requerimentos totalmente atendidos. 

Registramos mais uma vez a necessidade da 
construção do Hospital Geral de Cariacica. Esse foi 
mais um fim de semana onde a população do 
Município de Cariacica ficou na porta dos pronto-
atendimentos sendo penalizada pela falta de médicos 
e estrutura. Por isso fizemos o requerimento sobre o 
Hospital Geral ao Governador do Estado. 
 Na quinta-feira o Governador nos deu ciência 
de que no próximo ano esse requerimento será uma 
realidade na cidade de Cariacica. É o trabalho que 
desempenhamos nesta Casa, vencendo cada vez mais 
os obstáculos, levando mais melhorias para o povo de 
Cariacica. Agradecemos pessoalmente o empenho do 
Governador do Estado, o coração sensível, o olhar 
motivado para fazer de Cariacica um Município 
melhor. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Ata aprovada como lida. (Pausa) 
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
TELEGRAMA N.º 2031/2008, do Supremo 
Tribunal Federal, comunicando que julgou 
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procedente a ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 4º e sua referida tabela 
X, da Lei Estadual nº 6.065/99, que trata dos valores 
dos vencimentos do Quadro Permanente do Pessoal 
da Polícia Civil. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
488/2008. 
 

TCEES 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

 
Vitória, 11 de junho de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Tendo em vista o teor do Oficio GP Nº 
94/2008 dessa Assembléia, datado de 09 de junho de 
2008 e protocolizado neste Tribunal sob o N.º 5858, 
encaminhamos o Projeto de Lei que dispõe sobre a 
criação do Ministério Público Especial de Contas. 
 
 Atenciosamente, 
 

MARCOS MIRANDA MADUREIRA 
Conselho Presidente 

 
Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá – 
Vitória – ES – CEP 29050-913 – Caixa Postal 246 – 

Telefone: (27) 3334-7600 – Telefax: (27) 3345 – 
1533 – Site: htpp://www.tce.es.gov.br 

 
Excelentíssimo Senhor 
DEPUTADO GUERINO LUIZ ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
393/2008. 
 
Vitória, 12 de junho de 2008 
 
Sr. Presidente,  
 

Venho através do presente, solicitar a V. Exª, 
a inclusão do nome do Sr. Inimah Bravin Ponche 
para o uso da Tribuna Popular a realizar-se no dia 07 
de julho de 2008. 

Aproveito para renovar protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 
Ao 
Exm.º 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 
093/2008. 
 
Vitória, 11 de Junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Vimos por meio deste, comunicar que nossa 
ausência na sessão ordinária do dia 11 de Junho de 
2008, ocorreu devido a uma cirurgia a que fui 
submetido. 
 

Atenciosamente, 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

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

 
OFÍCIO N.º 121/2008. 

 
Vitória, 11de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Assunto: Justificativa de ausência em 
Sessão Ordinária do dia 11 de junho de 2008. 
 

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 11 
de junho de 2008, pois estávamos em atividade 
parlamentar fora desta Casa de Leis. 

 
Atenciosamente, 

 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

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

OFÍCIO N.º 091/2008. 
 
Vitória, 11 de junho de 2008. 
 
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 11 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 
Exm.º Sr 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 

OFÍCIO N.º 146/2008. 
 
Vitória, 11 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Através do presente, vimos justificar a 
ausência na Sessão Ordinária do dia 11 de junho do 
corrente, em virtude de compromissos no Palácio 
Anchieta, sendo possível o meu comparecimento no 
Plenário da Casa às 9h20min, porém a chamada já 
havia ocorrido e a Sessão Ordinária encerrada às 
9h09mim.  

 
Respeitosamente, 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 
 
Ao 
Exm.º Sr 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria.  
 Continua a leitura do Expediente. 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
167/2008. 
 
Vitória, 12 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Pelo presente solicito que seja justificada 
minha ausência na Sessão Ordinária de 09/06/08 – 
Quarta-feira, por estar em compromisso de trabalho 
em local e horário incompatível com o horário da 
referida sessão. 
 

Atenciosamente, 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
Ao 
Exm.º Sr 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 133/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 10 de junho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a essa Casa de Leis, o anexo 
Projeto de Lei Complementar em que proponho nova 
redação ao artigo 139 da Lei Complementar nº. 46 de 
10 de janeiro de 1994 – Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito 
Santo, que trata da Licença por Adoção e Guarda 
Judicial. 

O dispositivo da Lei que proponho alterar 
visa promover a extensão do período da Licença por 
Adoção às servidoras públicas efetivas, subordinadas 
ao Regime Próprio de Previdência/IPAJM, que 
integram o corpo funcional dos Poderes constituídos 
do Estado do Espírito Santo, passando de 90 dias 
para 120 dias. 

A medida fará jus ao importante papel social 
que mães adotantes cumprem, concedendo-lhes 
tranqüilidade para assumir as responsabilidades do 
filho que acaba de chegar, visto que necessitam dar 
atenção redobrada para permitir adaptação e 
compensar a carência emocional da qual é vítima a 
criança abandonada ou órfã, sendo a adoção 
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reconhecida pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente como o mais aperfeiçoado modelo 
familiar, que eleva o adotado à condição de filho, 
com absoluta igualdade de direitos e em caráter 
irrevogável. 

Referida alteração conta com a sugestão 
nobre do Deputado Dr. Rafael Favatto que este 
Executivo encampa com simpatia. 

É, pois, medida de grande alcance social, 
razão pela qual espero o imprescindível apoio de 
V.Exª. e ilustres pares. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
16/2008 

 
Dá nova redação ao artigo 139 da 
Lei Complementar nº 46, de 
10/01/1994. 

 
Art. 1º - O artigo 139 da Lei Complementar 

nº 46, de 10/01/1994 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
"Art. 139. À servidora pública 
efetiva que adotar ou obtiver guarda 
judicial de criança de até um ano de 
idade serão concedidos 120 dias de 
licença remunerada, para 
ajustamento do adotado ao novo lar.  
 

Parágrafo único. No caso de criança com 
mais de um ano de idade, o periodo de que trata este 
artigo será de 60 dias. 

 
Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 134/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 12 de junho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV, da 
Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por 

inconstitucionalidade o Projeto de Lei n° 352/2007, 
de autoria do Deputado da Vitória, aprovado nessa 
Casa de Leis e transformado no Autógrafo de Lei n° 
86/2008, cujo teor é o seguinte: “Dispõe sobre a 
prática suplementar do comércio de produtos 
congêneres aos estabelecimentos licenciados de 
farmácia e drogaria, ampliando o “mix” de produtos 
passíveis de comercialização”. 

A Procuradoria Geral do Estado instada a se 
manifestar sobre o tema tratado no projeto de lei em 
referência emitiu o seguinte parecer que aprovo: 

 
“O Autógrafo de Lei n° 86/2008 
pretende permitir a venda de 
produtos alheios à saúde nos 
estabelecimentos farmacêuticos, não 
obstante as orientações dadas por 
diversos Conselhos Regionais de 
Farmácia (como Bahia, São Paulo e 
Goiás) e pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA. 
Destacamos que estas orientações 
tem por fundamento a Lei Federal n° 
5.991 de 17 de dezembro de 1973, a 
RDC n° 173/2003 da ANVISA, e a 
Resolução 417/2004 do Conselho 
Federal de Farmácia, que concluem 
pela impossibilidade da venda de 
produtos comuns (não sujeitos à 
fiscalização da ANVISA) em 
estabelecimentos farmacêuticos. 

 
 Da competência legislativa concorrente 
para proteção à saúde 

Inicialmente, destacamos que o autógrafo 
cuida de matéria relacionada à saúde, já que as 
farmácias e drogarias são consideradas 
estabelecimentos de saúde por serem distribuidores 
de medicamentos1, e que a ANVISA é um órgão que 
compõe o Ministério da Saúde.  

A competência legislativa em matéria de 
saúde é concorrente, nos termos do art. 24, XII da 
CF2. Assim, uma vez editadas normas gerais pela 
União, os Estados poderão, dentro da competência 
legislativa suplementar que lhes é assegurada no § 2° 
do art. 24 da CF, publicar normas que, respeitados os  
 
______________________ 
1 Farmácia - unidade destinada a programar, receber, estocar, preparar, 
controlar e distribuir medicamentos ou afins e/ou manipular fórmulas 
magistrais e oficinais (Definição trazida pelo “Glossário” da Resolução - 
RDC nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002 da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
 (...) 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
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limites estabelecidos pela União, atendam às 
peculiaridades estaduais, como dispõe o art. 19 da 
Constituição Estadual3. 

Neste sentido ensina o Colendo Supremo 
Tribunal Federal: 

 
“1. A Constituição do Brasil 
contemplou a técnica da 
competência legislativa 
concorrente entre a União, os 
Estados-membros e o Distrito 
Federal, cabendo à União 
estabelecer normas gerais e aos 
Estados-membros especificá-las. 2. 
É inconstitucional lei estadual que 
amplia definição estabelecida por 
texto federal, em matéria de 
competência concorrente. 3. Pedido 
de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
procedente.”4 

 

“O espaço de possibilidade de 
regramento pela legislação estadual, 
em casos de competência 
concorrente abre-se: (1) toda vez que 
não haja legislação federal, quando 
então, mesmo sobre princípios 
gerais, poderá a legislação estadual 
dispor; e (2) quando, existente 
legislação federal que fixe os 
princípios gerais, caiba 
complementação ou suplementação 
para o preenchimento de lacunas, 
para aquilo que não corresponda à 
generalidade; ou ainda, para a 
definição de peculiaridades 
regionais. Precedentes. 6. Da 
legislação estadual, por seu caráter 
suplementar, se espera que preencha 
vazios ou lacunas deixados pela 
legislação federal (...)”5 
 

"O art. 24 da CF compreende 
competência estadual concorrente 
não-cumulativa ou suplementar (art. 
24, § 2º) e competência estadual 
concorrente cumulativa (art. 24, § 
3º). Na primeira hipótese, existente a 
lei federal de normas gerais (art. 24, 
§ 1º), poderão os Estados e o DF, no  

__________________________ 
3 Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal:  
(…) 
V - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação 
suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas 
peculiaridades; 
(…) 
4AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 1245 / RS - 
Relator Min. EROS GRAU - Julgamento: 06/04/2005 - Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno - DJ 26-08-2005 PP-00005. 
5 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ADI-MC 2396/MS - Relator Min. 
ELLEN GRACIE - Julgamento: 26/09/2001 - Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno - DJ 14-12-2001 PP-00023 

uso da competência suplementar, 
preencher os vazios da lei federal de 
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às 
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); 
na segunda hipótese, poderão os 
Estados e o DF, inexistente a lei 
federal de normas gerais, exercer a 
competência legislativa plena ‘para 
atender a suas peculiaridades’ (art. 
24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de 
normas gerais, suspende esta a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 
10.860, de 31-8-2001, do Estado de 
São Paulo foi além da competência 
estadual concorrente não-cumulativa 
e cumulativa, pelo que afrontou a 
Constituição Federal, art. 22, XXIV, 
e art. 24, IX, § 2º e § 3º."6 

 
Dentro de sua competência para legislar 

acerca de normas gerais sobre saúde, a União 
publicou a Lei n° 5.991 de 17 de dezembro de 19737, 
recepcionada pela nova ordem constitucional 
instaurada em outubro de 1988, conceituando, dentre 
outros, no seu art. 4° farmácia e drogaria, no seu art. 
5° cuida do comércio de determinados produtos, no 
art. 6° cuida da dispensação de medicamentos e no 
art. 15 determina que as farmácias e a drogarias terão, 
obrigatoriamente, a assistência de técnico 
responsável inscrito no Conselho Regional de 
Farmácia. 
__________________________________ 
6 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 3.098, Rel. 
Min. Carlos Velloso, julgamento em 24-11-05, DJ de 10-3-06. 

 
7 Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 
(...) 
IV – Correlato – a substância, produto, aparelho ou acessório não 
enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à 
defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de 
ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, 
e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos 
e veterinários; 
(...) 
X – Farmácia – estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e 
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, compreendendo o de dispensação e o atendimento de unidade 
hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 
XI – Drogaria – estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens 
originais; 
(...) 
XV – Dispensação – ato de fornecimento ao consumidor de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado 
ou não; 
(...) 
XVIII – Supermercado – estabelecimento que comercializa, mediante 
auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos 
alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza; 
XIX – Armazém e empório – estabelecimento que comercializa, no 
atacado ou no varejo, grande variedade de mercadorias e, de modo 
especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza; 
XX – Loja de conveniência e “drugstore” – estabelecimento que, 
mediante auto-serviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com 
ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos 
em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, 
podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos 
domingos e feriados. 
Art. 5º - O comércio de drogas, medicamentos e de insumos 
farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos 
nesta Lei. 
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Posteriormente, e ainda dentro de sua 
competência para a edição de normas gerais sobre 
saúde, a União editou a Lei n° 8080/1990, 
denominada “Lei Orgânica do SUS”, que em seu 
artigo 6º8 incisos VI e VII, inclui no campo de 
atuação do SUS a execução de ações de vigilância 
sanitária, “a formulação da política de 
medicamentos” e o controle e fiscalização de 
produtos de interesse para a saúde, e a Lei n° 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999 que “define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras 
providências”, estabelecendo as competências da 
União, dos Estados e dos Municípios dentro do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

Assim, cabe ao Sistema Único de Saúde (art. 
200, I e II da CF9), através da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – 
ANVISA, “controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde“ e 
“executar as ações de vigilância sanitária”, incluído 
nestas ações o controle de bens de consumo e 
prestação de serviços de interesse para a saúde, como 
prevê o art. 8° da Lei n° 9.782/199910 que dá à 
ANVISA o poder e o dever de regulamentar, 
controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 
envolvam risco à saúde pública. 

A ANVISA, dentro da competência a esta 
atribuída pela União através da Lei n° 9.782/1999, 
publicou a Resolução da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC n° 
173 de 08 de julho de 2003 (que alterou o item 5.4 
do Anexo da RDC 328/99, que trata do Regulamento 
Técnico que institui as Boas Práticas de Dispensação 
para Farmácias e Drogarias), vedando 
expressamente no item 5.411 que as farmácias e 
drogarias vendam “produtos alheios aos conceitos  
____________________________ 
§ 1 – O comércio de determinados correlatos, tais como, aparelhos e 
acessórios, produtos utilizados para fins diagnósticos e analíticos, 
odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, 
cosméticos e perfumes, exercido por estabelecimentos especializados, 
poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, observado o disposto em 
lei federal e na supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 
§ 2 – A venda de produtos dietéticos será realizada nos estabelecimentos 
de dispensação e, desde que não contenham substâncias medicamentosas, 
pelos de comércio fixo. 
Art. 6º - A dispensação de medicamentos é privativa de: 
a) farmácia; 
b) drogaria; 
c) posto de medicamento e unidade volante; 
d) dispensário de medicamentos. 
Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de 
técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na 
forma da lei. 
§ 1 – A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o 
horário de funcionamento do estabelecimento. 
§ 2 – Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico 
responsável substituto, para os casos de impedimento ou ausência do 
titular. 
8 Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde (SUS): 
I - a execução de ações: 
a) de vigilância sanitária; 
(...) 
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção; 
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde; 
(...) 

de medicamento, cosmético, produto para 
saúde e acessórios, alimento para fins especiais, 
alimento com alegação de propriedade funcional e 
alimento com alegação de propriedades de saúde”, 
ressalvados apenas os casos do item 5.4.2.1. 

Note-se, portanto, que, muito embora a 
competência legislativa para a matéria de saúde seja 
suplementar, o legislador capixaba ultrapassa o 
âmbito de sua atuação, legislando fora da 
competência atribuída ao Estado por norma geral da 
União que distribui esta competência, e em sentido 
oposto à legislação da União (a ANVISA legisla 
dentro da competência que lhe foi atribuída por 
norma geral da União) que veda expressamente a 
venda de produtos alheios à saúde em 
estabelecimentos farmacêuticos. 

Desta forma, a nossa Casa de Leis agiu de 
forma ilegal, invadindo a área de atuação da 
ANVISA, delimitada por Leis federais editadas 
dentro da competência da União para a edição de 
normas gerais sobre saúde, desrespeitando, por via 
reflexa, o disposto no art. 24, XII da CF, haja vista 
extrapolar os limites de sua competência legislativa 
suplementar para a matéria de saúde. 

Neste tocante, destacamos a lição do Exmo. 
Ministro Gilmar Mendes: 

 
“Os Estados-membros e o Distrito 
Federal podem exercer, com relação 
às norma gerais, competência 
suplementar (art. 24, § 2°), o que 
significa preencher claros, suprir 
lacunas. Não há falar em 
preenchimento de lacuna, quando 
o que o que os Estados ou Distrito 
Federal fazem é transgredir lei 
federal já existente.”12 

______________________ 
9 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária; 
(...) 
 
10 Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam 
risco à saúde pública. 
§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização 
sanitária pela Agência:  
I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 
insumos, processos e tecnologias; 
(...) 

 
11 5.4 – É vedado à farmácia e drogaria: 
(...) 
5.4.2 Expor a venda produtos alheios aos conceitos de medicamento, 
cosmético, produto para saúde e acessórios, alimento para fins especiais, 
alimento com alegação de propriedade funcional e alimento com alegação 
de propriedades de saúde; 
5.4.2.1 Os alimentos acima referidos somente podem ser vendidos em 
farmácias quando possuírem forma farmacêutica e estiverem 
devidamente legalizados no órgão sanitário competente e apresentarem 
Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) estabelecidos em legislação 
específica. 
(...) 
12 MENDES, Gilmar. “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: 
Saraiva, 2007. pág.775 
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 Ainda, digno de nota são os julgamentos pelo 
Colendo Superior Tribunal de Justiça que concluem 
há alguns anos pela impossibilidade de venda, por 
farmácias e drogarias, de produtos alheios à saúde. 
Dentre os precedentes, citamos os REsp nº 
914.366/SP, REsp n° 605.696/BA, REsp nº 
341.386/SP e ROMS nº 5.848/RJ: 
 

ADMINISTRATIVO. DROGARIAS 
E FARMÁCIAS. 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
MERCADORIAS DIVERSAS DA 
ATIVIDADE LICENCIADA. 
ATUAÇÃO, CONCOMITANTE, 
NO RAMO DE “DRUGSTORE” 
[ALIMENTOS, MATERIAIS DE 
HIGIENE E LIMPEZA, 
PERFUMARIA, APETRECHOS 
DOMÉSTICOS, PRODUTOS 
ELÉTRICOS, PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS (XEROX, 
RECEBIMENTO DE CARNÊS E 
CONTAS, VENDA DE 
INGRESSOS PARA TEATROS E 
SHOWS, REVELAÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS) E CLÍNICA 
VETERINÁRIA]. 
IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 
1. Recurso especial contra acórdão 
que indeferiu pedido para 
comercialização de mercadorias 
diversas no estabelecimento 
licenciado para o ramo de atividade 
de drogaria e farmácia. 2. A matéria 
sub examine foi decidida pelas 
egrégias 1ª e 2ª Turma deste 
Tribunal, no sentido de que: 
- “Loja de conveniência e drugstore 
pode comercializar diversas 
mercadorias, com ênfase para 
aquelas de primeira necessidade, 
como alimentos em geral, produtos 
de higiene e limpeza e utensílios 
domésticos. Já as farmácias e 
drogarias, por sua vez, são 
estabelecimentos que só estão 
legalmente autorizados a 
comercializar drogas, 
medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos (Lei 
5.991/73, art. 4º, X, XI e XX). A 
licença para funcionamento de 
farmácia ou drogaria constitui ato 
de natureza vinculada, sendo 
vedada a utilização das 
dependências desses 
estabelecimentos para fim diverso 
do previsto no licenciamento (Lei 
5.991, arts. 21 e 55). Portanto, não 

há plausibilidade jurídica da 
utilização desses estabelecimentos 
para vender alimentos ou 
utilitários domésticos” (REsp nº 
605696/BA, Relª Minª Denise 
Arruda, DJ de 24/04/2006); 
- “Inexiste, nas Leis nºs 5.991/73 e 
6.360/76, previsão que autorize as 
farmácias e drogarias a 
comercializarem produtos diversos 
dos medicamentos” (AgRg no AG 
nº 299627/SP, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha, DJ de 13/09/2004). 
3. Mais precedentes: REsps nºs 
745358/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz 
Fux, DJ de 20/02/2006; 272736/SE, 
1ª Turma, Rel. Min. Francisco 
Falcão, DJ de 27/06/2005; 
341386/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
Paulo Medina, DJ de 11/11/2002. 
4. Recurso não-provido.13 
 

PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR 
PREPARATÓRIA INOMINADA. 
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 267, VI, 
295, I E III, E 535, II, DO CPC. 
NÃO-OCORRÊNCIA. 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
ALIMENTOS EM DROGARIAS E 
FARMÁCIAS. AUSÊNCIA DE 
FUMUS BONI IURIS. PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE. LEI FEDERAL 
5.991/73 E LEI ESTADUAL 
3.982/81. PRECEDENTE DO STJ. 
RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
(...) 
3. Loja de conveniência e drugstore 
pode comercializar diversas 
mercadorias, com ênfase para 
aquelas de primeira necessidade, 
como alimentos em geral, produtos 
de higiene e limpeza e utensílios 
domésticos. Já as farmácias e 
drogarias, por sua vez, são 
estabelecimentos que só estão 
legalmente autorizados a 
comercializar drogas, 
medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos (Lei 
5.991/73, art. 4º, X, XI e XX). 
4. A licença para funcionamento 
de farmácia ou drogaria constitui 
ato de natureza vinculada, sendo 
vedada a utilização das 
dependências desses 
estabelecimentos para fim diverso 
do previsto no licenciamento (Lei 
5.991, arts. 21 e 55). Portanto, não 
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há plausibilidade jurídica da 
utilização desses estabelecimentos 
para vender alimentos ou 
utilitários domésticos.14 
 
ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. EXPEDIÇÃO DE 
LICENÇA. ATO VINCULADO. 
DROGARIAS E FARMÁCIAS. 
COMERCIALIZAÇÃO DOS 
PRODUTOS ELENCADOS NO 
ART. 5º, §1º, DA LEI N. 5.991/73. 
OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 
6360/76. NECESSIDADE DE 
REGULAMENTAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. 
SEGURANÇA CASSADA. 
(...) 
A questão jurídica relevante, “in 
casu”, não é, pois, de forma 
alguma, a possibilidade de 
FARMÁCIAS e DROGARIAS 
comercializarem outros produtos 
que não medicamentos. Esta é 
inconteste. O que importa, todavia, 
é a ausência de respaldo 
normativo, a tornar líquido e certo 
o direito das impetrantes de 
exercerem o comércio de produtos 
diversos, inclusive de limpeza de 
ambiente, em meio a 
medicamentos, e sem a satisfação 
de qualquer requisito, como 
decidido pela Corte Paulista. 
Recurso Especial conhecido e 
provido. Segurança cassada.15 

 
ROMS. ATO ADMINISTRATIVO. 
ESTABELECIMENTO 
FARMACÊUTICO. PROIBIÇÃO 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS NÃO 
CONTEMPLADOS PELA LEI Nº 
5.991/1973. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO. 
IMPROPRIEDADE DA 
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
LIVRE INICIATIVA DO 
TRABALHO. AUSÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
RECURSO IMPROVIDO. 
 
I – O Decreto nº 793/93, que regulou 
o art. 9º, § 4º do Decreto-lei nº 
74.170/74, não inovou a ordem 
jurídica vigente. A comercialização 
de produtos não previstos pela Lei 

nº 5.991/1973, constitui infração às 
normas regulamentadoras do 
setor. (...) 
V – Recurso conhecido, porém, 
IMPROVIDO.16 

 
Por fim, destacamos que diversas 

publicações na internet17 apontam problemas para a 
comercialização de produtos alheios à saúde em 
estabelecimentos farmacêuticos, como a interação 
medicamentosa (a exposição de medicamentos e 
bebidas alcoólicas em um mesmo ambiente, por 
exemplo, estimularia a falsa idéia de que não há 
perigo na ingestão simultânea dessas substâncias), e o 
armazenamento dos medicamentos próximo a itens 
como produtos de limpeza, solventes e agrotóxicos, 
podendo ocasionar a contaminação ou adulteração 
dos fármacos. Ainda, apontam que, além de uma 
infração sanitária, esta venda fere os princípios éticos 
da profissão e não corrobora com a imagem da 
farmácia como um estabelecimento de promoção e 
recuperação da saúde. Por essa razão, a adoção dessa 
prática impede a concessão do Selo de Assistência 
Farmacêutica, que atesta a presença do farmacêutico 
e as boas práticas da dispensação de medicamentos. 

Farmácias e drogarias são estabelecimentos 
diferenciados dos demais em virtude da proximidade 
que possuem com os usuários de medicamentos e 
conseqüentemente dos riscos que oferecem, 
merecendo critérios igualmente diferenciados para a 
comercialização de produtos. Sendo que razões de 
cunho meramente comercial não justificam a 
permissão para prejudicar o papel que estes 
estabelecimentos possuem no sistema de atendimento 
à saúde” 

Ante a presença de vício de 
inconstitucionalidade veto o Projeto de Lei 
352/2007. 

 
 Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
__________________________ 
13STJ. 1ª Turma. REsp nº 914.366/SP, v.u., Relator MINISTRO JOSÉ 
DELGADO. DJ 07.05.2007 p. 298. 
14 STJ. 1ª Turma. REsp nº 605.696/BA, v.u., Relatora MINISTRA 
DENISE ARRUDA. Dj 24.04.2006 p. 359. 
15 STJ. 2ª Turma. REsp nº 341.386/SP, v.u., Relator: MINISTRO PAULO 
MEDINA. Dj 08.10.2002. DJU 11.11.2002. 
16STJ. 2ª Turma. ROMS nº 5.848/RJ (1995/0028074-4) v.u. Relatora: 
Ministra Laurita Vaz. Recte: Drogaria Colombo S/A; Recdo: Estado do 
Rio de Janeiro. D.j 09.10.01; DJU 05.11.01 
17http://www.crfsp.org.br/farmaceutico/informacoes/lei_produtos.pdf; 
http://www.superfornecedor.com.br/noticias.asp?ID=479; 
http://www.crfma.org.br/novo/noticia.php?id=562; 
http://www.tribunapopularnews.com.br/news.php?newsid=4081; 
http://www.editoraphoenix.com.br/destaque_deuna.asp?cod_deuna=146 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 135/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 12 de junho de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exª. que vetei totalmente, 
por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº. 
85/08, de autoria da Deputada Aparecida Denadai, 
que “Dispõe sobre a exploração econômica do 
turismo nas regiões de represas, lagos, naturais e 
artificiais localizados no Estado”. 

Sugerida a audiência da Procuradoria Geral 
do Estado, assim se manifestou aquele Órgão 
jurídico, cujo parecer aprovo e transcrevo: 

 
“O autógrafo de Lei n° 85/2008 ao 
dispor em seu art. 1° que “a 
exploração econômica do turismo 
nas regiões de represas e lagos, 
naturais e artificiais, localizados no 
Estado depende de aprovação do 
respectivo projeto pelo órgão 
estadual competente” cuida, em 
verdade, de licença ambiental. 
 

O direito o livre exercício de uma atividade 
comercial ou industrial, como o turismo, 
independente de licença (a lei utiliza indevidamente o 
termo “autorização”, segundo José Afonso da Silva1) 
de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, 
tem seu alicerce no parágrafo único do art. 1702 da 
Constituição Federal. No caso do autógrafo, o direito 
ao exercício da atividade econômica dependeria de 
uma licença ambiental a ser concedida pelo Estado. 

Importante destacar o conceito de licença, 
por José Afonso da Silva: 

 
“A licença só é pertinente naquelas 
hipóteses em que preexiste o direito 
subjetivo ao exercício da atividade. 
Se esse direito não existe, se o 
exercício da atividade vai nascer com 
o ato da autoridade, então este não 
será licença. Pode ser concessão, 
pode ser permissão ou autorização, 
não licença, pois esta é um ato que 
pressupõe que aquele em favor de 
quem é liberada seja titular do 
direito. Trata-se, porém de um direito  

____________________ 
1 SILVA, José Afonso da. “Direito Ambiental Constitucional”. 6ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. pág. 280 
 
2 Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

cujo exercício é condicionado ao 
preenchimento de determinadas 
exigências e de alguns requisitos 
impostos em lei. A outorga da 
licença significa o atendimento 
dessas exigências e requisitos, salvo 
se a própria licença houver sido 
liberada com desrespeito às normas 
legais, caso em que ela será inválida, 
não surtindo aqueles efeitos. Por isso 
é ato vinculado. Quer dizer, se o 
titular do direito a ser exercido 
comprova o cumprimento dos 
requisitos para seu efetivo exercício, 
não pode ser recusada, porque do 
preenchimento dos requisitos nasce o 
direito subjetivo à licença."3 

 
Desta forma, não há dúvidas que a expressão 

“aprovação do respectivo projeto pelo órgão 
estadual competente” constante do texto do 
Autógrafo de Lei n° 85/2008 é nada mais que uma 
licença ambiental, já que a atividade turística nas 
regiões de represas e lagos é um direito cujo 
exercício é condicionado ao preenchimento prévio de 
requisitos legais, dependente, portanto, da concessão 
de licença para seu exercício. 

A Carta Magna dispõe que todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
impondo ao Poder Público o “dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, e 
de “proteger a fauna e a flora” como determina o 
caput e o inciso VII do §1° do art. 225. 

Cumpre destacar que incumbe à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios proteger o 
meio ambiente (art. 23, VI e VII da CF5), mas a 
competência legislativa para a matéria é concorrente, 
nos termos do art. 24, VI da CF6. 

Assim, uma vez editadas normas gerais pela 
União, os Estados poderão, dentro da competência 
legislativa suplementar que lhes é assegurada no § 2° 
do art. 24 da CF, publicar normas que, respeitados os  
___________________ 
3 SILVA, José Afonso da. “Direito Ambiental Constitucional”. 6ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. pág. 280. 
 
4 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
(...) 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
5 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
(...) 
 
6 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
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limites estabelecidos pela União, atendam às 
peculiaridades estaduais, como dispõe o art. 19 da 
Constituição Estadual7 

Neste sentido ensina o Colendo Supremo 
Tribunal Federal: 

 
“1. A Constituição do Brasil 
contemplou a técnica da 
competência legislativa 
concorrente entre a União, os 
Estados-membros e o Distrito 
Federal, cabendo à União 
estabelecer normas gerais e aos 
Estados-membros especificá-las. 2. 
É inconstitucional lei estadual que 
amplia definição estabelecida por 
texto federal, em matéria de 
competência concorrente. 3. Pedido 
de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
procedente.”8 
“O espaço de possibilidade de 
regramento pela legislação estadual, 
em casos de competência 
concorrente abre-se: (1) toda vez que 
não haja legislação federal, quando 
então, mesmo sobre princípios 
gerais, poderá a legislação estadual 
dispor; e (2) quando, existente 
legislação federal que fixe os 
princípios gerais, caiba 
complementação ou suplementação 
para o preenchimento de lacunas, 
para aquilo que não corresponda à 
generalidade; ou ainda, para a 
definição de peculiaridades 
regionais. Precedentes. 6. Da 
legislação estadual, por seu caráter 
suplementar, se espera que preencha 
vazios ou lacunas deixados pela 
legislação federal (...)”9 
 
(...) 
 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da 
poluição; 

______________________ 
7 Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal:  
(…) 
V - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação 
suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas 
peculiaridades; 

(…) 
 

8 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 1245 / RS - 
Relator Min. EROS GRAU - Julgamento: 06/04/2005 - Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno - DJ 26-08-2005 PP-00005. 
 
9 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ADI-MC 2396/MS - Relator Min. 
ELLEN GRACIE - Julgamento: 26/09/2001 - Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno - DJ 14-12-2001 PP-00023 

"O art. 24 da CF compreende 
competência estadual concorrente 
não-cumulativa ou suplementar (art. 
24, § 2º) e competência estadual 
concorrente cumulativa (art. 24, § 
3º). Na primeira hipótese, existente a 
lei federal de normas gerais (art. 24, 
§ 1º), poderão os Estados e o DF, no 
uso da competência suplementar, 
preencher os vazios da lei federal de 
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às 
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); 
na segunda hipótese, poderão os 
Estados e o DF, inexistente a lei 
federal de normas gerais, exercer a 
competência legislativa plena ‘para 
atender a suas peculiaridades’ (art. 
24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de 
normas gerais, suspende esta a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 
10.860, de 31-8-2001, do Estado de 
São Paulo foi além da competência 
estadual concorrente não-cumulativa 
e cumulativa, pelo que afrontou a 
Constituição Federal, art. 22, XXIV, 
e art. 24, IX, § 2º e § 3º."10 

 

Dentro de sua competência para edição de 
normas gerais (art. 24, VI, CF), e atendendo ao 
comando constitucional do inciso III do §1° do art. 
225, a União publicou a Lei n° 6.931, de 31 de agosto 
de 1981, que, dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. 

A citada Lei concede ao Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA a competência 
para estabelecer normas e critérios para a 
concessão de licença ambiental pelo Estado-
membro (art. 1011) a atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras, nos termos do seu art. 
8°, I12 (dispositivo de lei recepcionado pela ordem 
constitucionalmente vigente desde outubro de 1988, e 
posteriormente alterado pelas leis n° 7.804/1989 e n° 
8.028/1990). 

Note-se, portanto, que ao editar norma geral 
sobre proteção ao meio-ambiente, a União atribuiu ao 
CONAMA, mediante proposta do IBAMA, a 
competência para estabelecer os critérios para a 
concessão de licença ambiental pelos Estados-
membros. Não há, portanto, espaço para que o Estado 
legisle acerca de licença ambiental. Neste sentido é a 
lição de Paulo Affonso Leme Machado: 
_____________________ 
10 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
 
11 Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis 
12 Art. 8º Compete ao CONAMA: 
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“Sobre a atuação do CONAMA em 
matéria de licenciamento há o 
preceito do art. 8°, I, da Lei 
6.938/81, que diz que compete ao 
CONAMA “estabelecer, mediante 
proposta do IBAMA, normas e 
critérios para o licenciamento de 
atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, a ser concedido pelos 
Estados e supervisionado pelo 
IBAMA”. O inciso é claro em sua 
redação, mostrando que instituir 
“normas e critérios para o 
licenciamento” não se confunde com 
atribuir competência para os entes 
federativos licenciarem. Tanto é que 
o mencionado art. 8° liga a 
instituição das normas e critérios 
com o licenciamento “ a ser 
concedido pelos Estados”. Da mesma 
forma o art. 10, caput, da 
mencionada lei indica que o 
licenciamento será feito pelo “órgão 
estadual competente”. (...)"13 
 

Assim, não nos resta dúvidas que em relação 
à licença ambiental, não há possibilidade de 
estabelecimento de critérios pelo Estado, como 
pretende fazer o presente autógrafo, já que a União 
outorgou esta competência ao CONAMA (mediante 
proposta do IBAMA). 

Desta forma, por trazer um comando ilegal, 
contrário à lei federal competente para cuidar da 
matéria – já que a competência para estabelecer 
critérios e requisitos para o exercício de atividades 
potencialmente poluidoras cabe apenas ao 
CONAMA, mediante proposta do IBAMA – (Lei n° 
6.931/1981), editada dentro da competência 
legislativa da União para a edição de normas gerais, o 
Autógrafo de Lei n° 85/2008 extrapola a competência 
suplementar para a matéria de proteção ao meio-
ambiente e fere, não de forma direta, mas por via 
reflexa, o art. 24, VI da CF. 

Neste tocante, destacamos a lição do Exmo. 
Ministro Gilmar Mendes: 

 
“Os Estados-membros e o Distrito 
Federal podem exercer, com relação 
às norma gerais, competência 
suplementar (art. 24, § 2°), o que 
significa preencher claros, suprir 
lacunas. Não há falar em 
preenchimento de lacuna, quando o 
que o que os Estados ou Distrito 
Federal fazem é transgredir lei 
federal já existente.”14” 

_______________________ 
 I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para 
o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a 
ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;  
(...) 
13 MACHADO. Paulo Affonso Leme. “Direito Ambiental Brasileiro”. 13ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2005. pág. 108/109. 
14 – MENDES, Gilmar. “Curso de Diretor Constitucional” São Paulo: 
Saraiva, 2007. pág. 775. 

Por todo o exposto, verifica-se que o projeto 
de lei em exame apresenta vícios de 
inconstitucionalidade formal e material, razão 
porque, aponho o veto total 

 
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 136/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 12 de junho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 
ilustre Casa Legislativa que vetei parcialmente, por 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 336/2007, 
de autoria do Deputado da Vitória, transformado no 
Autógrafo de Lei n° 80/2008, com a seguinte ementa 
“Determina a veiculação na internet de cadastro 
estadual de foragidos da justiça e dá outras 
providências”. 

Especificamente, o veto incide sobre os 
artigos 4° e 5° do PL em exame por serem 
inconstitucionais, conforme parecer editado pela 
douta Procuradoria Geral do Estado, que aprovo e 
transcrevo: 

“A primeira vista, o presente Autógrafo 
parece estar todo inconstitucional por tratar de 
matéria destinada à iniciativa reservada ao Chefe do 
Executivo, por impor algo que será executado por 
órgãos da Administração, quais sejam, aqueles a que 
se incumbem a Segurança Pública, incorrendo, dessa 
forma, em vício de iniciativa. 

Contudo, numa análise mais profunda, 
verifica-se que os artigos 1°, 2° e 3° deste Projeto de 
Lei não se encontra eivado pela referida 
inconstitucionalidade formal, pois se trata de matéria 
de caráter informacional, sendo certo que 
inevitavelmente as informações de que se tratam 
perpassará pela esfera da Segurança Pública. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei em tela não 
adentrou em matéria de “Organização 
Administrativa” e por isso a iniciativa não se reserva 
ao Chefe do Executivo, estando, portanto, a 
Assembléia Legislativa estadual livre para legislar a 
esse respeito. 

O caráter informacional que incidem sobre os 
órgãos de Segurança Pública, por meio de normas 
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advindas do legislativo estadual, já foi objeto de 
debate pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2819-
RJ1 quando naquela oportunidade, o Exm° Sr. 
Ministro Eros Grau (relator) entendia, inicialmente 
em seu voto, que a norma impugnada era 
inconstitucional por vício de iniciativa, pois a matéria 
era reservada ao chefe do executivo, contudo, no 
decorrer dos debates os Ministros entenderam que a 
norma em questão era de caráter informacional e 
destarte não implicaria no referido vício. 
Entendimento esse que o Exm° Ministro Eros Grau 
aquiesceu. 

O entendimento dos Ministros do STF foi no 
sentido de que o legislador estadual não criou nem 
reestruturou órgão do Poder Executivo, apenas impôs 
a disponibilidade de informações relativas à matéria 
de Segurança Pública e assim ao agir não contrariou a 
iniciativa reservada ao governador do estado. 

Oportuna se faz as augustas palavras 
lançadas pelo Ministro Carlos Britto no debate: “O 
Estado Democrático é informativo por excelência e 
deve primar pela excelência da informação. Nada 
melhor do que divulgar amplamente.” 

É válido atentar-se que há, na Câmara dos 
Deputados, Projeto de Lei semelhante (PL n° 
4.063/04, que pretende criar o Cadastro Nacional de 
Presos e Foragidos e dá outras providências2), o 
qual a iniciativa pertence a esta Casa Parlamentar.  

Esse Projeto de Lei Federal na devida 
oportunidade foi enviado a Comissão Parlamentar 
Permanente de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado para emitir parecer. Nesta ocasião 
a Comissão entendeu que quando se trata de 
disponibilidade de dados não se cria nem reestrutura 
órgãos, apenas se age dentro do Princípio 
Constitucional da Publicidade, presente no art. 37 
“caput” da CF. 

Além desse relevante fato, deve se destacar a 
existência de leis no mesmo sentido em outros 
Estados-membros e, só para constar, cita-se no 
Estado de Minas Gerais a Lei 16.298/06 e no Estado  
______________________ 
1EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 3.687/02 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
IDENTIFICANDO OS VEÍCULOS APREENDIDOS PELAS 
POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. VÍCIO DE INICIATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. O Pleno desta Corte 
pacificou jurisprudência no sentido de que os Estados-membros devem 
obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas 
constitucionalmente. 2. A gestão da segurança pública, como parte 
integrante da Administração Pública, é atribuição privativa do 
Governador de Estado. 3. O artigo 1º da Lei n. 3.687/02 do Estado do 
Rio de Janeiro possuir caráter informativo. 4. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade acolhido em parte. 
O artigo primeiro da lei fluminense impugnada assim prescreve: 
 Art. 1º - O Poder Executivo divulgará, pelo Diário Oficial e pela 
INTERNET, através de site próprio, em periodicidade não superior a 15 
(quinze) dias, informações sobre os veículos apreendidos, que tenham 
sido roubados ou furtados.  
§ 1º - As informações a que se refere o “caput” deste artigo deverão 
contemplar, sempre que possível, o modelo, a cor predominante, o ano de 
fabricação e os números do chassi e da placa dos veículos.  
§ 2º - Deverão ser instalados terminais eletrônicos de consulta em local 
de fácil visualização e de acesso público.  
§ 3º - A primeira divulgação conterá as informações referentes aos 
veículos apreendidos nos 60 (sessenta) dias anteriores a sua publicação.  

de Pernambuco a Lei 12.990/06, as quais foram de 
iniciativa das respectivas Assembléias Legislativas 
estaduais. 

Portanto, ao dispor em relação à veiculação 
na Internet do Cadastro Estadual de Foragidos da 
Justiça, o Legislador Capixaba não criou nem 
reestruturou órgão do Poder Executivo, apenas impôs 
a disponibilidade de informações relativas à matéria 
de Segurança Pública. 

Não obstante, deve-se ressaltar a 
inconstitucionalidade do art. 5° deste Autógrafo, 
visto que ele cria obrigação de fazer que interfere 
diretamente nas tarefas do Poder Executivo. E neste 
sentido é firme o posicionamento adotado neste 
Centro de Estudos e Informações Jurídicas – 
PGE/ES, de que é inconstitucional a norma que 
editada pelo Legislativo a qual, além de determinar 
uma obrigação que já é inerente do Poder Executivo, 
qual seja, a de regulamentação de atos normativos, 
fixa um prazo para o seu exercício3. 

Inconstitucionalidade também ocorre quando 
o Legislativo edita, no art. 4° do Projeto de Lei, 
norma estipulando que o Poder Executivo fica 
autorizado a celebrar convênio. 

Segundo Diógenes Gasparini, convênio 
consiste em um “ajuste administrativo, celebrado por 
pessoas públicas de qualquer espécie ou realizado por 
essas pessoas e outras de natureza privada, para a 
consecução de objetivos de interesse comum dos 
convenentes”. 4 

E sendo convênio espécie de acordo cuja 
celebração depende da discricionariedade do Poder 
Executivo (Ato Administrativo discricionário), não 
cabe ao legislativo estipular quando pode ou não a 
Administração celebrá-lo. Isso porquê, conforme 
dispõe o art. 91, I da Constituição Estadual dispõe 
que Compete privativamente ao Governador do 
Estado exercer, com auxílio dos Secretários de 
Estado, a direção superior da administração 
estadual5. 

Assim, matéria de gestão, organização e 
funcionamento da Administração estão 
constitucionalmente protegidas das ingerências das 
outras Esferas de Poder”. 

Ficam justificadas, portanto, as razões do 
veto parcial que aponho ao PL n° 336/2007. 
 

Atenciosamente, 
_____________________ 
2 A tramitação deste Projeto de Lei Federal encontra-se paralisado, devido 
ao fim da legislatura, de acordo com o art. 105 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. 
3 Nesse sentido: Voto do Ministro Eros Grau, relator na ADI nº 3.512-
6/ES. “(...) Também diverge da Constituição do Brasil o artigo 6º, que 
estabelece prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo 
regulamente a lei. Assim decidiu esta Corte no julgamento das ações 
diretas de inconstitucionalidade ns. 2.393, Relator o Ministro SYDNEY 
SANCHES, DJ de 28/03/2003, e 546, Relator o Ministro MOREIRA 
ALVES, DJ de 14/04/2000.” 
4 In Direito Administrativo. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 661. 
5Norma simétrica à disposta no artigo 84, II Carta Magna, que assim 
prescreve: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 
administração federal”. 
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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 137/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 12 de junho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a essa Assembléia Legislativa 
proposta de emenda ao Projeto de Lei Complementar 
nº 15/2008, que institui a modalidade de remuneração 
por subsídio e o Plano de Carreira para os servidores 
do IDAF, encaminhado a essa Casa de Leis com a 
Mensagem nº 126/2008, datado de 04/06/2008. 

A emenda que ora apresento objetiva dar 
nova redação ao inciso I do artigo 14 do mencionado 
projeto, atendendo, assim, o interesse dos servidores 
daquele Instituto. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
EMENDA AO PLC 15/2008 

 
EMENDA N.º 01/2008. 

 
Dê – se nova redação ao inciso I do seu 

artigo 14: 
 
Art. 14 (...) 
 
I – 10 (dez) pontos para o servidor que 

possuir mais de 15 (quinze) anos de serviços 
contados a partir da nomeação para cargo público ou 
emprego público no Sistema Estadual de Política 
Agrícola; 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Junte-se ao Projeto de Lei Complementar 
n.º 15/2008. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 138/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Vitória, 12 de junho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a essa Assembléia Legislativa 
proposta de emenda ao Projeto de Lei Complementar 
nº 14/2008, que institui a modalidade de remuneração 
por subsídio e o Plano de Carreira para os servidores 
do INCAPER, encaminhado a essa Casa de Leis com 
a Mensagem nº 125/2008, datado de 04/06/2008. 

A emenda que ora apresento objetiva dar 
nova redação ao inciso I do artigo 14 do mencionado 
projeto, atendendo, assim, o interesse dos servidores 
daquele Instituto. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
EMENDA AO PLC 14/2008 

 
EMENDA N.º 01/2008. 

 
Dê – se nova redação ao inciso I do seu 

artigo 14: 
 
Art. 14 (...) 
 
I – 10 (dez) pontos para o servidor que 

possuir mais de 15 (quinze) anos de serviços 
contados a partir da nomeação para cargo público ou 
emprego público no Sistema Estadual de Política 
Agrícola; 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Junte-se ao Projeto de Lei Complementar 
n.º 14/2008. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 139/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 12 de junho de 2008 
 
Senhor Presidente, 
 

Submeto à elevada apreciação dessa 
Assembléia Legislativa o anexo Projeto de Lei em 
que solicito autorização para abertura de Crédito 
Suplementar no valor de R$ 79.600,00 (Setenta e 
nove mil e seiscentos reais), em favor da Secretaria 
de Estado da Cultura, visando o atendimento de 
despesa com transferências a título de Subvenções 
Sociais e Auxílios a Entidades, conforme Anexo I do 
Projeto de Lei. 
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Os recursos necessários à execução do 
referido Crédito Suplementar serão provenientes de 
anulações parciais de dotações orçamentárias 
constantes do Programa de Trabalho da própria 
Secretaria de Estado da Cultura, conforme Anexo II 
do Projeto de Lei. 

O presente Projeto de Lei visa ainda alterar o 
Anexo V da Lei Orçamentária Anual Nº 8.822, de 25 
de janeiro de 2008, no Quadro Demonstrativo de 
Subvenções Sociais e no Quadro Demonstrativo de 
Auxílios da Secretaria de Estado da Cultura, com a 
alteração de nomes e inclusão das Entidades 
constantes dos Anexos III e IV, do Projeto de Lei. 

Desta forma, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito a aprovação do incluso Projeto de 
Lei que permitirá a adequação do orçamento vigente 
às necessidades da Administração Pública Estadual. 

Renovo a Vossa Excelência e aos seus 
ilustres Pares os meus protestos de estima e 
consideração. 

 
Atenciosamente. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI N.º 204/2008 

 

Abre o Crédito Suplementar no 
valor de R$ 79.600,00 (Setenta e 
nove mil e seiscentos reais) altera 
nomes e inclui Entidades no Anexo 
V da Lei Orçamentária nº 8.822, de 
25 de janeiro de 2008, para o fim 
que especifica. 

 
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar 

no valor de R$ 79.600,00 (Setenta e nove mil e 
seiscentos reais), em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, para atender a programação constante do 
Anexo I. 

 
Art. 2º - Os recursos necessários à execução 

do disposto no Artigo anterior serão provenientes de 
anulações parciais de dotações orçamentárias, 
indicadas no Anexo II. 

 
Art. 3º - Ficam alterados os nomes e 

incluídas Entidades no Anexo V da Lei Orçamentária 
nº 8.822, de 25 de janeiro de 2008 no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de Estado 
da Cultura constantes dos Anexos III e IV. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

CRÉDITO        -         SUPLEMENTAR ANEXO I        -          SUPLEMENTAÇÃO 
    R$1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA    
40.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
1339203502.603 DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL    
 Despesas com Subvenções Sociais 3.3.50.43.00 0101 24.600 
 Despesas com Auxilíos 4.4.50.42.00 0101 55.000 

TOTAL 79.600
 

CRÉDITO        -        SUPLEMENTAR ANEXO II        -        ANULAÇÃO 
    R$1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA    
40.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
1339101611.601 IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO, 

RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 

4.4.90.51.00 0101 35.000 

1339203502.602 CIDADANIA CULTURAL 3.3.90.30.00 
3.3.90.32.00 
4.4.90.52.00 

0101 
0101 
0101 

14.600 
10.000 
20.000 

     
TOTAL 79.600

 
ANEXO III 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS 

Exercício de 2008 
 
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
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ALTERAÇÃO DE NOME E INCLUSÃO DE ENTIDADES 
 
Nº DE 
ORDEM ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO 

022 COMISSÃO ESPÍRITO SANTENSE DE FOLCLORE VITÓRIA 
026 CONSERVATORIO DE MÚSICA E ARTE DONA SENHORA MUQUI 
027 CORAL SÃO JOÃO BATISTA CARIACICA 
028 IGREJA MATRIZ SÃO JOÃO BATISTA CARIACICA 
029 INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO ESPIRÍTO SANTO VITÓRIA 
030 INSTITUTO PRESERVARTE JOÃO NEIVA 

 
ANEXO IV 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE AUXÍLIOS 

Exercício de 2008 
 
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

ALTERAÇÃO DE NOME E INCLUSÃO DE ENTIDADES 
 

Nº DE 
ORDEM ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO 

004 CORAL SÂO JOÃO BATISTA CARIACICA 
006 IGREJA MATRIZ SÃO JOÃO BATISTA CARIACICA 

023 COMISSÃO ESPÍRITO SANTENSE DE FOLCLORE VITÓRIA 
029 INSTITUTO PRESERVARTE JOÃO NEIVA 
030 SOCIEDADE ESTRELA DOS ARTISTAS SERRA 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: EMENDA N.º 
01/2008  
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

AO PROJETO DE LEI Nº 122/2008. 
 

Altera os anexos I e II do Projeto de Lei n.º 
122/2008 que Institui o Plano de Cargos e Carreiras 
dos servidores efetivos do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA: 

 
Art.1º No anexo I do PL 122/2008 onde se lê 

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, leia –se ANALISTA DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E 
ADVOGADO. 

 
Art. 2º No anexo II do PL 122/2008 onde se 

lê ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS, leia-se ANALISTA DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E 
ADVOGADO. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O intuito desta Emenda é corrigir uma 
desigualdade existente no presente projeto no que 
tange a remuneração dos Advogados do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

A emenda proposta por este parlamentar é a 
alteração dos anexos I e II DO PL 122/2008 no 
sentido de equiparar a remuneração dos Advogados à 
dos Analistas de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, ou seja, a inclusão na tabela imediatamente 
superior a que se encontra hoje. 
 Estas são as razões que justificam a presente 
emenda. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 122/2008. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 196/2008 
 

Concede Título de Cidadã 
Espírito-Santense a Maria de 
Lourdes Hora Rocha 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense a Srª Maria de Lourdes Hora 
Rocha. 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 05 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

LIDER DO PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A homenageada Srª. MARIA DE LOURDES 
HORA ROCHA é Procuradora do Trabalho do 
Ministério Público do Trabalho. 

Filha de Anísio Matos da Hora e Ledyclére 
Damásio Hora nasceu na cidade de Ilhéus na Bahia, 
graduando-se pela Universidade Federal da Bahia no 
Curso de Comunicação – Jornalismo no ano de 1981 
e em Direito pela Universidade Católica de Salvador 
no ano de 1984. 

É Procuradora do Trabalho desde 1997, 
quando fixou residência no Espírito Santo, exercendo 
aqui sua profissão e contribuindo cada vez mais para 
o crescimento de nosso Estado. 

Portanto, agraciar a Sr.ª MARIA DE 
LOURDES HORA ROCHA com a concessão do 
honroso título é medida oportuna e merecida, e para 
que nossa proposição se concretize, esperamos apoio 
e aprovação dos Senhores Deputados.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 197/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Geraldo 
Eustáquio de Souza Lima. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Geraldo Eustáquio de Souza 
Lima. 

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

Sala das Sessões, 04 de junho de 2008. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Geraldo Eustáquio, nascido em João 

Monlevade, Minas Gerais, casado, pai de 02 filhos e 
avô de 04 netos. Aos 15 anos, foi Funcionário 
Público Federal do Departamento dos Correios e 
Telégrafos. Foi químico industrial pela Universidade 
do Trabalho em Minas Gerais.  

Economista formado na UFES. Funcionário 
da Companhia Vale do Rio Doce de 1974 / 1995, 
lotado no Centro de Processamento de Dados, onde 
exerceu vários cargos. 

Atuou como presidente da Cooperativa de 
Consumo dos Funcionários da CVRD em 1991. 
Exerceu como Diretor Financeiro da UNISOFT – 
Cooperativa de Trabalho. 

Atualmente atua como Superintendente Geral 
da Câmara Municipal de Serra – ES. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 198/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Luiz 
Fernando Costa Fontoura de 
Oliveira. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Luiz Fernando Costa de 
Oliveira. 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 04 de junho de 2008. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Luiz Fernando Costa Fontoura de Oliveira, 

nascido em 14/05/58 em Caratinga, Minas Gerais, 
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formado em Engenharia Civil com especialização em 
estradas para Faculdade de Engenharia Kennedy em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, casado, pai de 02 
filhos. 

Fernando reside na Rua Maestro Del Pietro, 
24, apartamento 302, Jardim Camburi, morador em 
Vitória a mias de 04 anos, sempre trabalhando na 
área de Construção Civil pela empresa Hochtief do 
Brasil, empresa alemã com sede em São Paulo, com 
forte atuação no Espírito Santo (fizeram a ampliação 
do Shopping Vitória, Fábrica da Garoto, Aracruz 
Celulose etc). Atualmente é responsável pela 
ampliação do laminador de tiras a quente da Arcelor 
Mittal de Tubarão, onde estão atuando desde de 
2004, quando também participaram da ampliação de 
siderúrgica. Também, estão construindo a Sede da 
Petrobrás na Reta da Penha – Vitória. 

Tem residência no Município de Conceição 
da Barra – ES., desde 1994, tendo morado nesta 
Cidade entre 1989 a 1991. Já morou em vários 
estados do Brasil como Maranhão, Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 199/2008. 
 

Concede título de cidadania 
espírito-santense ao Dr. 
FERNANDO GUIMARÃES 
AMARAL 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

FERNANDO GUIMARÃES AMARAL, o título de 
cidadão espírito-santense. 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 16 de junho de 2008. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 
 

Trata o presente projeto de concessão de 
título de cidadania espírito-santense para o Dr. 

FERNANDO GUIMARÃES AMARAL, nascido 
no Estado de Minas Gerais, em Divinópolis, 61 anos, 
casado, 03 (três) filhos, formado em Medicina. 

Em 1970 formou-se Médico pela Faculdade 
de Medicina da UFMG, na Cidade de Belo 
Horizonte-MG. Veio para Espírito Santo em janeiro 
de 1973, portanto a mais de 35 (trinta anos) 
trabalhando inicialmente como anestesista no 
Hospital Evangélico de Vila, 09 (nove) anos depois 
ingressou no Grupo Santa Mônica (Hospital e Plano 
de Saúde). 

Reside na Cidade de Vila Velha desde 1973, 
casou-se em dezembro de 1973 com a capixaba 
Mônica Lobato Portugal que é natural de Cachoeiro 
de Itapemirim. Desta união nasceram 03 (três) filhos: 
Leonardo (médico radiologista), Larissa (advogada) e 
Raquel (médica radiologista). 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 200/2008 
 

Concede título de cidadania 
espírito-santense a Dra. MARIA 
CLÁUDIA DE GARCIA PAULA 
ALLEMAND 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º - Fica concedida à Dra. MARIA 
CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, o 
título de cidadão espírito-santense. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 16 de junho de 2008. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 
 
 Trata o presente projeto de concessão de 
título de cidadania espírito-santense para a Dra. 
MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA 
ALLEMAND, nascida no Estado do Rio de Janeiro, 
Capital, casada 02 (duas) filhas, formado em Direito. 
 Em 1994 formou-se Direito pela PUC/RJ – 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
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na Cidade do Rio de Janeiro – Capital. Ingressou na 
Magistratura Federal (Tribuna Regional Federal da 2ª 
Região) em setembro de 1997, onde atua como Juíza 
Titular da 5ª Vara Cível da Seção Judiciária do 
Espírito Santo. 
 Atuou como Diretora do Foro da Seção 
Judiciária do Espírito Santo de 2003 a 2005; 
 Atuou como membro suplente do TRE/ES – 
Tribunal Regional do Estado do Espírito Santo de 
2003 a 2005, e também atuou como Titular da Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo de 
2005 a 2007 e desde 2007 atuando como suplente 
daquela turma. 
 Reside no Estado do Espírito Santo desde 
1997, casou-se em com o advogado tributarista Dr. 
Luiz Cláudio Allemand. Desta união nasceram 02 
(duas) filhas: Ana Julia e Marina. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 201/2008 
 

ESTABELECE A NOTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA DOS CASOS 
DE MORTALIDADE MATERNA 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º - As Unidades de Saúde localizadas 
no Estado do Espírito Santo deverão notificar ao 
órgão responsável do Poder Executivo Estadual todos 
os casos de mortalidade materna. 
 
 Parágrafo único – Para efeito do disposto no 
caput deste artigo, considera-se morte materna, a 
morte de mulheres durante a gestação ou dentro de 
um período de 42 (quarenta e dois) dias após o 
término da gravidez, devida a qualquer causa 
relacionada ou agravada pela mesma ou por medidas 
tomadas em relação a ela, porém não devido a causas 
acidentais ou incidentais. 
 
 Art. 2º - As Unidades de Saúde localizadas 
no Estado do Espírito Santo e os profissionais de 
saúde que não cumprirem o disposto nesta Lei 
estarão sujeitos às mesmas sanções impostas àqueles 
que deixam de informar ao órgão responsável os 
casos de doenças e agravos à saúde, objetos de 
notificação compulsória. 
 
 Art. 3º - O Poder Executivo indicará o órgão 
fiscalizador e promoverá a regulamentação desta Lei, 
estabelecendo as normas necessárias ao seu 
cumprimento. 

 Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação. 
 
 Palácio Domingos Martins, 21 de maio de 
2008. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual/PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente Projeto de Lei visa buscar o 
controle de todos os casos de maternidade materna, 
principalmente os que decorrem de problemas com a 
gestação, com o parto ou com o pós-parto. 
 O Governo do Estado, através da Secretaria 
de Estado da Saúde, juntamente com as Secretarias 
municipais têm um efetivo controle no que tange à 
mortalidade infantil, porém, o controle à mortalidade 
materna não é tão intenso, principalmente quando 
vislumbramos a mortalidade nos primeiros dias de 
vida do bebê, onde a mulher pode ter diversas 
complicações provenientes do pós-parto. 
 Este Projeto de Lei coloca o Estado do 
Espírito Santo em conformidade com a Portaria nº. 
653/2003 do Ministério da Saúde que estabelece que 
o Óbito Materno seja considerado evento de 
Notificação Compulsória, visando adotar medidas 
que possam evitar novas mortes, e Que para melhor 
visualização, estamos anexando uma cópia da 
referida Portaria ao presente Projeto de Lei.  
 Considerando então, a relevância deste 
Projeto de Lei, bem como a sua importância no 
controle e nas estatísticas efetuadas pelo Governo 
Estadual é que contamos com o apoio dos demais 
Deputados para sua aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Devolva-se ao autor com base no artigo 
136, Inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao Artigo 63, Parágrafo Único, Inciso III 
da Constituição Estadual. 

 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.Ex.ª 
ao Projeto de Lei n.º 201/2008, de minha autoria, 
para audiência do Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro o pedido do recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 175/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. 
HENRIQUE ROCHA FRAGA. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. HENRIQUE ROCHA 
FRAGA.  

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

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

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Sr. HENRIQUE ROCHA FRAGA é natural 
da cidade de Santos/SP. 

Advogado Militante desde o início do ano de 
2000. Veio para o Estado do Espírito Santo no início 
dos anos 80 com seus pais.  

Cursou Direito pela Universidade Federal do 
Estado do Espírito Santo. Pós Graduado em Direito 
do Trabalho no ano de 2000. Mestrado em Direito 
Tributário pela Universidade Cândido Mendes do Rio 
de Janeiro no período de 2001 a 2003. Tendo uma 
obra de usa autoria publicada no ano de 2007. 
Aprovado no Concurso de Procurador do Município 
do Rio de janeiro em 2002. Aprovado no Concurso 
de Procurador do Município de Vitória em 2002. 
Exerceu o Cargo de Procurador do Município de 
Vitória no período de 2002 a 2005. Aprovado no 
Concurso de Procurador do Estado do Espírito Santo 
em 2004. Exerce o Cargo de Procurador do Estado do 
Espírito Santo. Professor do Magistério superior 
desde 2000 em diversas Instituições de Ensino no 
Estado. 

Atualmente, Professor Universitário 
Licenciado da Universidade Cândido Mendes do Rio 
de Janeiro e professor de cursos de pós-graduação, 
também palestrante de cursos de extensão e de pós-
graduação. 

No exercício de sua função, o Sr. Henrique 
tem desenvolvido um valoroso trabalho em prol do 
Estado do Espírito Santo, atendendo com presteza e 
rapidez às solicitações que lhe são feitas, vindas de 
todas as partes do Estado, contribuindo de forma 
efetiva para o crescimento capixaba. 

Pelos atos de colaboração e empenho em 
proporcionar crescimento para nosso Estado, é que 
conclamamos os nossos pares para a aprovação de 
presente propositura. 
 

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

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 202/2008 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Ilmo. Sr. 
Marcos Paulo Parmagnani da 
Silva. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Ilmo. Sr. Marcos Paulo 
Parmagnani da Silva. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 10 de junho de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

VANDINHO LEITE 
DARY PAGUNG 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Carioca de nascimento e morador do 

Espírito Santo desde a infância, o Ilmo. Sr. Marcos 
Paulo Parmagnani da Silva tornou-se personalidade 
conhecida após participar de programa de TV em 
rede nacional, passando a representar o nosso estado 
no meio artístico e tornando-se referência entre a 
população jovem. 

Através dos canais de comunicação de 
alcance nacional, faz do Espírito Santo um estado 
mais popular entre os brasileiros, dando a sua 
contribuição para a projeção do nosso estado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 203/2008. 
 

“Dispõe sobre o hasteamento das 
bandeiras Nacional e Estadual nas 
edificações públicas do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras 
providências.” 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
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Art. 1º - Os órgãos da Administração Pública 
direta ou indireta, escola, hospitais, creches, 
delegacias, concessionárias de serviço público, 
situados no estado do Espírito Santo ficam obrigados 
a realizar o hasteamento das Bandeiras Nacional e 
Estadual na fachada principal de seus edifícios-sedes.  

 
Art.2° - As bandeiras deverão permanecer 

hasteadas diariamente, inclusive durante o feriado, 
luto oficial, e demais eventos. 

 
Art. 3° - As despesas decorrentes da 

execução desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias.  

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 Palácio Domingos Martins, 10 de junho de 
2008. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposta pretende o hasteamento 

das Bandeiras Nacional e Estadual obrigatória em 
todas as repartições públicas e estaduais. 

A bandeira Nacional, um dos símbolos 
nacionais ao lado do hino nacional das armas 
nacionais e do selo nacional, é indubitavelmente, 
digna de reverência, pois expressa uma história de 
lutas e jornadas heróicas, evidenciando toda a 
grandeza do nosso Brasil. 

A Bandeira Nacional sempre esteve presente 
nos momentos de afirmação do povo brasileiro em 
defesa de seus ideais de justiça e liberdade. Esteve 
nas mãos dos que defenderam a anistia aos 
perseguidos políticos do período ditatorial, dos que 
acompanharam as manifestações de rua pelas Diretas 
Já e pela convocação de uma Assembléia Nacional 
constituinte, e retornaram ao cenário público nos 
rostos indignados dos caras pintadas nas 
manifestações pelo impeachment do então Presidente 
Fernando Collor. 

O hasteamento da bandeira do estado do 
Espírito Santo, igualmente digna manifestações de 
respeito, não poderia deixar de ser incluída nessa 
proposta de fortalecimento da cidadania. 

Se voltarmos às honras devidas aos nossos 
símbolos oficiais, por certo obteremos as condições 
necessárias para conscientização do cidadão e para o 
despertar do patriotismo na sociedade. 

Certo de que o fomento ao respeito às nossas 
bandeiras oficiais despertam e fortalecem o espírito 
cívico, representando autentico instrumento de 
cidadania e fortalecimento da identidade nacional, é 
de suma importância a exposição destes símbolos em 
nossos próprios públicos. 

Finalmente, cumpre ressaltar que a Lei 
Federal n° 5.700, de 1° de setembro de 1971, alterada 
pela Lei 8.421 de 11 de maio de 1992, que dispõe 
sobre os símbolos nacionais, traz as formalidades que 
permeiam as solenidades de hasteamento das 
bandeiras.  

Por esta razão, solicitamos o apoio dos 
nobres pares para a aprovação da presente 
propositura. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Devolva-se ao autor com base no artigo 
136, Inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao artigo 63, Parágrafo Único, inciso III 
da Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 205/2008. 
 

Declara de utilidade pública a 
Associação dos Produtores 
Manuais e Artesanais de 
Guarapari - APROMAG. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública 
a Associação dos Produtores Manuais e Artesanais de 
Guarapari - APROMAG, neste Estado. 
 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 08 de maio de 2008. 

 
RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual - PSB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Associação dos Produtores Manuais e 

Artesanais de Guarapari - APROMAG, com sede na 
Rua Paulo Soares de Aguiar, Loja 35, Centro, CNPJ 
nº 03.666.566/0001-45, sendo uma entidade sem fins 
lucrativos que vem prestando relevantes serviços 
culturais e sociais há mais de 09 anos à Comunidade 
de Guarapari e ao Estado do Espírito Santo, 
desenvolvendo projetos e programas com a finalidade 
de preservar o artesanato, preocupando-se sempre 
com uma produção voltada para as características 
regionais, estimulando a participação do associado 
em exposição, feiras e seminários, fomentando entre 
os artesões o espírito de solidariedade visando à 
comunhão de seus associados e da sociedade. 
 A presente propositura tem a finalidade de 
declarar de Utilidade Pública esta Entidade, pois a 
mesma tem prestado relevantes serviços culturais e 
sociais para nosso Estado. 
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 A APROMAG apresenta dentre outros, 
atestado expedido pelo Juiz de Direito da Comarca de 
Guarapari, bem como declaração da Promotoria 
Pública, ainda, estatuto, registro competente e 
balanço financeiro, em suma toda documentação 
exigida pelos ditames legais. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 206/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Hudson 
Carvalho Cordeiro. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 09 de junho de 2008. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Hudson Carvalho Cordeiro, tem 41 anos, 

nascido no Bairro Santa Tereza, Rio de Janeiro, 
casado, pai de 02 filhos, atualmente reside no 
Município da Serra – Sede / ES. 

Aos 16 anos, chegou ao Espírito Santo 
juntamente com seus pais. Trazendo com ele sonhos 
que pareciam impossíveis. Trabalhou então 
incessantemente, foi soldador, vendedor e depois se 
tornou caminhoneiro, foram anos de estrada e durante 
esses anos cresceu o amor pelo Espírito Santo e uma 
grande vontade de crescer nessa terra. Hoje, depois 
de tantos anos de trabalho árduo, se sente um homem 
realizado, pois hoje é empresário de Transporte 
Rodoviário, como sócio da Transportadora MMA. 
Hudson Carvalho se sente orgulhoso ao observar 
cada funcionário, cada família ali representada e 
poder dizer, que foi nessa terra abençoada que 
conquistou seus sonhos e que se sente orgulhoso de 
ser capixaba. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 

de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 207/2008. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Elda Márcia 
Moraes Spedo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

Cidadania Espírito-Santense a Elda Márcia Moraes 
Spedo. 

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

sua publicação. 
 

 Sala das Sessões, 10 de junho de 2008. 
 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual 

2º Vice-Presidente ALES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Elda Márcia Moraes Spedo é mineira, 
nascida em Recreo, Minas Gerais. Sua formação 
profissional é o Direito, ingressando no Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, através de 
Concurso Público, no ano de 1986. 

Exerceu suas atividades na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Domingos Martins, na Auditoria de 
Justiça Militar, na 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Vila Velha, na 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Vitória de Entrância Especial e na 7ª Vara Criminal 
da Comarca de Vitória. 

Foi ainda Assessora da Corregedoria Geral 
do Ministério Público e promovida por merecimento 
ao Cargo de Procurador de Justiça no ano 2000. 

Foi Chefe da Procuradoria de Justiça 
Criminal por dois mandatos e exerceu o cargo de 
Corregedor-Geral do Ministério Público para o biênio 
2006/2008 sendo reeleita para mais dois anos. 

Elda Márcia Moraes Spedo é merecedora da 
homenagem que estamos propondo por se tratar de 
uma personalidade que tem prestado relevantes 
serviços e incontestáveis benefícios ao Estado do 
Espírito Santo. 

Residindo por muito tempo no nosso estado, 
atende a todas as exigências da Lei nº 7.832/2004, 
que estabelece condições para a concessão de Título 
de Cidadania Espírito-santense. 

Temos certeza que os inúmeros serviços 
prestados foi sempre exercido em benefício da 
sociedade capixaba. 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 208/2008. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Magno 
Alexandre Feres Barbosa. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

Cidadania Espírito-Santense a Magno Alexandre 
Feres Barbosa. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 11 de junho de 2008. 
 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual 

2º Vice-Presidente ALES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Magno Alexandre Feres Barbosa é natural de 
Barbacena, Minas Gerais. Trata-se de empresário 
atuando no setor rural. Hoje é Diretor Presidente do 
Grupo Campo Verde que tem por finalidade apoiar os 
produtores rurais no planejamento mais adequado 
para as culturas, gerando economia e eficiência na 
aplicação de programas e produtos.  

No ano de 2003 criou o primeiro Shopping 
Rural da Região Sudeste e hoje se projeta como um 
dos grandes empresários do agronegócio do Brasil. 

Com visão empreendedora e vislumbrando o 
grande potencial de mercado, iniciou expansão da 
empresa, atuando nos dias de hoje em vários 
municípios da região sudeste e nordeste do Brasil. 

Magno Alexandre Feres Barbosa é 
merecedor da homenagem que estamos propondo por 
se tratar de uma personalidade que tem prestado 
relevantes serviços e incontestáveis benefícios ao 
Estado do Espírito Santo. 

Residindo por muito tempo no nosso estado, 
atende a todas as exigências da Lei nº 7.832/2004, 
que estabelece condições para a concessão de Título 
de Cidadania Espírito-santense. 

Temos certeza que os inúmeros serviços 
prestados foi sempre exercido em benefício da 
sociedade capixaba. 
 

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

de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N.º 07/2008. 
 

Veda a verificação do quorum 
antes da aprovação da ata, 
incluindo mais um parágrafo no 
art. 106 do Regimento Interno. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica incluído mais um parágrafo no 
art. 106 do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução n° 1.600, de 11 de dezembro de 1991, com 
a seguinte redação: 

 
“§ 8º. Após aberta a sessão, nos 
termos do art. 105, § 3º, fica vedada 
a verificação de quorum até que seja 
aprovada a ata da sessão anterior.” 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 11 de junho de 2008. 

 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Resolução tem por 
objetivo proibir a verificação de quorum antes do 
término da leitura da ata e de sua aprovação, 
evitando, assim, o término precoce da sessão, sem, no 
entanto, desrespeitar as prerrogativas constitucionais 
seja da maioria ou da minoria representada no Poder 
Legislativo Estadual. 

De fato, após o início da sessão, com o 
cumprimento do quorum previsto no § 3º do art. 105 
do Regimento Interno, não faz sentido “derrubar” a 
sessão antes que se proceda à leitura da ata e sua 
conseqüente aprovação. 

No entanto, durante a leitura do expediente 
fica preservada a prerrogativa dos Nobres Pares para 
solicitar a verificação do quorum, bem como, a 
prerrogativa da Presidência para determiná-la de 
oficio. 

A medida proposta se concretiza com a 
inclusão de mais um parágrafo no artigo 106 do 
Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 
1600/91. 

Sempre com o propósito de aperfeiçoar o 
nosso Regimento Interno e, por conseqüência, 
aprimorar às regras que norteiam a atuação dos 
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parlamentares, apresentamos o presente projeto, 
solicitando à indispensável apreciação dos Nobres 
Pares. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, à Comissão de 
Justiça e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 08/2008. 
 

Denomina “José Machado Netto” o 
espaço destinado ao funcionamento 
da Comissão de Agricultura, 
Aqüicultura e Pesca, de 
Abastecimento, de Reforma 
Agrária da Assembléia Legislativa 
do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º - Fica denominado de “José Machado 
Netto” o espaço destinado ao funcionamento da 
Comissão de Agricultura, Aqüicultura e Pesca, de 
Abastecimento, de Reforma Agrária da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo. 
 
 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 10 de junho de 2008. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Vice-Líder D25 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A proposição objetiva denominar de “José 

Machado Netto” o espaço destinado ao 
funcionamento da Comissão de Agricultura, 
Aqüicultura e Pesca, de Abastecimento, de Reforma 
Agrária da Assembléia Legislativa do Espírito Santo.  

O homenageado, filho de Olga Carvalho 
Machado e José Machado Filho, nasceu em 07 de 
novembro de 1932, na cidade de Uauá-BA e faleceu 
em 1988. 

Passou a infância e adolescência, juntamente 
com os seus quatro irmãos, no município de Senhor 
do Bonfim-BA, onde se formou em técnico em 
contabilidade. 

Ainda muito jovem, com 17 anos, atuou no 
ramo do comércio em Belo Horizonte. Aos 25, 
ingressou na empresa americana de prospecção da 
Petrobras – a GSI Geofisic Service Inc, 

desempenhando o cargo de contador na filial do 
Espírito Santo.  

Aos 29 anos se casou com a senhora Aline de 
Castro Machado, no município de Conceição da 
Barra/ES e teve cinco filhas.  

No ano de 1965, iniciou as suas atividades 
como proprietário rural, atuando no segmento de 
pecuária de corte e de leite. Naquele período, o norte 
do Espírito Santo não contava com nenhum 
desenvolvimento. Os acessos, e também a 
comunicação, eram muito difíceis. José Machado, 
com muita garra, levou inovações tecnológicas para a 
sua propriedade, como o melhoramento genético no 
plantel e inovações de manejo. Ficou conhecido em 
toda a região como “a pessoa que negociava bezerros 
de melhor qualidade”, comercializando os seus 
produtos em todo o Espírito Santo e norte do Rio de 
Janeiro. 

Em sua propriedade, de aproximadamente 
1.600 hectares, possuía um plantel de 1.560 cabeças 
de animais bovinos e comercializava diariamente mil 
litros de leite para a Cooperativa Coopnorte. 

Com muita persistência, fé e esforço, aliados 
ao apoio de sua família, conseguiu transformar o seu 
imóvel rural numa das propriedades mais produtivas 
da região, conforme demonstrada em classificação no 
CCIR/INCRA – Grande Propriedade Produtiva. 

Foi um dos maiores defensores do 
cooperativismo, incentivando e participando 
inúmeras vezes do Conselho Fiscal, de 
Administração e Diretoria da Coopnorte desde 1988 
até o seu falecimento. 

O seu perfil idealista, vasto conhecimento e 
representatividade no setor agrícola e pecuário, 
ajudou a influenciar políticas favoráveis para o 
campo, beneficiando o Espírito Santo e o País. 

Isso posto, submetemos esta proposição à 
consideração dos ilustres Pares, com a convicção de 
que merecerá a devida acolhida pelos eminentes 
parlamentares.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Agricultura e de Finanças e 
à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 195/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 169/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Sérgio Borges, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor João 
Carlos de Medeiros Teixeira, foi fido na Sessão 
Ordinária do dia 21 de maio de 2008 e publicado no 
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Diário dc Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 11. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 169/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. João Carlos de Medeiros Teixeira, natural da 
cidade de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.  
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1°, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para atar 
do tema é a lei ordinária, estando o projeto, neste 
aspecto, em sintonia com Constituição Estadual.  
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluirmos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1°, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04 que dispõe:  

“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 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo. 
Art. 2º A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie a mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. É médico. De 1997 a 
2006 atuou como médico plantonista do Hospital 
Dório Silva. Em 2007 e 2008 foi coordenador da 
ortopedia do Hospital São Lucas de Vitória. Possui 
vários trabalhos publicados em revistas 
especializadas e congressos da área de ortopedia e 
traumatismo. Atualmente, é médico plantonista do 
Vila Velha Hospital, e do Hospital CIAS em Vitória, 
além de ser cooperado da cooperativa de ortopedia 
dos ortopedistas do ES. É titular de importantes e 
renomadas associações nacionais e internacionais da 
área tais como: Membro titular da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo; membro 
Internacional da Arthoroscopy Association of North 
América-AANA; membro da Associação Suíça de 
Estudos de Osterossintese – ALUMINI. Esta 
personalidade não mede esforços nos atendimentos a 
população que são sempre desempenhados com 
sinceridade e competência, o que contribui para 
garantir a saúde dos cidadãos capixabas. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão.  
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
169/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
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sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 195/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA. SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 169/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr, 
João Carlos de Medeiros Teixeira. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

MARCELO SANTOS 
ÉLCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

PARECER N.° 068/2008 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 169/08, de 
autoria do Deputado Sergio Borges visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor João 
Carlos de Medeiros 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. 
 A presente proposição foi enviada a 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 Sergio Borges visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor João Carlos de 
Medeiros 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 
1534 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.° 068/2008 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n.° 169/2008, 
de autoria do Deputado Sergio Borges que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor João Carlo de Medeiros Teixeira. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 197/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei n.º 144/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Marconi Tarbes Vianna, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 03. 

Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.º 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2º, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 144/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Marconi Tarbes Vianna, natural da cidade de 
Itabira, no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
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o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1º O título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa 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 02 (dois) anos. 
Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo. 
Art. 2º A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. É Diretor 
Superintendente das Coligadas da CVRD, Join-
Venture: ITABRASCO, HISPANOBRÁS, 
NIBRASCO E KOBRASCO. Entretanto, cumpre ao 
Plenário manifestar-se sobre a valoração dos ditos 
serviços, em suma, sobre seu mérito, aprovando ou 
não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
144/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual nº 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 197/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 144/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Marconi Tarbes Vianna. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

Relator 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
 

PARECER N.º 079/2008 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
 O Presente Projeto de Lei n.º 144/08, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Marconi Tarbes Vianna. 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 a 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 
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Cidadania e dos Direitos Humanos para elaboração 
de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Marconi Tarbes 
Vianna. 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com 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 079/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 144/2008, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Marconi Tarbes Vianna. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 

 
JANETE DE SÁ 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 201/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.º 150/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Gilson Guimarães Silva, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e publicado no 

Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 6. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.º 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é a princípio de competência 
das comissões, nos termos do art. 60, § 2º, XI, da 
Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 150/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Gilson Guimarães Silva, natural da cidade de 
Prado, no Estado da Bahia. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
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“Art. 1º O título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa 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 02 (dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2º A proposição de concessão de 
título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. Em 1981 chegou ao 
Estado trabalhando em várias atividades no ramo do 
comércio, através de muito esforço, conseguiu capital 
para montar seu próprio negócio no ramo. Hoje é 
empreendedor de sucesso, gerando empregos e 
auxiliando outros empreendedores. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 
150/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.º 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 201/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 150/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Gilson Guimarães Silva. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

MARCELO SANTOS 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 086/2008 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n.º 150/08, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder Título visa conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Gilson Guimarães 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 a 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 Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Gilson 
Guimarães 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 
1504 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 086/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 150/2008, 
de autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Gilson Guimarães Silva. 
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 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 203/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei n.º 153/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Irismar Sales Vieira, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 07. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.º 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é a princípio de competência 
das comissões, nos termos do art. 60, § 2º, XI, da 
Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 153/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Irismar Sales Vieira, natural da cidade de 
Mantena, no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 

constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1º O título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa 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 02 (dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2º A proposição de concessão de 
título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. O mesmo chegou ao 
Estado no ano de 1990 para assumir a Secretaria 
Municipal de Obras de Barra de São Francisco.Em 
1992 ingressou através de concurso na Prefeitura de 
Água Doce do Norte como engenheiro, cargo até hoje 
ocupado na Prefeitura de São Domingos do 
Norte.Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se 
sobre a valoração dos ditos serviços, em suma, sobre 
seu mérito, aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
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regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 
153/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.º 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 203/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 153/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor. Irismar Sales Vieira. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

MARCELO SANTOS 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 088/2008 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei n.º 153/08, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder Título visa conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Irismar Sales Vieira. 
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 a 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 Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Irismar Sales 
Vieira. 

 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 
1534 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 088/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 153/2008, 
de autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Irismar Sales Vieira. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 190/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.º 135/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Sérgio Borges, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Edésio Fraga Moreira, foi lido na. Sessão Ordinária 
do dia 13 de maio de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 26 de maio do mesmo ano, 
às fls. 7967 e 7968.  
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na fôrma do artigo 
275-6 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.° 1 600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI da Constituição Estadual. 
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 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 135/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Edésio Fraga Moreira, natural da cidade de 
Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1°, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. . 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1°, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual no 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1º O titulo de Cidadão espírito-
santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - ALES а 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 

Parágrafo único Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 
 

Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. 
 Trabalhou no Estado, inicialmente, na 
iniciativa privada nas áreas de telefonia e construção 
civil e posteriormente ingressou na área pública do 
município de Vitória, onde exerceu importantes 
cargos, trabalhando Como Coordenador Regional de 
Obras de Vitória, Administrador Regional e 
Secretário de Captação de Recursos e Gerente 
Regional da Prefeitura Municipal de Vitória. 
Atualmente é gerente do Núcleo de Engenharia da 
Secretaria Estadual de Saúde e gerente de projetos 
estruturantes. Entretanto, cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração dos ditos serviços, 
em suma, sobre seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n.° 95/98, que rege a redação dos atos normativos 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 
135/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.º 7832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 190/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 135/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Edésio Fraga Moreira.  
 
 Sala das Comissões, 03 de junho2008.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ÉLCIO ALVARES 



8721 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 27 de junho de 2008 

PARECER N.º 077/2008 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n.° 135/08, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges visa conceder 
Título o de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Edésio Fraga Moreira 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 a 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 visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Edésio Fraga 
Moreira. 
 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. 
 Posto isto entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.° 077/2008 
 
 A COMISSAO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACAO do Projeto de Lei n.º 135/2008, 
de autoria do Deputado Sérgio Borges que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Edésio Fraga Moreira. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 198/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA, 

SERVICO PÚBLICO E REDACÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 177/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Da Vitoria, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Helvio Brostel Andrade, foi lido na Sessão Ordinária 
do dia 27 de maio de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 28 de maio do mesmo ano, à 
fl.01. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno,aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n° 177/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilmo. 
Sr. Helvio Brostel Andrade, natural da cidade de 
Resplendor, no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
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inciso IV, do Requerimento Interno, combinado com 
o art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
 Portanto, o quorum para aprovação da 
matéria na comissão e o respectivo processo de 
votação são os estabelecidos no artigo 275-B, § 1°, 
do Regimento Interno, ou seja, maioria simples e 
processo de votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual n° 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1º O titulo de Cidadão espírito-
santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - ALES а 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 Graduou-se no Curso de Formação de 
Oficiais na Academia de Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais. É coronel da Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo e Secretário de Estado, Chefe da 
Casa Militar pelo 2° mandato do Governador Paulo 
Hartung. Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-
se sobre a valoração dos ditos serviços, em suma, 
sobre seu mérito, aprovando ou não a presente 
concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 

177/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER N.º 198/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTICA. SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei nº 177/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Helvio Brostel Andrade. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER N.º 070/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei n° 177/08, de 
autoria do Deputado Josias da Vitória visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Hélvio Brostel 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. 
 A presente proposição foi enviada a 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 Josias da Vitória visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hélvio Brostel 
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 
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segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.° 
1534 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.° 070/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n° 177/2008, 
de autoria do Deputado Josias da Vitória que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito - Santense ao 
Senhor Hélvio Brostel Andrade. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente e Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 166/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei n.° 099/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Atayde Armani, que concede 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Iuri 
Veras Aguiar, foi lido na Sessão Ordinária do dia 15 
de abril de 2008 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 18 de abril do mesmo ano, às fls. 
7422 e 7423. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 099/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Iuri Veras Aguiar. Pela descrição do projeto, 
constatamos que o mesmo trata de matéria afeta ao 

Estado, uma vez que o título de cidadão é uma 
honraria concedida por liberalidade da administração 
pública estadual no exercício de sua competência 
legislativa remanescente prevista no artigo 25, § 1°, 
da Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais, tendo em vista que o artigo 63, caput, 
da Constituição Estadual, estabelece a iniciativa 
legiferante concorrente da matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
 Portanto, o quorum para aprovação da 
matéria na comissão e o respectivo processo de 
votação são os estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do 
Regimento Interno, ou seja, maioria Simples e 
processo de votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1º O titulo de Cidadão espírito-
santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - ALES а 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 
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 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado, residente em Vitória 
desde 1988, no exercício da atividade empresarial no 
segmento de bebidas emprega cerca de 200 
(duzentos) funcionários e arrecadou, só no ano de 
2007, mais de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões 
de reais) para os cofres públicos do Espírito Santo, 
dentre outras realizações importantes. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre o seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, deve ficar evidenciado o atendimento ás 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
06/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal; 55 e 63 da Constituição 
Estadual e legislação infraconstitucional pertinente, 
em especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, sugerindo a 
adoção, por esta Douta Comissão, do seguinte 
parecer: 
 

PARECER N.º 166/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA, SERVICO PÙBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 099/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Atayde, que concede Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Iuri Veras 
Aguiar. 
 
 Sala das Comissões, 27 de maio de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente e Relator 
ELCIO ALVARES 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
PARECER N.º 073/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 Presente Projeto de Lei n.° 99/08, de autoria 
do Deputado Atayde Armani visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Iuri Veras 
Aguiar. 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 a DLCPT, 
que remeteu à Comissão de Constituição 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 Iuri Veras 
Aguiar. 
 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-
seque 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.° 073 2008. 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n° 099/2008, 
de autoria do Deputado Atayde Armani que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito - Santense ao 
Senhor Iuri Veras Aguiar. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 179/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
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 O presente Projeto de Lei n.º 088/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Atayde Armani, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Sebastião Pedro de Freitas, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 9 de abril de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 17 de abril do 
mesmo ano, ás fls. 7308. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 088/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Sebastião Pedro de Freitas. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto á iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a principio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual. 
 Portanto, o quorum para aprovação da 
matéria na comissão e o respectivo processo de 
votação são os estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do 
Regimento Interno, ou seja, maioria simples e 
processo de votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. 
 Assim, as normas introduzidas no referido 
projeto encontram compatibilidade com os preceitos 
constantes das Constituições Federal e Estadual. 

 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação-infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1º O titulo de Cidadão espírito-
santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - ALES а 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. É um empresário que 
até hoje presta relevantes serviços ao Estado com seu 
grupo “La salsa”, ramo de restaurantes. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre o seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas peta Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
88/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual nº. 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 179/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 088/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Sebastião Pedro de Freitas. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
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THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 092/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n.º 88/08, de 
autoria do Deputado Atayde Armani visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Sebastião Pedro de Freitas. 
 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 a 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 Sebastião Pedro 
de 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 Titulo 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.° 092/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÂO do Projeto de Lei nº 88/2008, 
de autoria do Deputado Atayde Armani que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Sebastião Pedro de Freitas. 

 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 200/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.º 147/2008, de 
autoria do Sr Deputado Reginaldo Almeida, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Adimar Varges de Oliveira, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 04e05. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos da art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 147/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Adimar Varges de Oliveira, natural da cidade de 
Carlos Chagas, no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
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constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1°, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Apos análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual n.° 7832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2º A proposição de concessão de 
titulo Cidadão Espírito-Santense 
devera estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do homenageado” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. 
 É Coordenador Regional da Convenção do 
Estado do Rio de Janeiro e outros - CEADER/ES, a 
segunda maior Convenção do Estado do Espírito 
Santo, tendo já ocupado o cargo de 1° Tesoureiro. É 
comerciante e produtor rural, tendo já atuado na área 
da construção civil. É Pastor Presidente da Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus no Bairro da Penha e 
Vila Rubim com duas congregações. Sua trajetória na 
vida pública é um exemplo de respeito aos interesses 

da coletividade conduzindo sempre sua vida pela 
incansável busca do social, Entretanto, cumpre ao 
Plenário manifestar-se sobre a valoração dos ditos 
serviços, em suma, sobre seu mérito, aprovando ou 
não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 
147/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n°. 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 200/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA, SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 147/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr 
Adimar Varges de Oliveira. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

ÉLCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER N.º 082/2008 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n.° 147/08, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Adimar Varges de Oliveira. 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 a 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 Humano para elaboração de 
parecer. 
 Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida visa conceder Titulo de 
Cidadão espírito-santense ao Senhor Adimar Varges 
de Oliveira. 
 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 os 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.° 
l474 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 082/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.° 147/2008, 
de autoria do Deputado Reginaldo Almeida que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Adimar Varges de Oliveira 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente /Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 155/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei n.º 083/2008 de autoria da 
Sr ª Deputada Luzia Toledo que concede Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Ziraldo Alves 
Pinto, foi lido no Pequeno Expediente da Sessão 
Ordinária realizada em 07 de abril do corrente ano e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 10 
do mesmo mês, às fls. 7216 e 7217. 
 Após juntado o parecer técnico da 
procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 

Comissão para análise e parecer na forma do artigo 
275 – B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.º 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria è, a principio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório, 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 083/2008 em análise 
concede Titulo de Cidadão espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Ziraldo Alves Pinto. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o titulo de cidadão é urna honraria concedida por 
liberalidade da administração pública do Poder 
Legislativo do estado do Espírito Santo. Portanto, 
verifica-se que se trata da competência estadual 
disposta no artigo 25, caput, da Constituição Federal, 
que estabelece a competência legislativa 
remanescente dos estados-membros. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do termo é a Lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No, que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a principio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual. 
 Portanto, o quorum para aprovação da 
matéria na comissão e o respectivo processo de 
votação são os estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do 
Regimento Interno, ou seja, maioria simples e 
processo de votação nominal. 
 Após analise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. 
 Assim, as normas introduzidas no referendo 
projeto encontram compatibilidade com os preceitos 
constantes das Constituições Federal e Estadual. 
 Também encontram - se cumpridos os 
requisitos estabelecidos na legislação inconstitucional 
pertinente, em especial, na Lei Estadual n.° 7.832/04, 
que dispõe que em seu artigo 1º, verbis: 
 

“Art. 1º O titulo de Cidadão 
Espírito-santense será concedido pela 
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Assembléia do Estado do Espírito 
Santo – ALES à personalidade que 
tenha prestado relevantes serviços e 
incontestável beneficio ao Estado e 
que nele resida por período a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o titulo será concedido a quem no 
resida no Estado do Espírito Santo”. 

 
 Verificamos, pois, que o presente projeto esta 
em perfeita consonância com a norma estadual 
especifica, eis que o senhor Ziraldo Alves Pinto é 
uma personalidade que prestou relevantes serviços, 
não só ao Estado, como ao país, principalmente na 
área da literatura. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n.° 95/98, que rege a redação dos atos normativos, o 
que restou evidenciado. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 
083/2008, com fundamento nos artigos 25, caput, da 
Constituição Federal e 55, 56 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
superando a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 155/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 083/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr, 
Ziraldo Alves Pinto. 
 
 Sala das Comissões, 20 de maio de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 
ÉLCIO ALVARES 

CLÁUDIO VEREZA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

ELION VARGAS 
 

PARECER N.º 055/2008 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n.° 083/08, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ziraldo Alves Pinto. 
 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 a 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 visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ziraldo Alves 
Pinto: 
 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. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.° 055/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.° 83/2008, 
de autoria da Deputada Luzia Toledo que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ziraldo Alves Pinto. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 26 de maio de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 206/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 

SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO 
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RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 149/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Reginaldo Almeida, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Vítor Márcio Nunes Feitosa, foi lido na 
Sessão Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 27 
de maio do mesmo ano, as fls. 05 e 06. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este ó o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 149/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Ilmo. Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, natural da 
cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas 
Gerais. 
 Pela descrição do projeto constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1°, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-se nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais resta-nos analisar os aspectos materiais, 

comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente em 
especial na Lei Estadual n.° 7.832/04, que dispõe: 
 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-
Santense ser concebido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo- ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços incontestável 
benefício ao Estado o que nele resida 
por período ou superior a 02 (dois) 
anos. 
Parágrafo único Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de titulo Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa o projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. O mesmo é Diretor de 
Operações da MMX e já atuou como Gerente Geral 
de Desenvolvimento Sustentável da Samarco 
Mineração, como Presidente do Conselho de 
Empresários para o Meio Ambiente da Federação das 
indústrias de. Minas Gerais - FIEMG, membro da 
COPAM no biênio 2008-2009, representando a 
FIEMG, membro da COEMA - Conselho Temático 
de Meio Ambiente da CNI - Confederação Nacional 
da Indústria, Secretário-Executivo do comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Coordenador do 
SC-09 subcomitê de mudanças climáticas do CB-38, 
Comitê brasileiro da ABNT responsável peta 
normatização da série ISSO 14000. Sua trajetória na 
vida pública é um exemplo de respeito aos interesses 
da coletividade, conduzindo sempre sua vida pela 
incansável busca do social. Entretanto, cumpre ao 
Plenário manifestar sobre a valoração dos ditos 
serviços, em suma, sobre seu mérito, aprovando ou 
não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas peia Lei Complementar Federal 
n.° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
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 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto e Lei n.° 
149/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinentes, especialmente a Lei Estadual n.° 
7.832/04, sugerindo a esta Douta Comissão a adoção 
do seguinte parecer. 
 

PARECER N.º 206/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA. SERVICO PÚBLICO REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 149/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Vítor Márcio Nunes Feitosa.  
 
 Sala das Comissões, 03 de junho 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

MARCELO SANTOS 
ÉLCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 085/2008 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n.° 149/08, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Vitor Márcio Nunes Feitosa. No existe 
quaisquer 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 a 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 ao Senhor Vitor Márcio 
Nunes Feitosa. 
 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 o legislativo vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1494 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.° 085/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS É 
PELA APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.° 
149/2008, de autoria do Deputado Reginaldo 
Almeida que visa conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Vítor Márcio Nunes 
Feitosa. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 185/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.º 162/2008, de 
autoria do Sr Deputado Elcio Alvares, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Airton Nogueira Pereira Júnior, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 09. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.º 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
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 O Projeto de Lei n.° 162/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo 
Sr. Airton Nogueira Pereira Júnior, natural da Cidade 
de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, 
conforme informação do gabinete do proponente. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto a iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1°, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial na Lei Estadual n.º 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 

Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. Em sua trajetória 
profissional atuou no Ministério do Turismo nas 
funções de Diretor do Departamento de Planejamento 
e Avaliação da Secretaria Nacional de Políticas de 
Turismo; Diretor do Departamento de Turismo e 
Lazer e incentivo da EMBRATUR e atualmente, 
Secretário Executivo do Conselho Nacional de 
turismo. No Estado do Rio de Janeiro coordenou a 
implantação do Plano Diretor de turismo no cargo de 
Subsecretário adjunto de Desenvolvimento 
Econômico e foi também Secretário Municipal de 
desenvolvimento Econômico e Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão.  
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n.° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 
162/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.º 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 185/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 162/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Airton Nogueira Ferreira Júnior. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ÉLCIO ALVARES 
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PARECER N.º 056/2008 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n.º 162/08, de 
autoria do Deputado Elcio Alvares visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Airton Nogueira Pereira Júnior. 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 a DLCPT 
que remeteu 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 Élcio Alvares visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Airton 
Nogueira Pereira 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 
1534 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.° 056/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n.° 162/2008, 
de autoria do Deputado Elcio Alvares que visa 
conceder Airton Nogueira Pereira Júnior. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 184/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 159/2008, de 
autoria da Sra. Deputada Janete de Sá, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Niúza 
Lopes Malta, foi lido na Sessão Ordinária do dia 20 
de maio de 2008 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 27 de maio do mesmo ano, às fls. 
08 a 09. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 159/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilma. 
Sra. Niúza Lopes Malta, natural da cidade de Senhor 
do Bonfim, no Estado da Bahia. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para 1egislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
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inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 
 

 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. 
 Por trinta anos lecionou em escolas de ensino 
médio e fundamental, públicas e privadas, exercendo 
o valoroso múnus público que é a atividade de 
magistério. Desde que iniciou sua carreira está a 
serviço do povo e do governo do Estado. Nesse 
interregno foi diretora de várias escolas, das quais 
destacamos: Escolas integradas de São Torquato, em 
Vila Velha, Escola São Vicente de Paula e o 
conhecido Colégio Dom Bosco. Atuou como Chefe 
do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) no 
período compreendido entre os anos de 1983 e 1986, 
justamente no período no qual o Estado empreendeu 
grandes esforços para a abertura e pavimentação da 
maior parte da malha viária estadual existente hoje. 
 Entre 1987 e 1995 atuou como sub-chefe da 
Casa Civil. Atualmente é Coordenadora Geral do 
gabinete parlamentar do vereador Heliosandro 

Gomes, do município de Vila Velha. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
159/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n°. 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER N.º 184/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n° 159/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Sra. 
Niúza Lopes Malta. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 090/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 159/08, de 
autoria da Deputada Janete de Sá visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Niúza 
Lopes Malta. 
 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 a 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 da 
Deputada Janete de Sá visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Niúza Lopes 
Malta. 
 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 
1594 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.° 090/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n° 159/2008, 
de autoria da Deputada Janete de Sá que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Niúza Lopes Malta. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 187/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 171/2008, de 
autoria da Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Evangelista de Souza, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 21 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls.12. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 

Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 171/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilmo 
Sr. José Evangelista de Souza, natural da cidade de 
Senhor de Sabueiro, no Estado do Ceará. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para 1egislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1º O título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
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Estado do Espírito Santo – ALES à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. 
 É Pastor da Igreja Assembléia de Deus, 
Ministério Jericó, onde está a frente de ações e obras 
sócias. Em sua prática diária, presta grande 
assistência aos menos favorecidos distribuindo cestas 
básicas e fazendo visitação a acamados e doentes, 
trazendo auxílio e conforto emocional e espiritual. 
Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 
valoração dos ditos serviços, em suma, sobre seu 
mérito, aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
171/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 187/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 171/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
José Evangelista de Souza. 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
PARECER N.º 069/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 171/08, de 
autoria da Deputada Cacau Lorenzoni visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José 
Evangelista 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. 
 A presente proposição foi enviada a 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 ao Senhor José 
Evangelista 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 
1534 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 069/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 171/2008, 
de autoria do Deputado Cacau Lorenzoni que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Evangelista de Souza. 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 
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CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 186/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 158/2008, de 
autoria da Sra. Deputada Janete de Sá, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhora 
Claúdia Golçaves de Souza Merisio, foi lido na 
Sessão Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 27 
de maio do mesmo ano, às fls.08. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 158/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilma 
Sra. Claúdia Gonçalves de Souza Merisio, natural da 
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de 
Janeiro. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para 1egislar sobre a matéria em questão. 

 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado as Estado. 
 Como profissional da área de turismo atuou 
na comercialização de passagens aéreas, venda de 
pacotes turísticos, divulgando o Espírito Santo por 
onde passa e atuando para atrair visitantes das mais 
distantes regiões para o nosso Estado. O turismo 
produz renda, gera empregos e movimenta o 
comércio, o que aumenta o recolhimento dos 
impostos para o Erário Público, não podendo deixar 
de ser considerado relevante a atuação de um bom 
profissional do ramo do turismo. 
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 Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se 
sobre a valoração dos ditos serviços, em suma, sobre 
seu mérito, aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
158/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 186/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 158/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense a 
Senhora Claúdia Gonçalves de Souza Merisio. 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 091/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 158/08, de 
autoria da Deputada Janete de Sá visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Claúdia Gonçalves de Souza Merisio. 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 a 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 Janete de Sá visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Claúdia 
Gonçalves de Souza Merisio. 
 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 
1584 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 aconcessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 091/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 158/2008, 
de autoria da Deputada Janete de Sá que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Claúdia Gonçalves de Souza Merisio. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 185/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 068/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Marcelo Santos, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Arthur Ignácio de Jesus, foi lido na Sessão Ordinária 
do dia 01 de abril de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 08 de abril do mesmo ano, 
às fls. 7154 e 7155. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
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275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 068/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilmo 
Sr. Arthur Ignácio de Jesus. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para 1egislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 O Senhor Arthur Ignácio de Jesus é uma 
personalidade que prestou relevantes serviços ao 
Estado, com campanhas de erradicação de doenças, 
como malária, xistosomose entre outras. 
 Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se 
sobre a valoração dos ditos serviços, em suma, sobre 
o seu mérito, aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
168/2008, com fundamento nos artigos 25, caput, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n°. 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 185/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 168/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Arthur Ignácio de Jesus. 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 
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PARECER N.º 093/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n° 68/08, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Arthur Ignácio de Jesus. 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 a 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 Santos visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Arthur Ignácio 
de Jesus. 
 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 093/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 68/2008, 
de autoria do Deputado Marcelo Santos que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Arthur Ignácio de Jesus. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 188/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei n.° 166/2008, de 
autoria do Sra. Deputada Aparecida Denadai, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Everaldo Luiz Reginatto, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 21 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 10. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 166/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilmo. 
Sr. Everaldo Luiz Reginatto, natural do Estado do 
Rio Grande do Sul.  
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
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inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 Em 1976 veio para Vitória, instalando o 
Society Gauchão em Campo Grande, Cariacica e da 
Matrix Produções e Eventos, gerando emprego e 
formando profissionais para o mercado de trabalho. 
Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 
valoração dos ditos serviços, em suma, sobre seu 
mérito, aprovando ou não a presente concessão dos 
ditos serviços, em suma, sobre o seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 

166/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 188/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 166/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Everaldo Luiz Reginatto. 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
PARECER N.º 071/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 166/08, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Everaldo Luiz Reginatto. 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 a 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 Everaldo Luiz 
Reginatto. 
 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 
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segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1534 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 071/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 166/2008, 
de autoria da Deputada Aparecida Denadai que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Everaldo Luiz Reginatto. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 193/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 132/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Claudio Vereza, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
Spurgeon de Paula, foi lido na Sessão Ordinária do 
dia 13 de maio de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 26 de maio do mesmo ano, 
às fls. 7965. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 132/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilmo. 

Sr. Paulo Spurgeon de Paula, natural da Cidade de 
Ipanema, no Estado de Minas Gerais.  
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
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deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 É pioneiro da TV no ES. Integra as 
Antologias dos Contistas Capixabas do DEC (org. 
Antônio Mendes Americano) e de A Gazeta. Autor 
de obras didáticas adotadas em mais de 15 países, e 
de “Anchieta: Depoimento” (peça), “Noites Claras”, 
(poemas). Tradutor – Livros de “seleções”, filmes, 
peças, “Jogo de Damas”, entre outros. Muito 
contribuiu com a cultura do Estado, pois dirigiu e 
atuou em inúmeros e peças como: “Passo com as 
Estrelas” de M. Cordeiro (protagonista – melhor 
filme, Festival De Bellaria, Itália), Fuga de Canaã de 
Sérgio Medeiros, do romance homônimo de Renato 
Pacheco. Desenvolveu Assessoria 
Dramaturgia/interpretação de texto – Fuenteovejuna 
– L. de Veja, direção César Huapaya, Teatro 
Experimental Capixaba. Atualmente como 
Dramaturgo de o “Autor da Vila de Vitória” de 
Anchieta, direção Amir Haddad, em Anchieta, ES e 
ainda fez análise de Dramaturgia, interpretação de 
texto, e direção – “Fiorina”, o Bufões – Melhor 
Teatro de Rua, X FENATE – Festival Nacional – São 
Mateus.ES. Entretanto, cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração dos ditos serviços, 
em suma, sobre seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão.  
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
132/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 193/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 132/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Paulo Spurgeon de Paula. 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELCIO ALVARES 
 

PARECER N.º 075/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n° 132/08, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
Spurgeon de Paula. 
 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 a 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 Claudio Vereza visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo Spurgeon 
de Paula. 
 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 075/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 132/2008, 
de autoria do Deputado Claudio Vereza que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Paulo Spurgeon de Paula. 
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 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 

 
JANETE DE SÁ 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 183/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 163/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Elcio Alvares, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jorge 
Ribeiro Sales, foi lido na Sessão Ordinária do dia 20 
de maio de 2008 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 27 de maio do mesmo ano, às 
fls.09 a 10. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 163/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilmo. 
Sr. Jorge Ribeiro Sales, natural da Cidade de São 
Luiz do Maranhão, no Estado de Maranhão.  
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 

constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 Considerado profissional de reconhecido 
talento que ao longo de sua brilhante trajetória 
sempre se destacou no desempenhado de suas 
atividades, sempre na esfera da receita federal, 
desempenhado as mais importantes funções no cargo 
de Auditor Fiscal. Doravante, iniciou-se uma 
reconhecida carreira profissional da Delegacia da 
Receita Federal do Estado, sempre desempenhando 
de maneira destacada as suas funções, o que lhe 
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conferiu convite para participar no período de 2005 a 
2007, a coordenação de Auditoria em Brasília 
fazendo auditorias nas Delegacias da Receita Federal 
em todo Brasil. Ademais, participa de várias 
atividades culturais como compositor e poeta/letrista, 
além de participar ativamente do movimento cultural 
capixaba e nacional. Entretanto, cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração dos ditos serviços, 
em suma, sobre seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
163/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 183/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 163/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Jorge Ribeiro Sales 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
PARECER N.º 067/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 163/08, de 
autoria do Deputado Elcio Alvares visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jorge 
Ribeiro Sales. 
 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 a 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 Elcio Alvares visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jorge Ribeiro 
Sales. 
 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 
1534 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 067/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 163/2008, 
de autoria do Deputado Elcio Alvares que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Jorge Ribeiro Sales. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 

 
JANETE DE SÁ 

Presidente/Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 167/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 112/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Luciano Pereira, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
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Senhor Nelson Garcia, foi lido na Sessão Ordinária 
do dia 28 de abril de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 06 de maio do mesmo ano, 
às fls.7637. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 112/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Ilmo. Sr. Nelson Garcia. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 Foi Deputado Estadual do Estado do Paraná 
por cinco mandatos, atualmente Secretário de Estado 
do Trabalho, Emprego e Promoção Social e, nessa 
atividade, dentre outros programas sociais, coordena 
o Programa Leite das Crianças, que visa o combate à 
desnutrição e melhor qualidade de vida para as 
crianças do seu Estado. No intuito de colaborar e 
auxiliar na implantação de programa similar no 
Espírito Santo mobilizou os órgãos do Paraná para 
possibilitar o suporte necessário para tanto. 
Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 
valoração dos ditos serviços, em suma, sobre seu 
mérito, aprovando ou não a presente concessão 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
112/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 167/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
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pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 112/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Luciano Pereira, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Nelson Garcia. 
 
 Sala das Comissões, 27de maio de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 074/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 112/08, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Nelson Garcia. 
 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 a 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 Nelson Garcia. 
 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 074/2008. 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 112/2008, 
de autoria do Deputado Luciano Pereira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Nelson Garcia. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

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

N.º 202/2008. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei n.° 151/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor João Almeida do Nascimento, foi lido na 
Sessão Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 27 
de maio do mesmo ano, às fls.6 e 7. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Projeto de Lei n.º 151/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Ilmo. 
Sr. João Almeida do Nascimento, natural da cidade 
de Cristinápolis, no Estado de Sergipe. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
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artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 Em 1990 chegou ao Estado com o objetivo 
de fazer negócios, desta forma comprou 50% da 

Empresa União Transporte Ltda., na época situada na 
Rodovia BR 101, Km.264, no município de Serra/ES. 
Alguns anos mais tarde,em 1994, deu início a 
“Transgleide Transportes de Cargas Ltda.” Empresa 
em que, desde a sua fundação está à frente, como 
Diretor Presidente. Entretanto, cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração dos ditos serviços, 
em suma, sobre seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
151/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 202/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 151/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
João Almeida do Nascimento. 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER N.º 087/2008. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 151/08, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor João Almeida do Nascimento, 
 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 a DLCPT, 
que remeteu à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, para oferecimento de 
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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 Sanáglia visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor João Almeida 
do Nascimento. 
 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 
1514 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 087/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 151/2008, 
de autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor João Almeida do Nascimento. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 194/2008. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 143/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Leise Aparecida Varalo de Moura, foi lido 

na Sessão Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 27 
de maio do mesmo ano, às fls.02 e 03. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 O Projeto de Lei n.º 143/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense a ILma. 
Sra. Leise Aparecida Varalo de Moura, natural da 
cidade de Curvelo, no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
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na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 

 
“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 É autônoma. Exerce liderança na sua 
comunidade, onde vive há mais de 30 (trinta) anos. 
Foi proprietária de Restaurantes e Pousadas na cidade 
de Guarapari – ES. Vem apresentando à Câmara 
Municipal, propostas de mudanças legislativas 
capazes de favorecer o turismo na região. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre seu mérito, 
aprovando ou não a presente concessão 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
143/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 194/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 143/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense a Sra. 
Leise Aparecida Varalo de Moura. 

 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

MARCELO SANTOS 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

PARECER N.º 089/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n° 143/08, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Leise 
Aparecida Varalo de Moura. 
 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 a 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 Euclério Sampaio visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Leise 
Aparecida Varalo de Moura 
 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 089/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 143/2008, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
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conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Leise Aparecida Varalo de Moura 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

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

N.º 192/2008. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei n.° 134/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Sergio Borges, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ademir Rodrigues, foi lido na Sessão Ordinária do 
dia 13 de maio de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 26 de maio do mesmo ano, 
às fls.7966 a 7967. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 134/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Ilmo. Sr. Ademir Rodrigues, natural da cidade de 
Santos, no Estado de São Paulo. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 

neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo no 
Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 Em 1981, mudou-se com a família para 
Vitória, em decorrência de convite da Companhia de 
Siderúrgica Tubarão (CST) exercendo os seguintes 
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cargos: Chefe de Secção de Carboquímicos, Chefe de 
Divisão de Coqueira e de Chefe de Engenharia de 
Expansão de Coqueira. De 1993 a 1995 atuou como 
consultor na área de Coqueira. De 1996 a 2002, foi 
trabalhar a convite, na Prefeitura Municipal de 
Vitória, onde atuou como Chefe de Divisão de 
Patrimônio, Diretor de Patrimônio, na Secretaria 
Municipal de Administração (SEMAD), Diretor de 
Obras e Posturas e Assessor Especial na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (SEDUR). Em 2003 até os 
dias atuais, a convite, foi trabalhar no Governo do 
Estado do Espírito Santo no Departamento de 
Imprensa Oficial – ES. Onde exerceu os cargos de 
Diretor de Produção, Diretor Administrativo 
Financeiro e atualmente Diretor Presidente. ES. 
 Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se 
sobre a valoração dos ditos serviços, em suma, sobre 
seu mérito, aprovando ou não a presente concessão 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
134/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n°. 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 192/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 134/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Ademir Rodrigues, 
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELCIO ALVARES 
 

PARECER N.º 076/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n° 134/08, de 
autoria do Deputado Sergio Borges visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ademir Rodrigues.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 a 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 Sergio Borges visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ademir 
Rodrigues. 
 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 076/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 134/2008, 
de autoria do Deputado Sergio Borges que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ademir Rodrigues, 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 196/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA. 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 148/2008, de 
autoria do Sr Deputado Reginaldo Almeida, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Enéias Alves, foi lido na Sessão Ordinária do 
dia 20 de maio de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 27 de maio do mesmo ano, 
às fls. 05. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 148/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Ilmo. Sr. Enéias Alves, natural da cidade de Timóteo, 
no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, §2°, inciso XI da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1°, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual n.° 7.832/04, que dispõe: 
 

“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 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o titulo será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 
 

 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. O homenageado é 
vice-presidente do Conselho de Educação Teológico 
da Convenção dos Ministros das Assembléias de 
Deus do Vale do Rio Doce e outros, onde ocupou a 
segunda e terceira vice-presidência da Mesa Diretora 
nos anos de 1999 a 2001.Atualmente ocupa a 2ª 
Vice-Presidência da COMADVARDO e a 1ª Vice-
Presidência do campo de Acesita, município de 
Timóteo. É filiado a Convenção Geral das 
Assembléias de Deus do Brasil, ocupa cadeira 
Academia Brasileira de Letras e Oradores 
Evangélicos, é pastor auxiliar da igreja sede em 
Timóteo e pastor conselheiro da COMADVARDO na 
região do Alto Rio Doce, sendo reconhecido com o 
Titulo de Cidadão Honorário de Conselheiro Lafaiete 
e entrando para a história da cidade como o primeiro 
pastor a receber tal honraria, tornando-se uma pessoa 
com personalidade de ilibada história na vida pública. 
Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 
valoração dos ditos serviços, em suma, sobre seu 
mérito, aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
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 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
148/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n°. 7832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER N.° 196/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 148/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Enéias Alves. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

ÉLCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER N.º 084/2008 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 148/08, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Enéias Alves. 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 a DLCPT, 
que remeteu ã 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 ao Senhor Enéias Alves. 
 Ao analisar o presente projeto de lei constata-
se que o mesmo no 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.° 
1484 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 084/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n.° 148/2008, 
de autoria do Deputado Reginaldo Almeida que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Enéias Alves. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008, 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
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 199/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 145/2008, de 
autoria do Sr Deputado Edson Vargas, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Waldir Cintra de Jesus Junior, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativa do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls. 03 e 04. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
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 O Projeto de Lei n.° 145/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Waldir Cintra de Jesus Junior, natural da cidade 
de Botucatu, no Estado de São Paulo. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1° da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanta à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a principio, è 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B1 § 1°, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual n.° 7.832/04, que dispõe: 
 

Art. 1° O título de Cidadão Espírito-
Santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo- ALES a 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo 

Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do homenageado. 
 

 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 È professor adjunto do CCA/UFES, do curso 
de pós-graduação em Produção Vegetal, além de ser 
pesquisador e professor colaborador da University of 
Hannover (Alemanha), onde fez parte de seu curso de 
doutorado, entre outros. 
 Tem publicações técnico-científicas. 
Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 
valoração dos ditos serviços, em suma, sobre seu 
mérito, aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
145/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n°. 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 199/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTICA SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 145/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Waldir Cintra de Jesus Junior. 
 
 Sala das Comissões, 03 junho 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

ÉLCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

 
PARECER N.º 080/2008 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
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 O Presente Projeto de Lei n° 145/08, de 
autoria do Deputado Elion Vargas visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Waldir Cintra de Jesus Junior. No 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 a DLCPT, 
que remeteu a Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, para oferecimento de 
parecer e este 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 Waldir Cintra 
de Jesus Junior. 
 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. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.º 080 /2008 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.° 145/2008, 
de autoria do Deputado Elion Vargas que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Waldir Cintra de Jesus Junior. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
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.º204/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 170/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor José Oliveira da Silva, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 21 de maio de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 27 de maio do 
mesmo ano, às fls.11 e 12. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91 tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 170/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. José de Oliveira da Silva, natural da cidade de 
Itamarajú, no Estado da Bahia.  
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, §1ºd, da 
Constituição Federal. 
 

Art. 1° O título de Cidadão Espírito-
Santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo- ALES a 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. 
Excepcionalmente, o título será 
concedido a quem não resida no 
Estado do Espírito Santo 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do homenageado. 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
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norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 Ë pastor na Catedral da Assembléia de Deus 
no município de Marechal Floriano, artesão 
entalhador de grande talento e expressão; diretor da 
ONG (Bom Samaritano) vem prestando relevantes 
serviços a comunidade, trabalhando na recuperação 
de dependentes de drogas e álcool e alcançando 
excelentes resultados. Entretanto, cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração dos ditos serviços, 
em suma, sobre seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão.  
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n.º 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 
170/2008, com fundamento nos artigos 25, §1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.º. 7.832/04 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 10, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, restam-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual n° 7.832/04, que dispõe: 
 

PARECER N.° 204 /2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 170/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
José Oliveira da Silva.  
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

MARCELO SANTOS 
ÉLCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 072/2008 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n.º 170/08, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José 
Oliveira 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 a 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 ao Senhor José Oliveira 
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 
1534 da Assembléia Legislativa, que legista sobre a 
conferência do título de Cidadania Espírito-Santense.  
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 Posto isto entendo que foram cumpridos com 
louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER N.° 072/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n.° 170/2008, 
de autoria do Deputado Cacau Lorenzoni que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor José Oliveira da Silva. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. - 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
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 205/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTIÇA. 

SERVICO PÚBLICO REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 154/2008, de 
autoria dc Sr. Deputado Elion Vargas; que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
José Barros Rabelo, foi lido na Sessão Ordinária do 
dia 20 de maio de 2008 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 27 de maio do mesmo ano, 
às fls. 07 a 08. . 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91 tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões nos termas do art. 60, § 
2º, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 1 5412008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Ilmo 
Sr. Paulo José Barros Rabelo, natural da cidade de 
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com constituição Estadual 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado como 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidas no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual n.º 7.832/04, que dispõe: 
 

Art. 1° O título de Cidadão Espírito-
Santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo- ALES a 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do homenageado. 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
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norma estadual específica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 O mesmo é Diretor de Desenvolvimento e 
Planejamento da Samarco desde janeiro de 2006 e 
desde 1988 integra a equipe da empresa, sempre 
liderando as suas principais áreas de produção. 
Liderou o projeto de expansão da Samarco, concluído 
com sucesso no primeiro semestre de 2008, 
priorizando o desenvolvimento da indústria e 
contribuindo para o desenvolvimento sócio-
econômico da sociedade capixaba. Entretanto, 
cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços, em suma, sobre seu mérito 
aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n.° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 
154/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.° 7832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER N.° 205/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÙBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 154/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Paulo José Barros Rabelo. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

MARCELO SANTOS 
ÉLCIO ALVARES 

 
PARECER N.º 081/2008 

 
COMISSÄO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Presente Projeto de Lei n° 15,4/08, de 
autoria do Deputado Elion Vargas visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
José Barros Rabelo. No 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 a 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 Paulo Jose 
Barros Rabelo. 
 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.° 
1 544 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 081/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n.° 154/2008, 
de autoria do Deputado Elion Vargas que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Paulo José Barros Rabelo. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. - 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
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.º191/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei n.º 142/2008, de 
autoria do Sr Deputado Euclério Sampaio, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Fernando César Baptista de Mattos, foi lido 
na Sessão Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia27 de 
maio do mesmo ano, às fls. 02. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n.° 1 600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 142/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. 
Sr. Fernando César Baptista de Mattos, natural da 
cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1°, da 
Constituição Federal. 
 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo. 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos nos termos do art. 275-A, 
inciso lv, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. . 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual n.° 7.832/04, que dispõe: 
 

“Art. 1° O título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo- ALES a 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
beneficio ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 

 
 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual especifica, eis que o autor indica na 
justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado a Estado. 
 Foi Procurador da Comissão de Valores 
Mobiliários; Procurador da Fazenda Nacional de 
1998 a 200a; Juiz Federal Substituto vinculado a 2ª 
Região, de 2000 a 2004 e Juiz Federal Titular da 2ª 
Vara Federal de Campos de Goyatacazes de 2004 a 
2005. Hoje é Juiz Federal Titular da 1ªªVara de 
execução Fiscal da Subseção Judiciária de Vitória. 
 Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se 
sobre a valoração dos ditos serviços, em suma, sobre 
seu mérito, aprovando ou não a presente concessão. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n.° 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 
142/2008, com fundamento nos artigos 25, §1°, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n.º 7832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.° 191/2008 
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 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDAÐE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 142/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Fernando César Baptista de Mattos. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

MARCELO SANTOS 
ÉLCIO ALVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

PARECER N.º 078/2008. 
 

COMISSÄO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n.° 142/08, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Fernando César Baptista de Mattos. 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 a 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 Euclério Sampaio visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Fernando César 
Baptista de Mattos. 
 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.° 078/2008 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVACÃO do Projeto de Lei n.º 142/2008, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Fernando César Baptista de Mattos. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
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 189/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVICO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 146/2008, de 
autoria do Sr. Deputado Elion Vargas, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Eduardo Antonio Cotias de Oliveira, foi lido na 
Sessão Ordinária do dia 20 de maio de 2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 27 
de maio do mesmo ano, às fls.04. 
 Após juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
275-B do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução n° 1.600/91, tendo em vista que a 
aprovação dessa matéria é, a princípio, de 
competência das comissões, nos termos do art. 60, § 
2°, XI, da Constituição Estadual. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 146/2008, em análise, 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Ilmo. Sr. Eduardo Antonio Cotias de Oliveira, natural 
do Estado do Rio de Janeiro. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal. 
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 Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verificamos pela 
exegese das regras constitucionais contidas nos 
artigos 55, 56 e 68, parágrafo único, todos da Carta 
Estadual, que a espécie normativa adequada para 
tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, 
neste aspecto, em sintonia com Constituição 
Estadual. 
 Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão. 
 No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre- nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, nos termos do art. 275-A, 
inciso IV, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 60, § 2°, inciso XI, da Constituição Estadual. 
Portanto, o quorum para aprovação da matéria na 
comissão e o respectivo processo de votação são os 
estabelecidos no artigo 275-B, § 1º, do Regimento 
Interno, ou seja, maioria simples e processo de 
votação nominal. 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. 
 No tocante ao aspecto da legalidade, 
encontram-se cumpridos os requisitos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional pertinente, em 
especial, na Lei Estadual nº 7.832/04, que dispõe: 
 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-
Santense será concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - ALES á 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado e que nele resida 
por período igual ou superior a 02 
(dois) anos. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, 
o título será concedido a quem não 
resida no Estado do Espírito Santo. 
Art. 2° A proposição de concessão 
de título Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do 
homenageado.” 
 

 Desta forma, podemos asseverar que o 
presente projeto está em perfeita consonância com a 
norma estadual específica, eis que o autor indica na 

justificativa do projeto os serviços prestados pelo 
pretenso agraciado ao Estado. 
 É medico, tem se destacado como clínico e 
cardiologista em Guaçuí e São José do Calçado. 
Entretanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 
valoração dos ditos serviços, em suma, sobre seu 
mérito, aprovando ou não a presente concessão 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
Neste sentido, concluímos que o projeto em apreço 
subsume-se as referidas disposições legais. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
146/2008, com fundamento nos artigos 25, § 1º, da 
Constituição Federal e 55 e 63 da Constituição 
Estadual e na legislação infraconstitucional 
pertinente, especialmente a Lei Estadual n°. 7.832/04, 
sugerindo a esta Douta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 189/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUSTIÇA, SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.° 146/2008, que 
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Eduardo Antonio Cotias de Oliveira.  
 
 Sala das Comissões, 03de junho de 2008. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
] 

PARECER N.º 083/2008. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei n° 146/08, de 
autoria do Deputado Elion Vargas visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Eduardo Antonio Cotias de Oliveira. 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 a 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 Elion Vargas visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Eduardo 
Antonio Cotias de Oliveira. 
 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 083/2008. 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 146/2008, 
de autoria do Deputado Elion Vargas que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Eduardo Antonio Cotias de Oliveira, 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 03 de junho de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente/Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
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 215/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATORIO 
 
 O Projeto de Lei nº 157/2008, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Rafael Favatto Garcia, Cria 
o Programa de Atendimento Geriátrico nos hospitais 
da rede pública do Estado do Espírito Santo. 
 A Proposição foi protocolizada no dia 16 de 
maio de 2008. Por sua vez, foi à mesma lida na 
Sessão Ordinária do dia 20 do mesmo mês e ano, 
oportunidade esta em que recebeu despacho do 
Senhor Presidente no sentido de devolvê-lo ao seu 

Autor, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, 
incisos III e IV, da Constituição Estadual. 
 O autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo 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 do despacho do Senhor Presidente da mesa 
Diretora, conforme previsto no parágrafo único, do 
artigo 136, do Regimento Interno desta Casa de Leis. 
 Este e o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n° 157/2008, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Rafael Favatto Garcia, Cria 
o Programa de Atendimento Geriátrico nos hospitais 
da rede pública do Estado do Espírito Santo. 
 O presente projeto não fere nenhum preceito 
legal, respeita as normas do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, não encontrando impedimento para 
seguir normalmente seu trâmite final. A técnica 
legislativa está satisfatoriamente atendida, não 
possuindo qualquer vício, estando em perfeita 
condição para regular tramitação e futura aprovação. 
 Com relação aos aspectos materiais, nada 
obsta a sua tramitação uma vez que não há conflita da 
matéria com a Carta Magna. No demais, não 
podemos discordar do autor do Projeto uma vez que 
trata-se de tema de importantíssimo mérito. 
 Posto isto, pelas razões acima expostas, 
concluímos nosso parecer pela boa técnica 
legislativa, juridicidade, legalidade e 
constitucionalidade do Projeto em exame, sugerindo 
pela regular tramitação até final votação no Plenário 
desta Augusta Casa de Leis do Estado do Espírito 
Santo. 
 Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 215/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela REJEIÇÃO DO DESPACHO do Senhor 
Presidente que devolveu o Projeto de Lei n° 
157/2008, de autoria do Excelentíssimo Deputado 
Rafael Favatto Garcia. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 10 de junho de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO (contra) 
Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Relator 

ÉLCIO ALVARES (contra) 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 182/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA. 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Resolução n.º 011/2008, de 
autoria do Sr Deputado Theodorico Ferraço e apoiado 
por diversos Deputados que denomina “Deputado 
Cristiano Dias Lopes Filho” a sala da Secretaria da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo foi lido Sessão Ordinária de 27 de 
fevereiro do corrente ano e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 05 de março do mesmo ano 
às fls. 6566 a 6568. 
 Após permanecer em pauta, em discussão 
especial durante três sessões ordinárias consecutivas 
e juntado o parecer técnico da Procuradoria, foi a 
proposta encaminhada a esta Comissão para análise e 
parecer, na forma do artigo 40 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução n.º 1.600/91 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Resolução n.º 01/2008, em 
análise, denomina “Deputado Cristiano Dias Lopes 
Filho” a sala da Secretaria da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 Pela descrição do projeto, constatamos que o 
mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 
a denominação dos bens públicos estaduais é um ato 
de liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal, cuja redação é a seguinte: 
 

Art. 25 Os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
§ 1º São reservadas aos Estados às 
competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição. 

 
 Constatada a competência legislativa estadual 
na matéria em exame, verificamos pela exegese das 
regras constitucionais e regimentais contidas no 
artigo 56, inciso III, da Carta Estadual e do art. 145, § 
lº, inciso VI, do Regimento Interno, que a espécie 
normativa adequada para tratar do lema é a 
resolução, conforme se depreende de suas redações 
abaixo transcritas: 

Art. 56. É de competência exclusiva 
da Assembléia Legislativa, além de 
zelar pela preservação da sua 
competência legislativa em face de 
atribuição normativa dos outros 
Poderes: 
 
III - organizar os serviços 
administrativos de sua secretaria, da 
Procuradoria-Geral e da polícia 
interna, provendo os respectivos 
cargos, na forma do art. 32, II; 
 
Art. 145. Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e de 
lei. 
 
§ 1º Os projetos de resolução são 
destinados a regular, com eficácia de 
Lei ordinária, matérias da 
competência privativa da Assembléia 
Legislativa e as de caráter político, 
processual, legislativo ou 
administrativo, ou quando deva a 
Assembléia Legislativa pronunciar-
se em casos concretos, tais como: 
 
VI – todo e qualquer assunto de sua 
economia interna, que não se 
compreenda nos limites do simples 
ato administrativa, a cujo respeito se 
proverá em regulamento de sua 
secretaria. 
 
 Uma vez verificada a 
competência exclusiva da 
Assembléia Legislativa na matéria 
em apreço, nos termos do artigo 56 
da Constituição Estadual, 
concluímos que sua iniciativa é 
concorrente entre seus membros e 
Órgãos, em conformidade com o que 
dispõe o artigo 146, incisos I, II e III 
do Regimento Interno, in verbis; 
 
 Art. 146. A iniciativa de 
projetos na Assembléia Legislativa, 
nos termos da Constituição r 
Estadual e deste Regimento Interno, 
será: 
 
I de Deputados; 
II da Mesa; 
III de Comissão; 

 
 Ainda no que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que o quorum para aprovação da matéria é 
o previsto no artigo 59 da Constituição Estadual 
(maioria simples) e que o processo de votação é o 
estabelecido pelo art. 1 95 do Regimento Interno 
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(simbólico), iniciando-se o processo legislativo pelo 
regime de tramitação ordinária. 
 Neste sentido, denota-se que a matéria é de 
competência do Plenário, não havendo como concluir 
por sua subjunção aos preceitos dos artigos 60, § 2º, 
inciso XI da Constituição Estadual c/c art. 275-B do 
Regimento Interno, posto que aprovação de projeto 
pelas comissões somente alcance os projetos de lei e, 
não os projetos de resolução, cujo processo 
legislativo é mais abreviado, pois no comporta 
sanção do Chefe do Poder Executivo, conforme se 
depreende de suas redações abaixo transcritas: 
 

Art. 60 (...) 
§ 2º Às comissões, em razão da 
matéria de sua competência, cabe: 
XI - discutir e votar projeto de lei 
que dispensar, na forma do 
regimento, a competência do 
Plenário, salvo se houver recurso de 
1/5 (um quinto) dos membros da 
Casa. 
 
Art. 275 - B. Após sua publicação, o 
Projeto de lei será encaminhado para 
o cumprimento do disposto no artigo 
40, inciso I, e, conforme a matéria 
tratada, submetido votação numa das 
comissões indicadas no artigo 275-A. 
§ 1º O projeto de lei será aprovado 
pelo voto favorável da maioria, 
estando presente a maioria absoluta 
dos membros da comissão, em 
votação nominal. 

 
 Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições Federal e 
Estadual. Também encontram-se cumpridos os 
requisitos estabelecidos na legislação 
infraconstitucional pertinente, em especial, na Lei 
Estadual n.º 3.616/83, que dispõe que em seu artigo 
1º, verbis: 
 

“Art. 1º Aos bens públicos de 
qualquer natureza, pertencentes ao 
Estado, só poderão ser atribuídos 
nomes de pessoas falecidas que 
comprovadamente, hajam prestado 
relevante serviço à comunidade ou se 
destacado no campo da ciência, das 
letras e das artes.” 

 
 Verifica-se, pois, que o presente projeto está 
em perfeita consonância com a norma estadual 
específica, eis que a denominação a ser conferida à 
Sala da Secretaria da Comissão de Constituição e 
Justiça Serviço Público e Redação é uma homenagem 

ao ex-deputado e ex-governador do Estado Sr. 
Cristiano Dias Lopes Filho, falecido na data de 09 de 
setembro de 2007. 
 Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
n.º 95/98, que rege a redação dos atos normativos, o 
que restou evidenciado. 
 Em relação ao aspecto meritório, essa 
relatoria avaliza os argumentos utilizados na 
justificativa da propositura, que dá nome de 
“Deputado Cristiano Dias Lopes Filho” a sala da 
Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo. 
 Em conclusão, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Resolução n.º 001/2008, com fundamento nos artigos 
25, §1º, da Constituição Federal e 56, inciso III, da 
Constituição Estadual e na legislação 
infraconstitucional pertinente, especialmente a Lei 
Estadual 3.616/83, sugerindo a esta Douta Comissão 
a adoção do seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 182/2008 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E 
JUS11CA. SERVICO PÚBLICO E REDACÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, 
JURIDICIDADE, LEGALIDADE E BOA 
TËCNICA LEGISLATIVA e quanto ao mérito é 
pela APROVAÇÂO do Projeto de Resolução N.º 
01/08 denomina “Deputado Cristiano Dias Lopes 
Filho” a sala da Secretaria da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
ÉLCIO ALVARES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 178/2008 
 

COMISSÃO DE CONSTITUICÃOE JUSTIÇA 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei n.° 51/2008, de autoria do 
Senhor Deputado Elion Vargas, objetiva instituir a 
“Política Estadual de Combate e Prevenção à 
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Desertificação”e é, nesse contexto, dá outras 
providências correlatas O Projeto foi protocolizado 
dia 17 de março de 2008. 
 Por sua vez, a Proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 19 de março de 2008 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo datado no dias 26 de 
março do mesmo ano, às fls. 7015 a 7018. Após, o 
Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da sua constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 
feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 40 da 
Resolução 1.600/91 (Regimento Interno desta 
Augusta Assembléia Legislativa). 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Conforme suso grifado, Projeto de Lei n.º 
51/2008, de teoria do Senhor Deputado Elion Vargas, 
objetiva instituir a Política Estadual de Prevenção à 
Desertificação e, assim, importa em um conjunto de 
medidas reguladoras que visam instituir: 
 

a) objetivos; 
 
b) princípios; 
 
c) definir atribuições gerais ao Poder 
Público; 
 
d) definir atribuições específicas ao 
Poder Público, no que tange a 
agricultura irrigada; 
 
e) prioridade para o desenvolvimento 
agrário em terras nas próximas a 
cursos de água e a obras hídricas e 
acessíveis ao mercado, assim corno 
as áreas onde se constate trabalho 
escravo ou o plantio de plantas 
produtoras de substancias 
psicotrópicas. 

 
 Notadamente a medida, apesar de meritória, é 
de competência legis1ativa privativa do Poder 
Executivo, visto que não compete ao Poder 
Legislativo imputar a nenhum órgão do Executivo 
qualquer tipo de atribuição, conforme dispõem a 
normatização prevista no artigo 63, parágrafo único, 
inciso VI, da Constituição Estadual, in verbis: 
 

Art. 63 omissis 
 

Parágrafo Único - São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado às 
leis que disponham sobre: 

 

VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo.  

 Apesar de altamente meritório, a implantação 
de uma Política Estadual de Combate e Prevenção à 
Desertificação como a disposto no Projeto de Lei n.º 
51/2008 envolverá vários setores do Poder Executivo, 
e atribuirá a cada um deles novas obrigações como: 
criar e implantar unidades de conservação ambiental, 
capacitar os técnicos em extensão rural, divulgar 
informações e capacitar as comunidades locais para a 
participação na tomada de decisões, ampliar e alargar 
os apoios à manutenção dos sistemas agrícolas, 
dentre outras. 
 A implantação de uma Política de combate e 
prevenção desertificação, não opera apenas no plano 
da abstração, criando destarte novas atribuições e 
despesas imprevistas na Lei Orçamentária - para o 
Poder Executivo, o que é expressamente proibido 
pela Constituição Estadual, bem como, importando 
em crime para o Ordenador de Despesa que assim 
proceder (art. 315 do Código Penal). 
 Neste sentido, perante a análise jurídica, 
verifica-se do diagnostico decorrente que 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa apresenta ponto de antinomia 
com o preceito da Constituição Estadual, assim, a 
consagrando com a graduação de formalmente 
inconstitucional Desta forma, diante da Competência 
Privativa Legislativa do Chefe do Executivo, o 
gravame formal só seria afastado se o Projeto em 
comento fosse de autoria do Governador do Estado e, 
ainda, diante de previsão orçamentária respectiva 
para a sua efetivação. 
 Quanto à diagnose material do objeto 
indicado pelo Projeto de Lei ora em análise, este é 
materialmente constitucional, pois conforme dispõe o 
artigo 225, da Carta Maior da República, e o artigo 
186, da Constituição Estadual, é dever do Poder 
Público e da coletividade a defesa e preservação de 
meio ambiente, a fim de garantir às presentes e 
futuras gerações um meio ambiente equilibrado e, 
conseqüentemente, uma vida digna. 
 Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a 
normativa e do Projeto de Lei n.° 51/2008 não 
afronta a legislação infraconstitucional federal e 
estadual, assim recebendo a qualidade de ser legal 
ressalvado o ponto pertinente à previsão orçamentária 
para sua efetivação. 
 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.° 95, de 
26 de fevereiro de 1999, (e) da Lei Complementar 
Estadual n.º 168, 01 de dezembro de 1999; e (f) da 
Resolução Estadual n.° 1.600, de 11 de dezembro de 
1991 (Regimento Interno desta Nobre Assembléia 
legislativa). 
 Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 51/2008, 
de autoria do Senhor Deputado Elion Vargas, embora 
verse sobre matéria altamente relevante é 
formalmente inconstitucional, posto que fere a 
competência legis1ativa privativa do Poder 
Executivo, conferida a este pelo disposto no 



8767 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 27 de junho de 2008 

parágrafo único, inciso III do artigo 63 da 
Constituição Estadual. 
 Ex Positi, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão do seguinte: 
 

PARECER N.º 178/2008 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do projeto de 
Lei n.º 51/2008, de autoria do senhor Deputado Elion 
Vargas. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ÉLCIO ALVARES 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 183/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 

SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei n.° 18/2008, de autoria do 
Deputado Robson Vaillant, obriga os Shopping 
Centers a disponibilizarem espaço para implantação 
de Postos do PROCON.  
 A propositura foi devolvida ao autor com 
base no artigo 136, inciso VIII do Regimento Interno 
deste Poder, no artigo 63, parágrafo único, incisos III 
e VI, e 91 da Constituição Estadual. O autor entrou 
com recurso na Comissão de Constituição e Justiça, o 
que foi deferido em 18/02/08, para sua tramitação 
regimental. Em 08/04/2008, recebeu o parecer de n.º 
98/2008, na Comissão de Justiça, pela rejeição do 
despacho denegatório da Mesa. 
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n° 18/2008, de autoria do 
Deputado Robson Vaillant, obriga os Shopping 
Centers a disponibilizarem espaço para implantação 
de Postos do PROCON, ficando o Poder Executivo 
com incumbência de regulamentar a referida matéria.  
 Os PROCON’s Estaduais funcionam através 
de procedimento administrativo, como instancia de 
instrução e julgamento, no âmbito de sua 
competência, dentro das normas estatuídas pela Lei 

Federal n.º 8.078 de 11/09/1990, e pelo Decreto 
Federal n.º 2.181, de 20/03/1997 e por outras regras 
complementares Estaduais, Municipais e Federais.  
 Um dos objetivos do Órgão é coibir fraudes e 
abusos contra o consumidor, e prestar-lhe orientação 
permanente sobre seus direitos e garantias, dentre 
outras competências.  
 Vale destacar, que o PROCON é uma 
autarquia integrante da administração publica direta, 
com personalidade jurídica de direito publico interno, 
com autonomia técnica, administrativa e financeira, 
vinculado à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), 
Órgão responsável pela aplicação das decisões do 
Conselho·Estadual de Defesa do Consumidor 
(CONDECON-ES).  
 Vale ressaltar que o art. 5º da Lei 
Complementar nº 373, de 29 de Junho de 2006, que 
versa sobre o PROCON, assim preconiza: 
 

“Art. 5.º O PROCON-ES tem sede 
na cidade de Vitória e jurisdição em 
todo o Estado do Espírito Santo, 
podendo realizar fiscalizações em 
todo o estado, estabelecer postos de 
atendimento ao consumidor nos 
demais municípios, gozando, no que 
se refere aos seus bens, receitas e 
serviços, das regalias, privilégios e 
,imunidades conferidas à Fazenda 
Pública.” (grifo nosso).  

 
 Verificamos que o Projeto em análise é 
meritório, porém peca pelo vício de iniciativa, pois 
não compete a este Poder legislar ou impor normas a 
Shopping Centers, pois os mesmos estão sob o 
prisma da propriedade privada ou do Direito 
Comercial, conforme vejamos: 

 
“Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 
 
I direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho.” (grifo nosso) 

 
 Neste prisma, o Direito de Propriedade 
abrange a prerrogativa do proprietário de usar, dispor 
e gozar de coisas corpóreas e de valor pecuniário, 
inclusive o direito de reavê-la de quem injustamente 
a detenha. Sua definição jurídica está estampada no 
art. 5°, II e 170, II, parágrafo único, da Carta da 
República, in verbis: 
 

“Art. 5°. Todos são iguais perante a 
Lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à 
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igualdade, à segurança á propriedade, 
nos termos seguintes: 
I – (...); 
 
XXII- é garantido o direto de 
propriedade.” 
 
“Art. 170. A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes 
princípios: 
 
I - (...) 
 
II- propriedade privada; 
 
Parágrafo único. É assegurado a 
todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, 
independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei.” 

 
 Verificamos ainda, que a propositura em foco 
está condicionada ao direito municipal para dispor 
sobre assuntos de interesse local, através de 
legislação própria, conforme art. 30, I e II, da 
Constituição Federal. 
 Vale mencionar, que o Código de Posturas 
Municipal é um instrumento legal usado pelo 
Município para dispor sobre as relações de policias 
administrativas com a finalidade de propiciar o bem 
estar da comunidade, e ainda, regular o 
funcionamento dos serviços prestados por 
estabelecimentos comerciais e demais prestadores de 
serviços. Toda pessoa física ou jurídica está sujeita às 
normas reguladoras contidas no Código de Posturas. 
 Assim, este Poder não tem a competência 
para dispor sobre tal matéria, pois o ordenamento 
constitucional pátrio, pauta-se na importância de se 
observar e preservar os limites da independência e 
harmonia dos poderes, conforme o disposto no art. 2° 
da Constituição Federal. 
 Ante o exposto, a matéria está maculada de 
inconstitucionalidade e ilegalidade, por ofensa ao 
princípio da separação e harmonia entre os poderes, 
cominando com o insanável vício de iniciativa, razão 
pela qual somos pela adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 183/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela ilegalidade e inconstitucionalidade ao Projeto 
de lei 18/2008, de autoria do Deputado Robson 
Vaillant. 
 
 Sala das Comissões, 03 de junho de 2008. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

ÉLCIO ALVARES 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 143/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

Os Deputados abaixo assinados, com base no 
Art. 238, do Regimento Interno, requerem a Vossa 
Excelência, votação individual em destaque as 
emendas 01, 27 e 28 do Projeto de Lei n º 121/2008.  
 

Sala das Sessões, 10 junho de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ROBSON VAILLANT 
MARCELO SANTOS 
VANDINHO LEITE 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
JARDEL DOS IDOSOS 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DÁ VITÓRIA 

CLAUDIO VEREZA 
THEODORICO FERRAÇO 
CARLOS CASTEGLIONE 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Defiro. Junte-se ao Projeto de Lei n° 
121/2008. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 141/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com fulcro no artigo 296 
da Resolução nº 1.600/91 – Regimento Interno – 
REQUER a Vossa Excelência LICENÇA para 
tratamento de saúde, por três dias, a contar de 09 de 
junho do ano em curso, conforme atestado médico 
em anexo. 
 
 Palácio Domingos Martins, 09 de junho de 
2008. 
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WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA 
Deputado Estadual 
Líder do PT do B 

 
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 137/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no artigo 57 da 
Constituição Estadual e do artigo 34, inciso II do 
Regimento Interno desta Casa de Leis requer a Vossa 
Excelência que seja encaminhada aos 
Excelentíssimos Senhores Secretários de Estado da 
Segurança Pública e da Justiça, depois de ouvido o 
Plenário, o seguinte pedido de informação: 
 

1 – Na audiência púbica da 
comissão de Segurança desta Casa 
de Leis, realizada em 29/05 do 
corrente ano, na cidade de Baixo 
Guandu, onde foi debatido sobre a 
segurança pública do município 
local e vizinhos, foi entregue de um 
dos participantes manifestação da 
Senhora Shirley Maria Sena, de 
que seu filho de nome Paulo 
Sérgio, fora vítima de assassinato 
no dia 23/04/2005, no meio de uma 
das ruas do Município de Baixo 
Guandu, causando revolta aos 
munícipes daquela cidade, 
informando que o caso quanto à 
apuração e a solução até aquela 
presente data não teve nenhuma 
solução. 

 
 Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao deste 
Estado, requeremos que seja oficiado 
Excelentíssimos senhores secretários acima citados, 
informações a respeito do crime ocorrido, bem como 
a conclusão do inquérito policial que, até a presente 
data não fora o mesmo concluído. 
 
 Sala das Sessões, 04 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO N.º 144/2008 
 

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. Ex.ª com base 
no artigo 57, § 2º da Constituição Estadual, e artigos 
154, II e 156 do Regimento Interno que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Secretário de Estado 
da Saúde - SESA, Senhor Anselmo Tozi, o PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO, nos seguintes termos: 
 

• Quais medidas foram implementadas 
pelo Governo do Estado para garantir 
a aplicação da Lei Estadual no 
8.855, de 25 de abril de 2008, que 
dispõe sobre os direitos dos usuários 
e usuárias dos serviços e das ações 
de saúde no Estado do Espírito 
Santo, nos hospitais da rede 
particular e pública? 

 
Sala das Sessões, 11 de junho de 2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado 
Freitas, de voto de pesar pelo falecimento do Senhor 
Sebastião Conceição Nascimento.  
 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Sebastião Marcelino Pacheco. 
 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado Da 
Vitória, de voto de pesar pelo falecimento de 
Welington Alves de Souza. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Transmita-se. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 82/2008 
 

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 nº 176/2008 de autoria do Procurador Geral da 
Justiça, que reajusta as tabelas de vencimentos dos 
cargos administrativos do Ministério Público do 
Estado em 5% (cinco por cento). 
 
 Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Vice-Líder do Governo 
Líder do PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
n° 82/2008, que acaba de ser lido.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. 
 Aprovado. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, votamos pela aprovação do 
Requerimento de Urgência nº 82/2008, do Sr. 
Deputado Sérgio Borges, que reajusta as tabelas de 
vencimentos dos cargos administrativos do 
Ministério Público do Estado em 5%. 

Falaremos com relação à Avenida Beira-Mar 
do Bairro Porto de Santana, no Município de 
Cariacica. Poucas pessoas conhecem aquela avenida 
que foi construída há muito tempo pela Companhia 
Vale do Rio Doce.  

No período de 2004 fizemos uma intervenção 
- ainda no seu primeiro mandato - junto ao 
Governador Paulo Hartung, na época o vice-
governador era o Sr. Lelo Coimbra.Tivemos o 
primeiro projeto em nossas mãos no ano de 2005, 
quando amplamente o discutimos - um projeto de 
urbanização da avenida Beira-Mar - junto com a 
comunidade da Grande Porto de Santana. 
 Nesse mesmo período a ponte que liga a 
Avenida Beira-Mar ao bairro Vila Oásis foi 

interditada, mas conseguimos junto ao Governo do 
Estado quinhentos e quarenta mil reais para a 
construção desta ponte, por onde trafegam todos os 
tipos de automóveis, veículos leves e pesados. 
 Nada mais justo do que reivindicarmos junto 
ao Governo, uma vez que temos avenidas beira-mar 
em Vila Velha, principalmente na Praia da Costa; 
temos em Vitória, onde existia o cais das barcas, 
além da orla de Camburi, mas não temos uma beira-
mar a contento no Município de Cariacica. 
 No ano de 2004 fizemos um pedido ao 
Governo – no que fomos atendido - e foi elaborado o 
primeiro projeto pelo DER, o qual levamos a 
comunidade de Porto de Santana no ano de 2005, foi 
debatido, discutido com a sociedade, com 
comerciantes, população local e as igrejas.  

Esse projeto retornou para o Governo, 
precisando de recursos necessários para a construção. 
Restabelecemos a discussão, fizemos um abaixo-
assinado onde colhemos mais de cinco mil 
assinaturas; e a há trinta dias fomos em uma 
manifestação na quadra de Vila Oásis que é onde 
começa a avenida Beira-Mar, entregamos em mãos 
ao Sr. Valdir Uliana, Subsecretário de Estado, esse 
abaixo-assinado que dizia, nada mais nada menos, 
sobre o sentimento da população da Grande Porto de 
Santana pedindo a construção de uma ciclovia, de 
uma calçada e a recuperação do pavimento, com 
drenagem, com sinalização e iluminação da avenida 
Beira-Mar. 
 Isso está no papel, foi discutido, protocolado, 
encaminhado, suplementado; e temos a satisfação de 
comunicar ao povo de Cariacica essa nossa 
conquista, mais uma vitória para o povo de Cariacica. 
 Não foi fácil, começamos no ano de 2004, no 
nosso primeiro mandato, depois de quase quatro anos 
de luta, conseguimos com que a sensibilidade do 
Governador Paulo Hartung - é lógico, observado o 
critério das finanças - liberasse isso para os 
moradores da Grande Porto de Santana, que começa 
em Vila Oásis e vai até o bairro Flexal, passando por 
tantos outros bairros, como Nova Canaã, Porto Novo 
e Presidente Médice. 

 A Grande Porto de Santana que detém mais 
de sessenta mil moradores, hoje, podem ter certeza, 
está comemorando e agradecendo ao Governo do 
Estado pela liberação dos recursos, pela publicação 
do edital que será aberto agora em julho e trará o 
nome da empresa que ganhará a licitação. Temos 
certeza de que essa empresa construirá com o maior 
carinho, pois é uma reivindicação antiga.  
 É uma luta de todos aqueles que participaram 
para que pudéssemos chegar até esse momento, 
líderes comunitários, líderes religiosos, políticos, 
enfim, a todos. 
 É isso que fazemos nesta Casa, cumprindo o 
nosso papel de deputado, representante do povo de 
Cariacica, numa luta que começou lá atrás, ainda 
quando o Governador Paulo Hartung tinha o Sr. Lelo 
Coimbra, atual Deputado Federal, como seu Vice-
Governador. Naquela época intervimos junto à 
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Secretária de Estado de Transporte, a Sr.ª Rita 
Camata, posteriormente o Sr. Gerson Camata 
assumiu a pasta, e fomos recebidos pelo Chefe da 
Casa Civil, o Sr. Sérgio Aboudib, que nos entregou o 
projeto executivo e que agora se torna realidade para 
a sua execução, pois será aberto em julho o projeto 
licitatório. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 84/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 JANETE DE SÁ, Deputada Estadual lotada 
nesta Casa de Leis, no exercício da liderança do 
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – 
PMN, com fulcro na previsão contida no artigo 216 e 
seguintes do Regimento Interno, vem à presença de 
Vossa Excelência requerer seja submetido ao 
Plenário o presente pedido de tramitação em 
REGIME DE URGÊNCIA para o PROJETO DE 
LEI Nº 250/2007, que ‘assegura o direito de 
matrícula nas escolas públicas estaduais mais 
próximas de sua residência para os portadores de 
deficiência locomotora’, de minha autoria, tendo em 
vista a pertinência social da proposição , bem como 
interesse público nele contido. 
 Pede deferimento. 
 
 Vitória, 29 de abril de 2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do P.M.N. 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 89/2008 

 
EXM.º SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, na forma dos artigos 158 e 217, 
inciso II, d Regimento Interno aprovado pela 
resolução n.º 1.600/91, depois de ouvido plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei 
n.º 194/2006 que dispõe sobre a matrícula de 
alunos portadores de deficiência locomotora na 
escola pública mais próxima de sua residência. 
 
 Sala das Sessões, 13 de maio de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos de 
Urgência nºs 84/2008 e 89/2008, idênticos, 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 DE URGÊNCIA N.º 
85/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 JANETE DE SÁ, Deputada Estadual lotada 
nesta Casa de Leis, no exercício da liderança do 
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – 
PMN, com fulcro na previsão contida no artigo 216 e 
seguintes do Regimento Interno, vem à presença de 
Vossa Excelência requerer seja submetido ao 
Plenário o presente pedido de tramitação em 
REGIME DE URGÊNCIA para o PROJETO DE 
LEI Nº 289/2005, que ‘dispõe sobre o 
funcionamento do comércio varejista aos domingos e 
feriados e dá outras providências’, de minha autoria, 
tendo em vista a pertinência social da proposição, 
bem como o interesse público nele contido. 
 Pede deferimento. 
 
 Vitória, 29 de abril de 2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do P.M.N. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
n.° 85/2008, que acaba de ser lido. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, requeiro a V. Ex.ª votação nominal para a 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – É regimental mas depende de 
apoiamento do Plenário. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento de Urgência n.° 

85/2008. (Pausa) 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Cláudio Vereza, Giulianno dos 
Anjos e Theodorico Ferraço e retiram-se os 
Srs. Deputados Cacau Lorenzoni, Da Vitória, 
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Doutor Hércules, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant e Sérgio Borges) 

 
Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 

requerimento de urgência 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) 

 
(Votam SIM os Srs. Deputados 
Carlos Casteglione e Luzia Toledo; 
votam NÃO os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, 
Dary Pagung, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Freitas, Giulianno dos 
Anjos, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Marcelo Santos, Rodrigo 
Chamoun, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia) 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se os Srs. Deputados 
Cláudio Vereza, Luiz Carlos Moreira, 
Marcelo Coelho, Paulo Foletto e Theodorico 
Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM dois Srs. 
Deputados; votaram NÃO quatorze Srs. Deputados e 
uma abstenção do Presidente, regimentalmente 
impedido de votar. 
 Em conseqüência, fica rejeitado o 
requerimento. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, pela votação o Plenário quase que à 
unanimidade recusou o requerimento de urgência.  

Esse resultado nos traz uma reflexão que 
colocamos diante da Mesa Diretora da Casa. Estamos 
vendo com freqüência quase que habitual que nas 
matérias constantes do Expediente, principalmente 
aquelas que dependem de aprovação do Plenário, 
como foi o caso do presente requerimento, há um 
volume de requerimentos de urgência que está 
inviabilizando até certo ponto a liderança do Governo 
de trabalhar projetos que estão carecendo urgência. 
Entramos numa fila quilométrica, porque todo projeto 
praticamente está tendo urgência.  

O que acontecerá de prático, Sr. Presidente? 
Decretadas as urgências, trazendo os projetos para o 

Plenário, as comissões ficarão praticamente sem 
projeto para votar. Vamos ter sessões nas comissões 
em que não vão existir projetos a serem apreciados. 
A Comissão de Justiça está pagando esse preço. As 
duas últimas sessões encerraram praticamente às 14h. 
 Fazemos essa reflexão porque é preciso haver 
um acordo entre os Srs. Deputados, afinal de contas 
esta Casa é plural, democrática. É preciso que 
adotemos um critério para colocar as urgências. Fica 
muito difícil ter um volume de urgência como esse. O 
líder tem o direito de requerer urgência.  

Os requerimentos de urgência geralmente são 
votados no sentido positivo. Hoje foi um caso raro. 
Tivemos um projeto em que todos acharam que havia 
necessidade de uma melhor consideração.  

Fazemos esse registro apenas em resguardo 
da nossa Casa e até nos excluímos da condição de 
líder, porque como líder temos trabalhado muito com 
urgências. Mas estamos com alguns projetos da mais 
alta importância, inclusive aqueles que reformulam 
quadros funcionais, que não estamos conseguindo a 
urgência adequada, porque somos disciplinado, 
estamos na fila e não queremos transgredir de 
maneira alguma a prioridade que existe para o líder.  

Mas fazemos essa colocação porque temos 
certeza absoluta de que a Mesa vai refletir. Pode 
entrar até num consenso com os Srs. líderes para que 
tenhamos novas normas no que tange ao regime de 
urgência. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Sr. Deputado Elcio Alvares, Líder do 
Governo, é mais do que justo o pedido de V. Ex.ª e 
nada mais justo também que essa discussão seja 
levada para o colégio de líderes. Logo no início da 
próxima semana convocaremos uma reunião para que 
se discuta o assunto. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sr.ªs Deputadas, votei contra o regime de urgência e 
também votarei contra esse projeto. 
 Sou filho de comerciante; meu pai tinha 
alguns comércios em Vitória, na época em que não 
existia shopping. Hoje, os shoppings tomaram conta 
da cidade. 
 O comércio do centro de Vitória ou dos 
bairros abrir aos sábados, domingos e feriados é 
prejudicial para o balconista que tem sofrido muito. 
 Naquela época, até 1984, 1985, meu pai fazia 
questão de pagar aos balconistas cinco por cento das 
vendas. Hoje, vejo que os balconistas sofrem até 
mesmo para ganhar o salário mínimo. Na loja do meu 
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pai, o funcionário que não tirasse pelo menos um 
salário por semana, dava lugar a outro.  

Hoje, a exploração é muito grande. Todo 
balconista, todo comerciário deveria ter participação 
nos lucros das empresas, porque viver da forma como 
esses balconistas vivem é muito difícil. 
 Vejo comerciantes sonegando vinte e quatro 
horas. O brasileiro está cansado de ser explorado, 
mas também está envergonhado; ele tem vergonha 
até de pedir nota fiscal.  
 Fiz uma compra esta semana; algumas 
comprinhas de final de semana. Disse ao vendedor: 
Senhor, a nota fiscal, por favor. Ele disse: o senhor 
quer a nota? Respondi: quero a nota fiscal. Olhem as 
notas fiscais em minhas mãos. 
  

(O orador exibe as notas recebidas 
no comércio) 

  
O comercio já rende muito; a sonegação é 

muito grande, e o Governo Federal faz vista grossa. 
Aponte um comerciante que não sonegue! Se me 
apontarem um comerciante, no Brasil, que não 
sonegue, renuncio ao meu mandato. Não tem como 
não sonegar. A sonegação já é plágio dos 
comerciantes, não tem como não sonegar. Os 
encargos são muito altos. Como não sonegar? Tenho 
um amigo que tem trinta e cinco funcionários. Já 
pensou se ele andar na linha? Vai virar mendigo. 
Então, a sonegação é um costume, é uma prática 
natural de todos. E o Governo Federal não tem um 
pingo de vergonha na “cara”. O Governo Federal, 
sabe que quem paga imposto no Brasil somos nós, os 
cidadãos.  

Se houvesse uma reforma tributária no Brasil 
igual à que houve nos Estados Unidos onde quem 
vende um cachorro quente passa a nota fiscal, isso 
não ocorreria aqui. Comprei vários itens, até remédio. 
Pedi a nota e a nota que me deram foi um pedaço de 
papel. Pensando os comerciantes que sou um “burro”, 
um “quadrado” ou um “redondo”. Mas aceitei, 
porque isso é o plágio do comerciante. Dizem: quer a 
nota? Respondo: quero a nota. E eles me dão um 
papel qualquer, isso não é nota; isso é orçamento de 
serviço. Não tem CGC, não tem CPF, não tem nada 
aqui.  

Meus amigos, a vergonha está no ar. Não é 
preciso o Governo Federal criar mais um imposto 
para o povo pagar, é preciso cobrar desses 
comerciantes e dar condições para que os 
empresários contribuam com toda a nação.  

Só nessas compras paguei dois mil, 
quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos 
deixando de ser recolhidos para os cofres públicos 
quatrocentos e treze reais porque no Brasil não há 
ordem. Essa desordem continuará por muito tempo. 
(Muito bem!) 

 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Carlos Casteglione. 

 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ª Deputadas, 
Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV 
Assembléia, assomamos a esta tribuna para declarar 
voto tendo em vista a votação do pedido de regime de 
urgência proposto pela Sr.ª Deputada Janete de Sá, 
líder do PMN, para o projeto de lei de sua autoria que 
dispõe sobre o funcionamento do comércio varejista 
aos domingos e feriados.  

Conhecemos profundamente o mérito dessa 
questão inclusive fizemos aqui audiências públicas. 
Esta é uma reivindicação que faz parte da pauta dos 
trabalhadores do comércio capixaba e brasileiro. A 
regulamentação da questão do trabalho aos domingos 
é muito polêmica e temos que, de fato, debatê-la. No 
entanto assomamos a esta tribuna, Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo, V. Ex.ª também votou pela tramitação 
em regime de urgência desta matéria, para fazermos 
alguns esclarecermos.  

Sr. Deputado Elcio Álvares, concordamos 
com V. Ex.ª sobre o número de pedidos de regime de 
urgência nesta Casa, de fato há um certo abuso, mas 
não é o caso deste projeto. Se os nobres deputados 
observarem- esperamos que tenham observado- esta 
matéria tramita nesta Casa desde o ano de 2005, 
ainda na outra legislatura quando alguns dos Srs. não 
eram deputados.  

Portanto, Sr. Deputado Elcio Alvares essa 
questão, esse projeto, no nosso entendimento, merece 
regime de urgência porque trata de uma matéria 
importante para o conjunto dos trabalhadores do 
comércio capixaba e está parado em alguma 
comissão há muito tempo; faz três anos de tramitação 
nesta Casa. Por isso votamos pelo regime de urgência 
proposto pela líder do PMN, Sr.ª Deputada Janete de 
Sá. 

Esperamos ter a oportunidade de, neste 
Plenário, debatê-lo como já debatemos na comissão, 
na legislatura passada. Certamente essa matéria será 
objeto de importantes debates uma vez que a mesma 
está trancada na gaveta de alguma das comissões 
desta Casa de Leis. Queremos que ele tramite. 

Julgamos importante que os trabalhadores e 
os comerciantes deste Estado que também têm 
interesse e querem discutir essa questão venham para 
cá; este espaço da Assembléia Legislativa é o espaço 
de debate de matérias polêmicas. O que não pode, Sr. 
Deputado Elcio Avares, é ficar uma matéria desse 
porte na gaveta de uma comissão há tanto tempo. 
Certamente faremos uma festa de aniversário de três 
anos desse projeto aqui dentro e não é uma coisa 
simples, pois se trata de um grande grupo de 
trabalhadores e, sem dúvida alguma, de um 
importante segmento econômico do nosso Estado que 
é o comércio. 

Não fizemos encaminhamento de votação 
exatamente porque entendemos que os Srs. 
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Deputados estão atentos ao que está previsto no 
expediente desta sessão. Portanto, essa é nossa 
declaração de voto sobre esta matéria. Queremos 
muito que esta matéria venha para o Plenário, já que 
foi rejeitado o pedido de regime de 
urgência.esperamos que onde estiver essa matéria, 
em alguma das comissões - pedimos fazer um 
levantamento – que pediremos para os seus membros 
fazerem as audiências públicas, chamarem os 
trabalhadores, os comerciantes, as nossas entidades 
de trabalhadores e de empregadores para o debate 
dessa questão tão importante que é o trabalho aos 
domingos. O projeto de autoria da Sr.ª Deputada 
Janete de Sá foi objeto de audiências públicas nesta 
Casa. (Muito bem!) 
 

O SR. FREITAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra para declarar voto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (Sem revisão do orador) 

- Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. Deputados, o 
Sr. Deputado Carlos Casteglione disse que este é um 
projeto de lei que tramita desde 2005. Também 
achamos que poderia ter celeridade.  

Somos Deputado desta legislatura e tomamos 
posse em fevereiro de 2007. Estranhamos muito a 
necessidade da urgência de um projeto que tramita 
desde 2005. A sua autora permitiu que tramitasse nas 
comissões em 2005, 2006, 2007. Hoje solicita 
requerimento de urgência e não está presente em 
plenário para defendê-lo.  

Temos uma certa dúvida da necessidade da 
urgência desse projeto, porque se tivesse toda essa 
urgência, a sua tramitação seria pedida em 2005. No 
mais tardar, em 2006. (Muito bem!) 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, comungamos com o que foi dito 
pelo Sr. Deputado Freitas. Somos árduo defensor do 
trabalhador, mas algumas coisas têm que ser ditas. 
Primeiro, o projeto é de 2005 e só agora tem o pedido 
de urgência. Achamos que se o trabalhador quer 
trabalhar aos sábados e domingos, tem esse direito, 
tem que receber muito bem por isso. 

Segundo, a autora do requerimento de 
urgência, se há a necessidade de seu pedido, teria que 
estar presente neste plenário e não está. Dessa forma 
não há necessidade de urgência.  

Terceiro, há uma banalização do pedido de 
urgência. O extraordinário se torna ordinário nesta 
Casa em todos os sentidos. Em tudo: em sessões 
solenes, em medalhas e comendas. Isso acontece 
neste momento quando da questão da urgência desse 
projeto. O extraordinário está se tornando ordinário 
nesta Casa. Por que só agora em 2008 pede a 
urgência desse projeto? Não há necessidade da 
urgência.  

Sr. Deputado Freitas, com esses pontos já se 
descaracteriza a necessidade da urgência desse 
projeto. V. Ex.ª tem razão. Só com esses pontos já 
arquivamos a questão da necessidade da urgência. 
Com essas questões o projeto pode tramitar 
normalmente, o autor pode recorrer às Comissões e 
pedir que o projeto tramite. Se já aguardou três anos, 
aguarda mais um mês, o projeto vem ao Plenário e 
cada Deputado votará conforme sua consciência. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, em virtude da colocação feita pelo Sr. 
Deputado Carlos Casteglione, gostaríamos de dar 
seguimento a esta discussão que se instaurou quanto 
ao requerimento n.º 85/2008 de autoria da nobre 
Deputada Janete de Sá.  
 Fomos um dos que votaram acompanhando a 
maioria do Plenário, não concedendo a urgência. 
Temos por norma fazer as colocações com muita 
clareza. Confessamos, sinceramente, em face dos 
inúmeros pedidos de urgência, o que está se tornando 
uma prática em nossas sessões plenárias.  
 Passamos por uma leitura aligeirada e não 
verificamos, conforme o Sr. Deputado Carlos 
Casteglione falou a data do projeto. O Projeto de 
autoria da Sr.ª Deputada Janete de Sá, conforme 
estamos lendo, data do ano de 2005. Ou seja, anterior 
ao próprio mandato que estamos desempenhando 
com o Sr. Deputado Freitas e outros colegas.  
 Deixamos claro que não discutimos a 
importância do assunto. Se está parado em alguma 
Comissão, a autora que é uma das mais brilhantes 
que temos nesta Casa, cuja característica é a 
diligência com que acompanha suas petições, tem 
que estar junto à Comissão para que seu projeto tenha 
seguimento.  
 Não vamos abrir mão de uma posição. Temos 
um pensamento democrático e plural de profiglar 
todos os pedidos de urgência aparentemente sem um 
fundamento do tempo que estão sendo colocados em 
Plenário e que inibem o exercício das Comissões 
Técnicas.  
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 Citamos um caso de duas reuniões da 
Comissão de Constituição e Justiça em que as 
encerramos às 14h porque as matérias tinham sido 
esgotadas. E nessa prática que está acontecendo, o 
que é urgência? É um privilégio regimental que pega 
o projeto e o joga imediatamente em Plenário. Sendo 
que as Comissões têm de elaborar os seus respectivos 
pareceres. Com isso, praticamente desaparece a 
Comissão Técnica. Então a urgência é um remédio 
excepcional previsto dentro do Regimento.  
 Somos sempre transparentes em todas as 
nossas atitudes. Somos o principal interessado nas 
urgências, porque como Líder do Governo, e suas 
matérias são quase sempre da mais alta importância 
que precisam ser votadas a tempo. Talvez, temos sido 
o maior requerente de urgências. Mas todas as nossas 
urgências são fundamentadas. Geralmente a situação 
de funcionário, situação de projeto, de perspectiva do 
governo e de matéria de obtenção de recursos.  
 Sr. Presidente, ficamos felizes porque V. Ex.ª 
nos acenou que na próxima reunião de Colégio de 
Líderes esse assunto entrará em pauta.  

Outro dia, em um brevíssimo aparte, tivemos 
a oportunidade de questionar a questão do Regimento 
Interno. O Sr. Deputado Claudio Vereza e outros 
Deputados conversaram conosco. Queremos que o 
Regimento Interno da Casa seja votado 
imediatamente.  
 Estamos sentindo que de uns tempos para cá 
que determinado estrangulamento dentro do Plenário, 
opera-se em virtude da ineficácia e da falta de 
aplicação do Regimento Interno. Portanto, o 
requerimento da nobre Deputada Janete de Sá 
deixamos claro: votamos na presunção de todo o 
Plenário. E é correta essa presunção de que 
tentávamos dar um alerta em relação aos projetos de 
urgência. Não houve nenhuma oposição a respeito do 
mérito do projeto.  

Como o Sr. Deputado Carlos Casteglione 
teve a oportunidade de falar com muita propriedade e 
ênfase, se realmente alguma comissão está 
cometendo o ato de fazer com que seja engavetado 
esse projeto, a Sr.ª Deputada Janete de Sá, que é uma 
deputada experiente, agirá junto à comissão para que 
a matéria percorra os trâmites regimentais cabíveis. E 
com essa data, desde 2005, o projeto já está, segundo 
nos parece, pronto para receber o batismo lustral do 
Plenário. 
 Fazemos essa colocação porque demos o 
nosso voto mais para marcar uma posição, sem entrar 
no mérito do projeto propriamente dito. Os deputados 
que votaram como nós, também fizeram no 
pressuposto, como é o caso do Sr. Deputado Freitas, 
de dar ao debate uma largueza que é fundamental. 
Esse debate é necessário para termos, neste plenário, 
uma votação extreme de qualquer dúvida. 
 Foram essas as razões que sustentavam o 
nosso voto. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 86/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 JANETE DE SÁ, Deputada Estadual lotada 
nesta Casa de Leis, no exercício da liderança do 
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – 
PMN, com fulcro na previsão contida no artigo 216 e 
seguintes do Regimento Interno, vem à presença de 
Vossa Excelência requerer seja submetido ao 
Plenário o presente pedido de tramitação em 
REGIME DE URGÊNCIA para o PROJETO DE 
LEI Nº 273/2007, que`determina que os Centros de 
Formação de Condutores, que tenham mais de cinco 
veículos, disponham de no mínimo um para 
aprendizado de pessoas portadoras de deficiência 
física’, de minha autoria, tendo em vista a pertinência 
social da proposição, bem como o interesse público 
nele contido.  
 Pede deferimento. 
 
 Vitória, 29 de abril de 2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do P.M.N. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência nº. 86/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 87/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 JANETE DE SÁ, Deputada Estadual lotada 
nesta Casa de Leis, no exercício da liderança do 
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – 
PMN, com fulcro na previsão contida no artigo 216 e 
seguintes do Regimento Interno, vem à presença de 
Vossa Excelência requerer seja submetido ao 
Plenário o presente pedido de tramitação em 
REGIME DE URGÊNCIA para o PROJETO DE 
LEI Nº 81/2007, que ‘estabelece a cessão das 
dependências escolares nos fins de semana para 
Sindicatos e Entidades Sociais sem fins lucrativos’, 
de minha autoria , tendo em vista a pertinência social 
da proposição , bem como o interesse público nele 
contido. 
 Pede deferimento. 
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 Vitória, 29 de abril de 2008. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do P.M.N. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência nº. 87/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 90/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, Líder do PDT, 
no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. 
Exª, ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei nº 398/2007 de sua autoria, que 
Obriga os cinemas, teatros e shoppings do Estado a 
manter luz de emergência em suas dependências. 
 
 Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência nº. 90/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 91/2008 
 

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

O Deputado abaixo assinado, Líder do PDT, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. 
Exª, ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei nº 555/2007 de sua autoria, que 
Cria a Certidão Negativa de Violação aos Direitos do 
Consumidor. 
 
 Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual 
Líder do PDT 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência nº. 91/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 92/2008 
 

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

O Deputado abaixo assinado, Líder do PDT, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. 
Exª, ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei nº 642/2007 de sua autoria, que 
Cria a Política de Saúde da Mulher Detenta. 
 
 Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência nº. 92/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 93/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei N.º 139/2007 de Autoria da Deputada 
Aparecida Denadai. 
 
 Sala das Sessões, 26 de maio de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência nº. 93/2008, que acaba de ser lido. 



8777 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 27 de junho de 2008 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 161/2008 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PARECER DO VENCIDO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n.° 64/2008, de autoria do 
Senhor Deputado Marcelo Coelho, dispõe sobre a 
divulgação de dados, na contracapa dos talões de 
cheques do Banco do Estado a respeito de crianças e 
adolescentes desaparecidos. 
 A Proposição foi protocolizada no dia 26 03 
2008, lida na Sessão Ordinária do dia 26 03.2008, 
oportunidade ao qual recebeu despacho denegatório 
do Senhor Presidente desta Augusta Casa de Leis no 
sentido de devolvê-la ao autor, por infringência aos 
incisos III e VI do parágrafo único do artigo 63 da 
Constituição Estadual, mediante disposto no inciso 
VIII do artigo 136 do Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 O autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo após, o Projeto 
de Lei recebeu encaminhamento para esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de parecer para efeito de 
análise do despacho denegatório do Senhor 
Presidente, conforme previsto no parágrafo único do 
artigo 136 do Regimento Interno 
 Este o relatório. 
 

PARECER 
 
 O Projeto de Lei foi considerado 
inconstitucional sob argumentação de versar sobre 
organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo, bem como tratar 
de assunto cuja atribuição é de Secretarias de Estado 
ou órgãos daquele Poder, art. 63, parágrafo único, 
inciso III e VI da Constituição Estadual, in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: 
(...) 

III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo: 
(...) 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 
 

 Conforme exposto, o presente projeto de Lei 
fere preceito legal constitucional, uma vez que trata 
de matéria de competência exclusiva do Chefe do 
Poder Executivo. 
 Apesar de a proposição possuir um 
importante objetivo, esta invade a competência 
legislativa de iniciativa do Governador do Estado. 
Sendo assim, a adoção da forma de INDICAÇÃO, 
prevista no artigo 167-A do Regimento Interno desta 
Assembléia Legislativa, seria a melhor forma para o 
tratamento de matéria desta natureza. 
 Diante do exposto, e por entender 
procedentes as razões do despacho denegatório do 
Presidente desta Augusta Casa de Leis, essa Relatoria 
propõe aos Ilustres Pares desta Douta Comissão, a 
aprovação do parecer adiante exposto. 
 

PARECER N.° 161/2008 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÂO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO do Senhor Presidente desta 
Augusta Assembléia Legislativa no Projeto de Lei n ° 
64/2008, de autoria do Senhor Deputado Marcelo 
Coelho. 
 
 Plenário “Dirceu Cardoso”, 20 de maio de 
2008. 
 

CLÁUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 

ELION VARGAS (contra) 
MARCELO SANTOS 

ÉLCIO ALVARES 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em votação o Parecer nº. 161/2008, que 
acaba de ser lido. 

Informo aos Srs. Deputados que se o parecer 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, 
seguirá a sua tramitação normal. 

Em votação o Parecer nº. 161/2008. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Arquive-se a matéria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 138/2008. 
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EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados Estaduais abaixo assinados, no 
exercício de suas atribuições constitucionais, com 
fundamento no que prevê o artigo 49 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, requerem a instalação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo prazo de 
90 dias, composta de cinco membros que serão 
indicados na forma regimental, 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, tendo em vista que pesquisas do 
IBGE informaram que o Estado do Espírito Santo 
é o que mais vende herbicidas por hectare e o 
segundo em venda de agrotóxicos em todo o País. 
 
 Palácio Domingos Martins, 07 de maio de 
2008. 
 

JANETE DE SÁ 
MARCELO SANTOS 

EUCLERIO SAMPAIO 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ROBSON VAILLANT 
DOUTOR HERCULES 

VANDINHO LEITE 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

WANILDO SARNAGLIA 
CLAUDIO VEREZA 
ÉLCIO ALVARES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O uso exagerado de agrotóxicos (fungicidas, 
bactericidas, pesticidas e herbicidas) na agricultura de 
todo o país é fato conhecido, público e notório. Os 
meios de comunicação são incisivos ao propagar 
diversas situações de infração às normas legais de 
utilização desses produtos, mormente quando há 
autuação por parte dos órgãos fiscalizadores. 
 Quem não se lembra do episódio que 
motivou o Estado de Pernambuco a impedir a 
comercialização em seu território do morango 
produzido pelo Espírito Santo, porque análise clínica 
provou que um grande carregamento desse produto 
chegou ao Recife totalmente impróprio para o 
consumo humano, em decorrência da alta 
concentração de agrotóxicos? 
 Posteriormente, o Governo do Espírito Santo 
demonstrou que se tratava de caso isolado e que o 
produto capixaba, em média, observava os limites de 
concentração de agrotóxicos permitido pelas normas 
de segurança. 
 É comum ouvirmos na televisão que os 
tomates estão com excesso de veneno, que as 
hortaliças devem ser colocadas de molho para se 
retirar parte dos agrotóxicos, e que muitos rios 
possuem excesso de aditivos químicos em dispersão. 

 Não bastasse esse conhecimento superficial 
para alarmar a população, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE -, divulgou dados que 
compilou do IBAMA, colocando o Espírito Santo na 
primeira posição em venda de herbicidas por hectare 
no Brasil e em segundo lugar na venda de 
agrotóxicos por hectare. 
 Esses dados foram colocados nos 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2008 
do IBGE, que servem de referência para diversos 
organismos nacionais e estrangeiros que pretendem 
indicar as regiões com melhor qualidade de vida e 
potencial de investimento. 
 O atual Governo do Estado possui um 
trabalho sério e efetivo de controle do uso do solo 
rural no Estado, sendo que em matéria de página 
inteira do jornal A TRIBUNA, desta quinta-feira 05 
de junho de 2008, várias autoridades se disseram 
surpreendidas com os dados do IBGE. 
 Na área da saúde pública ouve demonstração 
de preocupação, por conta dos riscos que o uso de 
agrotóxicos acarreta para a saúde da população. O 
nosso IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal) manifestou-se na matéria do jornal pedindo 
cautela na consideração dos dados divulgados pelo 
IBGE, argumentando que o Espírito Santo possui 
logística de distribuição desses produtos para estados 
vizinhos, o que pode justificar o alto patamar das 
vendas desses produtos controlados em nosso 
território. 
 De qualquer sorte, é de vital importância para 
o Estado do Espírito Santo o conhecimento sobre o 
destino desses produtos que aqui são comercializados 
e se as empresas particulares que são responsáveis 
pela sua distribuição e venda estão cumprindo a lei e 
às normas ambientais para comercialização dos 
produtos. 
 Importa salientar que o Espírito Santo não é 
produtor desses produtos. Todos são produzidos nos 
demais estados do Sudeste e Sul do Brasil. Assusta-
nos o fato de que São Paulo, maior produtor do país, 
não seja o que mais vende herbicida, posição que 
ocupamos, e seja seguido na liderança da venda de 
agrotóxicos pelo Espírito Santo, que é caracterizado 
pela agricultura familiar de subsistência. 
 A instalação da CPI que ora se requer é de 
suma importância para o esclarecimento da questão e 
servirá de ponto de apoio para que o Governo do 
Estado, bem como à opinião pública nacional, tomem 
conhecimento da origem, utilização e real destino dos 
agrotóxicos comercializados em território capixaba. 
 A repercussão social dessas informações é 
muito importante para o Estado, que poderá solicitar 
retificação dos dados no IBGE e no IBAMA, 
retirando o nosso estado da condição de grande 
consumidor dos agrotóxicos, o que demonstrará a 
elevada qualidade de vida do nosso povo. 
 Se as investigações demonstrarem que os 
produtos de fato ficam no território do Estado, 
evidentemente que os responsáveis pelo excesso de 
venda e consumo irregular serão indicados, para que 
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as autoridades ambientais e judiciais tomem as 
providências legais necessárias. 
 O uso indiscriminado de agrotóxicos 
contamina o solo, os rios, o lençol freático e adoece a 
população. Esse tema não pode ficar sem resposta e 
eventuais responsáveis devem ser penalizados. 
 Por tudo isso, senhores, proponho a criação 
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, para o 
esclarecimento das questões que envolvem esse tema, 
para apuração de possíveis índices alarmantes de 
doenças causadas por dependência química derivadas 
do uso desses venenos, bem como com possíveis 
ocorrências de suicídios. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o Requerimento n° 
138/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 141/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, com 
fulcro nos artigos 134 inciso VIII e 167-A do 
Regimento Interno aprovada pela Resolução nº 
1.600/91, que seja encaminhada ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

• Incluir no Programa Caminhos do 
Campo, por meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e 
Pesca – SEAG, o asfaltamento da 
estrada vicinal que liga a sede de 
Atílio Vivacqua à Comunidade de 
Três Tombos passando pelas 
localidades de Córrego da Fama, 
Linda Aurora, São Pedro e 
Amapá, chegando até a BR 101 
Sul.  

 
 Sala das Sessões, 04 de junho de 2008. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Vice-líder do Governo 
Líder do PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposta justifica-se pela 

necessidade de melhorar o escoamento da produção 

agropecuária da região, beneficiando diretamente 
cerca de 250 famílias. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 141/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 142/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 134, VIII e 
167-A do Regimento Interno, constante da Resolução 
1.600 de 11 de dezembro de 1991, depois de ouvida a 
Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Construção do Centro de 
Internação e Recuperação para 
Dependentes Químicos no 
Município de Colatina. 

 
 Tal indicação tem por finalidade a 
Construção do Centro de Internação e Recuperação 
para Dependentes Químicos no Município de 
Colatina.  
 Deparamo-nos hoje com um índice cada vez 
maior de usuários de drogas e substancias 
entorpecentes, uma realidade negativa e que merece 
toda a nossa atenção enquanto autoridades e 
cidadãos. 
 Esta Indicação tem o escopo de levar para o 
município de Colatina um Centro de referência em 
tratamento de Dependentes químicos que possa 
atender dignamente pessoas que infelizmente optam 
por este caminho, e que necessitam da ajuda do Poder 
Público. 
 O município de Colatina possui hoje uma 
população de aproximadamente 150 mil habitantes, e 
a concentração da população rural ainda é bem maior 
que a urbana, e como é sabido o uso de Drogas vem 
se alastrando também no meio rural e achamos de 
suma importância que este cidadão permaneça em 
seu município, sem contar que os municípios 
vizinhos como Marilândia, São Roque do Canaã, 
Baixo Guandu, João Neiva, Itaguaçu, e outras da 
Região do Norte e Noroeste do Estado poderão 
também ser beneficiadas, diminuindo assim a 
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superlotação nos municípios da Grande Vitória. 
 Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 
 
 Sala das Sessões, 04 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 142/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 143/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 134, VIII e 
167-A do Regimento Interno, constante da Resolução 
1.600 de 11 de dezembro de 1991, depois de ouvida a 
Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Construção de um Hospital no 
Município de Colatina. 

 
 Tal indicação tem por finalidade a 
Construção de um Hospital no Município de 
Colatina.  
 Conheço bem a situação da saúde de nosso 
Estado, principalmente no que tange à superlotação 
de nossos hospitais, mas conto com a compreensão 
de V. Exª, em relação á necessidade da construção do 
Hospital Municipal de Colatina. 
 Uma das principais necessidades para a 
Construção deste Hospital se dá pela demanda 
apresentada hoje principalmente pela população do 
Sul da Bahia e Minas Gerais e Norte de nosso Estado, 
que procuram atendimento nos hospitais da região, 
fazendo com que a população local fique 
desassistida. 
 Relatamos ainda que o município de Colatina 
possui hoje uma população de aproximadamente 150 
mil habitantes, e que a construção deste Hospital 

seria um avanço no atendimento médico e ainda um 
reconhecimento mesmo que tardio, que o 
MUNICÍPIO DE COLATINA é um município de 
suma importância para o Estado do Espírito Santo.a 
população. 
 Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 
 
 Sala das Sessões, 04 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 143/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 144/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo César Hartung Gomes, a seguinte 
 

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. o asfaltamento da Estrada que liga o 
distrito de Várzea Alegre a Caldeirão, município de 
Santa Teresa, dentro do Programa “Caminhos do 
Campo”, com um trecho aproximado de 9 Km. A 
estrada é um facilitador do escoamento da produção 
agrícola e utilizada pelos produtores rurais da região. 
É pontuada por pequenas propriedades, cuja renda 
familiar advém da agricultura e pecuária, e atende o 
transporte rodoviário dos moradores do distrito para o 
município de Santa Teresa . 

A estrada apresenta sérias dificuldades de 
tráfego no período das chuvas o que dificulta 
sensivelmente a escoação da produção rural, o 
transporte dos adolescentes para a escola e o tráfego 
das linhas de ônibus municipais. 
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Somos sabedores que um dos problemas da 
sociedade moderna é a manutenção do homem do 
campo, no campo. Para que essa fixação se realize é 
necessário levar ao interior condições para que a 
produção aconteça com um mínimo de perdas. 

A pavimentação da estrada do distrito de 
Várzea Alegre a Caldeirão, município de Santa 
Teresa, irá contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da região beneficiando aproximadamente 
2 mil pessoas, mudando a qualidade de vida do 
interior do município, preservando o meio ambiente e 
dando novas oportunidades para a contenção do 
êxodo rural, além de incentivo ao turismo. 

Esta Deputada e a população dos distritos de 
Várzea Alegre e Caldeirão, município de Santa 
Teresa, contam com a valiosa parceria de V.Exa. para 
que seja viabilizada a pavimentação daquela rodovia 
que vai beneficiar aproximadamente 2 mil 
moradores. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de junho de 

2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidenta da ALES 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 144/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 145/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 134, VIII e 
167-A do Regimento Interno, constante da Resolução 
1.600 de 11 de dezembro de 1991, depois de ouvida a 
Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Construção de um Centro de 
Internação, Recuperação e 
Reinclusão Social para Menores 
em Situação de Risco e em 
Conflitos com a Lei no Município 
de Colatina. 

 Tal indicação tem por finalidade a 
Construção de um Centro de Internação, Recuperação 
e Reinclusão Social para Menores em Situação de 
Risco e em Conflitos com a Lei no Município de 
Colatina.  
 Deparamo-nos hoje com um índice cada vez 
maior de menores, ou seja, CRIANÇAS que 
necessitam de um acompanhamento psicológico por 
terem sofrido algum tipo de violência ou por terem se 
transformado em infratores, uma realidade negativa e 
que merece toda a nossa atenção enquanto 
autoridades e cidadãos. 
 Esta Indicação tem o escopo de levar para o 
município de Colatina um Centro de Integração, 
Recuperação e Reinclusão Social para Menores em 
Situação de Risco em Conflito com a Lei e o intuito 
deste parlamentar é levar para a Região Norte e 
Noroeste de nosso Estado um lugar adequado para 
abrigar menores infratores oriundos desta região, 
impedindo que os mesmos venham superlotar as 
unidades da Capital. 
 A construção do Centro de Internação, 
Recuperação e Reinclusão Social para Menores em 
Situação de Risco em Colatina beneficiará não 
somente o município, mas também os municípios 
vizinhos como Marilândia, São Roque do Canaã, 
Baixo Guandu, João Neiva, Itaguaçu, e outros.  
 Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 
 
 Sala das Sessões, 06 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 145/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 146/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 167-A, após 
ouvido o plenário, que seja encaminhada ao Exmo. 
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Senhor Paulo César Gomes Hartung Governador do 
Estado do Espírito Santo, bem como ao Senhor Paulo 
Ruy Valin Carneli Presidente da CESAN a 
INDICAÇÃO da seguinte obra pública: 
 

A implantação do PRO-RURAL 
(Construção de estação de 
tratamento de água) de Amarelos, 
Acapulco e Itaúnas, no Município 
de Guarapari; 

 
A presente indicação se faz necessária, para 

que o Poder Executivo Estadual, executando a obra 
solicitada, possa melhorar a qualidade de água, uma 
vez que, os moradores daquela região e adjacências 
não possuem à sua disposição água tratada, 
sujeitando-se a extração de água de poço ou cacimba 
para o consumo diário, quer seja para o uso alimentar 
ou para higiene corporal, bem como para a realização 
de outras necessidades de utilização desse elementar 
mineral, evitando, desta forma, que aconteçam casos 
de doenças. Segue em anexo, cópia de ofício e abaixo 
assinado da Associação de Moradores e Produtores 
Rurais de Amarelos. 

Sabedor que somos, da seriedade e 
responsabilidade, que tem caracterizado vossa 
proficiente atuação no Executivo Estadual, 
agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 
indicação e aproveitamos para renovar protestos de 
elevada estima e consideração. 
 
 Atenciosamente,  
 
 Sala das Sessões, 09 de junho de 2008 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual – PSB 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 146/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 147/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 167-A, após 
ouvido o plenário, que seja encaminhada ao Exmo. 

Senhor Paulo César Gomes Hartung Governador do 
Estado do Espírito Santo, bem como ao Senhor 
Haroldo Corrêa Rocha Secretário de Estado da 
Educação a INDICAÇÃO da seguinte obra pública: 
 

• Construção de uma Quadra 
Poliesportiva coberta na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Zenóbia Leão, no Bairro 
Olaria, no Município de 
Guarapari; 

 
 A construção de uma Quadra Poliesportiva 
coberta na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Zenóbia Leão, no Bairro Olaria, no Município 
de Guarapari, se faz necessária, tendo em vista o 
crescimento do número de alunos matriculados na 
referida escola e que a mesma não possui área própria 
para a prática de atividades esportivas, bem como 
para o desenvolvimento de projetos culturais e 
eventos sociais que visem promover maior integração 
com as comunidades circunvizinhas. Segue em anexo 
cópia de anteprojeto estrutural como sugestão para a 
construção da requerida obra.  
 Sabedor que somos, da grande preocupação, 
que tem caracterizado o atual Governo do Estado, em 
proporcionar uma educação de qualidade ao povo 
capixaba, conforme se tem observado, é que 
solicitamos e aguardamos o quanto antes a realização 
da presente indicação, aproveitando para renovar 
protestos de elevada estima e consideração. 
 Atenciosamente 
 
 Sala das Sessões, 09 de junho de 2008 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual - PSB 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 147/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 148/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1600/91, requer que seja encaminhada 
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ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo César Hartung Gomes, a seguinte 
 

INDICAÇÃO 
 
 A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. o asfaltamento da Estrada que liga 
o município de Divino de São Lourenço à Fazenda 
Aparecida, no município de Guaçui, conforme 
solicitação dos vereadores locais e da população, que 
utiliza a via com freqüência. 
 A estrada é um facilitador do escoamento da 
produção agrícola e utilizada pelos produtores rurais 
da região. Além disso, apresenta sérias dificuldades 
de tráfego no período das chuvas, o que dificulta 
sensivelmente a escoação da produção rural e o 
transporte dos adolescentes para a escola. 
 Somos sabedores que um dos problemas da 
sociedade moderna é a manutenção do homem do 
campo, no campo. Para que essa fixação se realize é 
necessário levar ao interior condições para que a 
produção aconteça com um mínimo de perdas. 
 A pavimentação do trecho que liga o 
município de Divino de São Lourenço à Fazenda 
Aparecida, no município de Guaçui, irá contribuir 
para o desenvolvimento sustentável da região, 
beneficiando milhares de pessoas, mudando a 
qualidade de vida do interior do município, 
preservando o meio ambiente e dando novas 
oportunidades para a contenção do êxodo rural, além 
de incentivo ao turismo. 
 Esta deputada e a população das duas regiões 
contam com a valiosa parceria de V.Exa. para que 
seja viabilizada a pavimentação daquele trecho que 
vai beneficiar aos moradores. 
 
 Palácio Domingos Martins, 10 de junho de 
2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidenta da ALES 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 148/2008. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
  

O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Recorro do despacho de V. 
Ex.ª, proferido durante o Pequeno Expediente desta 
sessão, ao Projeto de Lei n° 203/2008, de minha 
autoria, para o 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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 149/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo César Hartung Gomes, a seguinte matéria: 
 

- O Poder Executivo cria Programa 
de Formação de Educadores em 
Novas Tecnologias. 

 
 Palácio Domingos Martins, 12 de junho de 
2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 

PROJETO DE LEI Nº /2008 
 

O Poder Executivo cria Programa 
de Formação de Educadores em 
Novas Tecnologias. 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º - Fica criado o Programa de 
Formação de Educadores em Novas Tecnologias. 
 

Parágrafo único: Os educadores a que se 
refere o caput do artigo compreendem todos os 
profissionais do Quadro do Magistério das escolas 
estaduais de ensino fundamental e médio. 
 
 Art. 2º - O Programa de Formação de 
Educadores em Novas Tecnologias será composto 
por cursos de formação específicos de uso de novas 
tecnologias. 
 

Parágrafo único - A Secretaria Estadual de 
Educação organizará os cursos presenciais de 
formação para os educadores, com o objetivo claro de 
capacitá-los ao uso de novas tecnologias da 
comunicação e informação, priorizando o uso do 
computador e da internet, conforme os 
conhecimentos prévios dos educadores. 
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 Art. 3º - Todo educador interessado receberá 
um bônus no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais) para aquisição de equipamentos de informática 
(computador e informática). 
 

Parágrafo único: Se o educador interessado 
no bônus adquirir equipamento de custo superior ao 
valor estipulado, poderá ser contemplado com valor 
adicional limitado em uma vez o seu salário, a ser 
pago em doze parcelas, nunca superiores a vinte por 
cento do salário, com juros abaixo dos praticados no 
mercado.  
 
 Art. 4º - A Secretaria Estadual da Fazenda 
organizará a proposta de financiamento do valor que 
extrapolar o bônus e indicará o estabelecimento 
bancário responsável pela execução da proposta. 
 

Parágrafo único - Não poderá haver nenhum 
tipo de restrição ou orientação específica quanto à 
marca dos equipamentos a serem adquiridos pelos 
educadores.  
 
 Art. 5º - As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
 Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Palácio Anchieta, 12 de junho de 2008 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado do Espírito Santo 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O uso das novas tecnologias nos dias atuais 

já deixou de ser novidade ou moda. Há algum tempo 
configura-se como necessidade fundamental na vida 
de todos nós. Na escola, equipamento social 
destinado à aprendizagem, o imperativo é maior 
ainda. Não é possível aceitar uma unidade escolar 
sem a presença, de um lado desses equipamentos, e 
de outro, de usuários capazes de manipulá-los com 
conhecimento. 
 Também é do nosso conhecimento que os 
baixos salários impostos aos educadores, deixando-os 
muitas vezes no nível da mera sobrevivência, impede 
a compra de equipamentos da moderna tecnologia, já 
que a luta por necessidades vitais é prioritária. Nesse 
sentido, nosso projeto propõe uma bonificação para a 
compra desses equipamentos e uma linha de 
financiamento quando o equipamento solicitado tiver 
custo maior que a bonificação. Também tivemos a 
preocupação de pensar na formação desses 
educadores, cuja tarefa ficaria a cargo da Secretaria 
de Educação. Melhor preparados esses educadores 
reverterão esse benefício para seus alunos. 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 149/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 150/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo César Hartung Gomes, a seguinte matéria: 
 

 - O Poder Executivo cria o 
Programa "Espírito Santo 
Paraesporte" no Estado do Espírito 
Santo.  

 
 Palácio Domingos Martins, 11 de junho de 
2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 

PROJETO DE LEI Nº / 2008 
 

O Poder Executivo cria o 
Programa "Espírito Santo 
Paraesporte" no Estado do 
Espírito Santo.  

 
O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º - Fica criado o Programa “Espírito 
Santo Paraesporte”, com o objetivo de patrocinar 
financeiramente, por meio da Secretaria de Estado de 
Esportes e Lazer, atletas carentes portadores de 
deficiência, reconhecidamente amadores, que não 
possuam nenhum tipo de patrocínio e que não tenham 
uma renda familiar mensal superior a 3 (três) salários 
mínimos. 
 
 Art. 2º - Terão direito ao Programa “Espírito 
Santo Paraesporte” os atletas que comprovarem 
residência e domicílio no Estado de Espírito Santo 
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por no mínimo 3 (três) anos e que tenham se 
destacado em modalidades esportivas individuais ou 
coletivas, em torneios oficializados pelo calendário 
de eventos do Governo do Estado. 
 
 Art. 3º - O auxílio para aqueles que 
participarem do Programa “Espírito Santo 
Paraesporte” será de 2 (dois) salários mínimos e terá 
a vigência no máximo de 5 (cinco) anos ou até que o 
atleta beneficiado se torne profissional ou que 
consiga, comprovadamente, qualquer outro tipo de 
patrocínio. 
 
 Art. 4º - Será obrigatório ao atleta integrante 
do Programa “Espírito Santo Paraesporte” a 
utilização de uniformes cedidos pela Secretaria de 
Estado de Esportes e Lazer, com a identificação do 
Programa e demonstrando, assim, que aquele atleta é 
atendido pelo patrocínio oferecido pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo. 
 
 Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, determinadas no orçamento vigente e 
suplementadas quando necessário. 
 
 Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Palácio Anchieta, 11 de junho de 2008 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado do Espírito Santo 

 
JUSTIFICATIVA 

 
  O portador de deficiência brasileiro 
demonstra, a cada evento esportivo, o seu brilhante 
desempenho, derrubando recordes e vencendo 
verdadeiras batalhas.  
 A falta de patrocínio que assola o esportista 
brasileiro que não tem recurso próprio já é nítida, 
mas, aos portadores de deficiência fica mais difícil 
ainda.  
 O Governo do Estado do Espírito Santo pode 
se destacar no cenário nacional e mundial, ao 
oferecer aos portadores de deficiência, um patrocínio 
específico, para que nossos atletas possam ser 
reconhecidos em torneios que demonstrarão a 
capacidade dos portadores de deficiência. 
 É de se destacar que muitos direitos tenham 
sido garantidos pelas Constituições Federal e 
Estadual, aos portadores de deficiência. Mas também 
é necessário destacar que as leis, por si só, não são 
suficientes. O Governo do Estado tem feito um 
grande empenho para facilitar o dia a dia dos 
portadores de deficiência e, ao garantir o Programa 
“Espírito Santo Paraesporte”, dará um grande passo 
favorecendo os atletas de diversas modalidades. 
 O Projeto de Lei aqui proposto vem buscar 
garantir benefícios aos atletas portadores de 

deficiência, motivo pelo qual acreditamos na sua 
acolhida pelos nobres Pares desta Casa de Leis. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 150/2008. 
(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. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 151/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 134, VIII e art. 167-A, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Exa. que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Paulo César 
Hartung Gomes, o seguinte PROJETO DE 
INDICAÇÃO: 
 

• A inclusão, na grade curricular das 
unidades educacionais de ensino 
médio do Estado do Espírito 
Santo, de livros de escritores 
capixabas. 

 
 Este Projeto visa estimular a produção 
literária genuinamente capixaba e levar ao 
conhecimento dos estudantes capixabas a visão do 
escritor local. A disseminação da prática da leitura de 
livros regionais ampliará os horizontes dos discentes, 
colocando-o frente a frente com temas, escritos e 
visão regionalizada, em complementação aos livros e 
temas nacionais. 
 Acreditamos nas virtudes da literatura local 
como subsídio e estimulo ao habito de ler. A 
literatura resgata a cultura de um povo, de um lugar, 
na medida em que retrata a vivência de uma 
comunidade, a sua crença, os seus costumes. 
 O Estado possui vasta e rica literatura 
contendo, poesias, crônicas e romances. Cita-se, 
exemplificativamente os seguintes nomes: José 
Carlos Oliveira, Oscar Gama Filho, Rubem Braga, 
Marilena Soneghet, Bernadette Lyra, Jayme Santos 
Neves, Ivan de Lima Castilho, Debson Afonso, 
Gilson Soares, Luiz Busatto, Paulo Roberto Sodré, 
Flávio Sarlo, Carmélia M. de Souza, Alvino Gatti, 
Eugênio Sette, Renato Pacheco, Arthur Rimbaud, 
Sérgio Blank, Roberto Almada, Carlos Chenier de 
Magalhães, Miguel Marvilla, Deny Gomes, Valdo 
Motta, Gelson Santana Penha, Marcos Tavares, 
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Flávio Sarlo, Fernando Tatagiba, Bernadette Lyra, 
Reinaldo Santos Neves, Luiz Busatto, Ivan Alves, 
Roberto Almada, Adilson Vilaça, Amylton de 
Almeida e José Irmo Gonring.  
 É dever do Estado promover educação a 
todos os cidadãos e assegurar formação básica 
comum e de qualidade, objetivando incutir na 
formação do aluno valores culturais, morais, 
políticos, ambientais, como previsto nos artigos 205 e 
210 da Constituição Federal. 
 Por representar grande alcance social, e 
considerando que beneficiará grande parcela de 
alunos matriculados na rede publica de ensino 
estadual é que sugerimos esta indicação. 

 
 Palácio Domingos Martins, 10 de junho de 
2008 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 151/2008. 
(Pausa) 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
 
O SR. RODRIGO CHAMOUM – Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª a votação 
em bloco do item noventa e sete ao item cento e 
oitenta e seis do Expediente, como já aconteceu 
anteriormente, visto que são todos de votos de 
congratulação. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário. 

Solicito aos Srs. Deputados que registrem 
presença no terminal eletrônico. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro de 
presenças) 

 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Dary 
Padung, Doutor Hércules Silveira, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Freitas, 
Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, 
Luciano Pereira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida, Rodrigo 
Chamoun, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnaglia) 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Registraram presença dezenove Srs. 
Deputados. 

Há quorum para votação. 
Em votação o requerimento verbal do Sr. 

Deputado Rodrigo Chamoun.(Pausa) 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 152/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 134, VIII e art. 167-A, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicitam a V. Exa que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Paulo César 
Hartung Gomes, o seguinte PROJETO DE 
INDICAÇÃO:1: 
 

• Seja incluída, na grade curricular 
das unidades educacionais do 
Estado do Espírito Santo, a 
disciplina Turismo. 

 
 Esta indicação visa fomentar o ensino do 
turismo aos discentes matriculados na rede estadual 
pública de ensino. Dentro da matéria Turismo 
sugerimos seja abordado os temas Conscientização 
Turística e Ambiental, Teoria e Técnica do Turismo e 
Planejamento Turístico. 
 O Estado do Paraná incluiu a matéria 
Turismo nas grades curriculares. O Senhor Herculano 
Lisboa, presidente da Paraná Turismo-PR, diz que: 
“É assim que o turismo começa a promover a 
inserção social, o resgate histórico, a criação de 
empregos e a geração de renda”. 
 Em Alagoas, a Secretaria de Estado do 
Turismo em parceria com o SEBRAE e outros 
parceiros, irão acompanhar os resultados obtidos com 
a aplicação do conteúdo, transversalmente às 
disciplinas da grade curricular escolar. 

Em Mato Grosso do Sul, a Senhora Tânia 
Regina Comerlato, Gestora de Ações Sociais da 
Fundação de Turismo, afirma que “o objetivo das 
visitas é desenvolver atividades escolares com a 
comunidade escolar, inserindo os conceitos de 
turismo no currículo, de forma que os alunos 
adquiram conhecimento geográfico, sócio-ambiental 
                                                 
1 Art. 167-A. “A Indicação é a proposição em que se 
sugere aos poderes do Estado medidas de interesse público 
cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa não 
seja de competência de Poder Legislativo” 
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e cultural do nosso Estado e da América do Sul, 
preparando-os para que no futuro eles sejam 
profissionais dos diversos segmentos do turismo”  
 É importante ressaltarmos que é dever do 
Estado dar educação a todos, assegurando formação 
básica comum, ensinando o respeito aos valores 
culturais e ambientais, consoante prevêem os artigos 
205, 210 e no inciso VI do § 1º do art. 225 todos da 
Constituição Federal. 
 Do ponto de vista normativo, a competência 
para a organização do sistema de ensino é 
concorrente entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, como reza o art. 211 da 
Carta Magna, senão vejamos: 
 

“Art. 211. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, 
organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino. 
§3º Os Estados e o Distrito Federal 
atuarão prioritariamente no ensino 
Fundamental e médio.” 

 
 É inegável a importância do turismo no 
Estado, onde existem inesgotáveis possibilidades 
turísticas, muitas ainda sequer conhecidas e 
exploradas. E, por intermédio do turismo, surgem 
oportunidades de emprego e renda. 
 Por mostrar-se de grande alcance social, e 
considerando que a proposta beneficiará grande 
parcela de alunos do ensino público estadual é que 
sugerimos esta indicação. 

 
 Palácio Domingos Martins, 11 de junho de 
2008 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n° 152/2008. 
(Pausa) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 

Presidenta, peço a palavra para discuti-la.  
 
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.as Deputadas 
e Srs. Deputados, já registramos algumas coisas no 
dia de hoje, mas neste momento cumprimentamos a 
Sr.ª Presidenta Luzia Toledo pela condução dos 
trabalhos.  

Assomamos a esta tribuna para um lamento, 
um comentário do cidadão de Cariacica, e dizemos 
com toda tranqüilidade que não estamos em Cariacica 
a passeio. Nascemos, crescemos e estudamos nessa 

cidade. Entramos na vida pública por opção. Não 
podemos admitir que a vaidade política aconteça e 
nem que o povo pague essa conta. 

Todos nesta Casa, principalmente os 
Parlamentares da legislatura anterior, ajudaram 
muito. Fizemos um pedido ao Governo do Estado em 
2005, de um recurso que fosse suficiente para a 
compra das barracas padronizadas das feiras de 
Jardim América, onde o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio nasceu; e a de Campo Grande, porque são 
as duas maiores feiras de Cariacica. 

Naturalmente os feirantes atenderiam, com a 
aquisição das barracas, as demais feiras do 
Município. Tivemos essa oportunidade apenas agora 
em 2008, depois de muita luta, esforço, dedicação, 
idas e vindas à Secretaria de Agricultura, quando o 
Sr. Ricardo Ferraço ainda era o Secretário e também 
com o Sr. César Colnago. O Governador foi quem 
assinou a suplementação, colocando recursos 
necessários para que a Secretaria licitasse e 
comprasse as barracas das feiras. 

Faremos uma reclamação: a feira de Campo 
Grande até hoje não recebeu as barracas, porque há 
uma disputa política no Município. As barracas já 
estão guardadas em um galpão da prefeitura. Fizemos 
diversas reuniões com os feirantes e perguntamos 
como deveria ser o padrão das barracas. Esses 
feirantes esperam desde 2005. Agora em 2008 
conseguimos concretizar a compra das barracas 
dessas duas feiras. Foram gastos mais de quinhentos 
mil reais, mas as barracas estão guardadas no galpão 
da prefeitura, que não quer entregá-las, diante da 
disputa eleitoral. Quem está pagando por isso é o 
feirante, que precisa de uma barraca padronizada para 
ficar tudo bonito igual em Jardim América e em 
Jardim Camburi.  

E não vamos admitir isso. Temos um papel a 
cumprir nesta Casa. Honramos nosso mandato e 
juramos sob a Constituição do nosso Estado e 
também perante o povo de Cariacica.  

Compramos as barracas para padronizar a 
feira de Campo Grande. Elas estão guardadas no 
depósito da prefeitura. Não querem entregá-las 
porque talvez queiram que o feirante vá lá dizer que 
votará no candidato para que ele lhe dê a barraca. 
Não admitimos isso. É dinheiro público pelo qual 
lutamos desde 2005, debatendo com os feirantes, 
conversando com a associação, perguntando de que 
forma deveria ser a barraca da feira, o padrão, o 
tamanho etc. Depois dessa luta toda, depois de 
perseguir esse sonho de conseguir as barracas para 
não ter diferença entre as feiras de Jardim da Penha, 
de Jardim Camburi e de Campo Grande isso está 
acontecendo.  

Mas, a política menor, essa política 
mesquinha que tentamos tirar da história do Espírito 
Santo, está acontecendo agora em Cariacica. Para o 
feirante ter a sua barraca, comprada com dinheiro 
público, tem de pedir “amém”. Não vai não. Não 
vamos permitir. Enquanto formos Deputado nesta 
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Casa de Leis não permitiremos esse tipo de coisa. 
Acabou a época do coronelismo onde para ter direito 
a pessoa tem de se comprometer com o voto. Isso 
não. 

Fazemos um alerta à Justiça Eleitoral. Dessa 
forma não podemos ter uma política limpa. Se 
quisermos ter uma política decente, onde cada um 
respeite seu local, deveríamos respeitar 
primeiramente o cidadão, que nesse caso são os 
proprietários das barracas, os feirantes, que tanto 
lutaram para receber esse direito, uma conquista que 
tivemos nesta Casa, junto com o Governador Paulo 
Hartung, com o vice-Governador Ricardo Ferraço e 
com o Secretário de Estado César Colnago. (Muito 
bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação a Indicação n° 152/2008. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª 

Presidenta, peço a palavra para declarar voto.  
 
 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.as Deputadas 
e Srs. Deputados, o Presidente da Comissão de 
Agricultura, Sr. Deputado Atayde Armani, sabe 
muito bem o que estamos falando, ou seja, das 
dificuldades que existem para o feirante ter uma 
barraca adequada para atender o seu cliente. O cliente 
a que nos referimos é o cidadão do Município de 
Cariacica.  
 Pedimos desculpas, pois ficamos exaltados, 
mas não podemos permitir que esse tipo de política 
antiga e de barganha eleitoral aconteça na nossa 
cidade. 
 Sr. Deputado Elcio Alvares, não foi fácil 
conseguir esse dinheiro. Foram muitas idas e vindas 
ao Palácio; ao Secretário Guilherme Dias; ao 
Secretário Ricardo Ferraço, na época, para conversar 
com os membros do Governo a fim de convencê-los, 
porque era um valor alto, mas que faria justiça social 
à nossa cidade. 
 O Município de Cariacica não pode ser 
tratado de forma diferente de como são tratados os 
Municípios de Vitória e de Vila Velha. Queremos 
justiça social. 
 Conseguimos entregar as primeiras barracas. 
A feira de Jardim América ficou linda. A feira não é 
praticada somente no Município de Cariacica e no 
Estado do Espírito Santo, mas no país inteiro, é uma 
cultura antiga. 

 Na maior feira do município, que é a de 
Campo Grande, na hora de entregarem as barracas 
será feito um palanque político? Não permitiremos 
isso. Estamos de comum acordo e já falamos com a 
prefeitura que podem contar com este Deputado. Os 
dez milhões que lá estão foram uma luta nossa nesta 
Casa.  
 Quantas vezes o Governador nos perguntou e 
dissemos que podia liberar a verba, independente de 
partido. Nunca assomaremos a tribuna desta Casa 
para fazer nenhum ataque a qualquer prefeito em 
detrimento da nossa vontade pessoal. Estamos neste 
Parlamento como deputado do Estado do Espírito 
Santo, do Município de Cariacica, para defender os 
interesses da comunidade, o interesse público. 
 Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e 
Líder Comunitário do Município de Cariacica, 
Broinha, estamos liberando à Avenida Beira Mar de 
Porto de Santana. 

A barraca padronizada da feira de Campo 
Grande, que é uma das maiores feiras livres do 
Estado do Espírito Santo, uma luta nossa, que 
ninguém colocou a mão. Estamos lutando junto com 
o Governo, nos sacrificando e até, às vezes, passando 
vergonha com o feirante que nos pergunta pela 
barraca da feira. 
 Um entrava na justiça diante do processo 
licitatório; ganhava uma empresa; entrava na justiça. 
No final, o Governador nos liga e nos parabeniza 
dizendo que havíamos conseguido e que as barracas 
estavam compradas. Pediram-nos um lugar para 
depositar as barracas e falamos que elas poderiam ser 
colocadas na prefeitura. E as barracas estão lá, 
guardadas há quase três meses. E os feirantes estão 
aguardando por igual período. O mau atendimento 
continua, porque não há barraca legal e o dinheiro 
público está guardado, sem nenhum interesse 
público. Se a necessidade era que a compra fosse 
efetuada com velocidade diante da demanda, não 
justifica essa demora na entrega das barracas. 
 Respeitamos a opinião de qualquer um, 
sempre fomos dessa forma e pautamos isso, jamais 
criticamos a prefeitura por qualquer ação e achamos 
que somos inteligente o suficiente para apresentar 
propostas. Não podemos permitir esse tipo de política 
antiga em que, para se obter o voto do cidadão, 
quando da entrega da barraca da feira o cara assine 
um documento para você. Não permitiremos isso. É 
dinheiro do estado, dinheiro que lutamos para 
conquistar.  
 Os feirantes de Cariacica e de Campo Grande 
terão suas barracas entregues, fruto das suas 
discussões e lutas. Enquanto estivermos nesta Casa, 
já dissemos com todas as letras - respeitamos a 
posição e a opinião das pessoas, respeitamos o atual 
prefeito como líder da cidade, independente de 
partido; somos do princípio da autoridade - queremos 
que nos respeitem como deputado, como liderança do 
Município de Cariacica, porque não falamos o que 
achamos, dizemos o que escutamos nas ruas pelos 
feirantes que estão lamentando porque não receberam 
um direito que é deles.  
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 Prosseguiremos dessa forma. Na verdade, 
isso não é rebeldia de deputado; mas, meramente um 
registro do que está acontecendo, de fato. Temos sido 
cobrado pelos feirantes de Cariacica, porque as 
barracas são deles, só precisam ser entregues. É isso 
que queremos; nada mais do que isso. (Muito bem!) 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! O Prefeito deveria entregar 
essas barracas, porque está chato. O caso das barracas 
terminará virando “barraco” em Cariacica. Isso é 
grave. Obrigado. 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS - Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! Temos conhecimento desse 
problema de Campo Grande. Deveriam padronizar 
essas barracas, porque muitos feirantes que trabalham 
em Vila Velha, também trabalham em Vitória e em 
Cariacica. 

Em Vila Velha as barracas foram vendidas 
para os feirantes por um mil e duzentos reais, até um 
mil e oitocentos reais, cada barraca. Aquele feirante 
que não tem barraca padronizada está sendo multado, 
sendo proibido de trabalhar nas feiras de Vila Velha. 
Isso é que é uma vergonha. (Muito bem!). 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 153/2008 
 

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

O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 134, VIII e art. 167-A, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Secretário de Estado 
da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca e 
Aqüicultura, Senhor Paulo César Colnago, a seguinte 
Indicação: 
 

• Seja disponibilizado um 
cadastro on line de proprietários 
de nascentes interessados na 
restauração das mesmas; 
• Seja realizada a ampliação 
e melhorias necessárias ao 
Programa “OLHO D’AGUA”. 
• Identificação e localização, 
através de levantamento 
cartográfico: 
I. Das nascentes de água dos 
principais rios do Estado; 
II. Das nascentes das regiões mais 
críticas de cobertura vegetal; 
III. Disponibilidade hídrica, com o 
extremo sul e o nordeste; 

Faz-se mister aclararmos a necessidade da 
realização de ações públicas para a recuperação e 
proteção das nascentes de nosso Estado, tendo em 
vista a elaboração de projetos de monitoramento das 
sub-bacias do Estado obtendo diagnósticos de 
conservação do solo, da cobertura vegetal e da 
criação de reservas legais. 

O cadastramento “on line” dos proprietários de 
nascentes do Estado visa centralizar e mapear as 
informações obtidas pela observação das nascentes 
existentes, dos tamanhos e das dimensões dos cursos 
d'água, o que nos dará uma maior dimensão das 
regiões que possuem as baixas condições de 
qualidade da água, cobertura vegetal e um 
saneamento ambiental precários. 

De acordo com os ensinamentos de Marlusse 
Pestana Daher, políticas públicas se constituem "um 
conjunto de idéias a serem concretizadas, mediante 
uma pedagogia especificamente elaborada para 
consegui-lo". 

O Programa OLHO D’AGUA possui 
diretrizes como as explanadas acima, sendo uma das 
linhas do Plano de Desenvolvimento Florestal do 
Estado do Espírito Santo, lançado no ano passado 
pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). Seu 
objetivo é o de recuperação e proteção das nascentes, 
além da melhoria da qualidade da água, minimizando 
os efeitos das secas e das enchentes. 

O conceito de água é definido pela ciência 
como sendo um líquido constituído de moléculas de 
hidrogênio e de oxigênio e como sendo um dos bens 
mais preciosos para a existência da vida na Terra. Em 
1997, foi instituída a "Política Nacional de Recursos 
Hídricos" por meio da Lei nº 9.433, que definiu a 
água como recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico e com utilidades múltiplas. 

Ressalte-se que o Brasil possui a maior 
disponibilidade hídrica do Planeta, ou seja, 13,8% do 
deflúvio médio mundial. Essa projeção induz à 
constatação de que é baixa a porcentagem das fontes 
hídricas disponíveis, que, ademais, encontram-se mal 
distribuídas sobre a Terra, sendo Espírito Santo o 
Estado brasileiro que possui o maior percentual de 
área irrigada, consumindo 60% desses recursos 
hídricos. 

Para que cumpramos o nosso papel na 
preservação do meio ambiente, conservando um lugar 
melhor para as gerações futuras e percebendo a 
importância do tema em questão é que propomos ao 
Poder Executivo esta demanda. 

 
 Palácio Domingos Martins, 11 de junho de 
2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Em discussão a Indicação nº 153/2008, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
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Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.ª 

Presidenta, peço a palavra para declarar voto sobre o 
tema que foi votado, porque até agora só temos visto 
pronunciamentos que nada têm a ver com as matérias 
que estão sendo votadas. Gostaríamos que V.Exª e os 
colegas Secretários da Mesa fossem mais rígidos 
nesse sentido, porque deputados pedem a palavra 
para encaminhar a votação e para declarar voto e não 
declaram voto sobre o tema, nem uma palavra sobre 
o tema. Dessa forma fica ruim; é uma desmoralização 
do Regimento Interno da Casa. 

Então, peço a palavra para declarar voto ao 
item 92 do Expediente, ou seja, à Indicação nº 
153/2008. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – O Sr. Deputado Claudio Vereza tem 
razão. Realmente houve um pouco de 
condescendência da Mesa com os pronunciamentos 
que foram feitos anteriormente. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Um pouco 

não, V.Exª foi muito benevolente com os colegas. 
 
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, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, a Indicação nº 153/2008 é para que o 
Governo disponibilize um cadastro on line de 
proprietários de nascentes interessados na restauração 
das mesmas. Quando há uma nascente, ali temos um 
tesouro; ainda mais nos tempos de hoje, em que a 
água está se tornando um bem coletivo, natural, 
importantíssimo à comunidade.  

 Estamos fazendo essa Indicação ao 
Governador para que o Governo crie esse cadastro on 
line dos proprietários de nascentes que estejam 
interessados nesse trabalho de restauração, que é 
muito importante. 

Em Vila Velha há um projeto de criação de 
um parque natural, na lagoa encantada, onde existe a 
nascente do Rio Aribiri. O Rio Aribiri hoje está 
bastante poluído. A sua recuperação vem sido 
trabalhada pelo Fórum Permanente de Recuperação 
da Bacia do Rio Aribiri, coordenado pelo Movimento 
Vida Nova Vila Velha – Movive. 

Este Movimento que criou o Fórum 
Permanente da Bacia do Rio Aribiri tem 
desenvolvido uma quantidade imensa de projetos na 
área ambiental. Ficamos felizes, porque ao ser 

aprovado o projeto da zona de processamento de 
exportação de Vila Velha, a ZPE, um projeto de 
incentivo à indústria que trabalha para a exportação, 
antigo, que agora é revitalizado pelo Governo 
Federal, Governo do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, e 
que teve matéria aprovada no Senado semana 
passada. 

A Prefeitura, ao aprovar a ZPE de Vila 
Velha, a nascente do Rio Aribiri será preservada 
porque a ZPE terá área adjacente e será incluída no 
seu projeto a instalação de um Parque Municipal, 
preservando a Lagoa Encantada e as nascentes do Rio 
Aribiri, além de todo o ecossistema que envolve o 
manguezal, a nascente do Rio Aribiri, a Lagoa 
Encantada, a mata de restinga existente na região e ao 
mesmo tempo viabilizará o projeto econômico de 
imensa importância para o Município de Vila Velha e 
para a Grande Vitória. 

Com a aprovação da Zona de Processamento 
de Exportação toda indústria que se instalar nessa 
área, chamada ZPE, terá que obrigatoriamente 
produzir oitenta por cento para exportação com 
isenção total de impostos, sendo que vinte por cento 
terão isenção menor nos impostos previstos. 

Saudamos os empreendedores da ZPE de 
Vila Velha, que será instalada numa área de logística 
espetacular que envolve a Rodovia Darly Santos, a 
Rodovia Leste-Oeste, a Rodovia do Porto de 
Capuaba e o próprio Porto de Capuaba, o que 
viabilizará a criação do Parque Municipal da Lagoa 
Encantada. Isso é tudo o que Vila Velha precisa, ou 
seja, destravar o desenvolvimento, caminhar para 
frente, gerar emprego e melhorar a renda daquela 
população. 

Queremos aqui saudar essa iniciativa dos 
empreendedores e da Câmara Municipal que aprovou 
a relocalização da área da ZPE, encaixando-a nos 
limites do parque onde está situada a nascente do Rio 
Aribiri e agradecer os votos dos colegas deputados 
que aprovaram a Indicação n.º 153/2008, de nossa 
autoria, ao Governo do Estado. (Muito bem!) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 135/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, requer que seja 
transferida para o dia 06 de agosto de 2008, às 15:00 
hs, a Sessão Solene em homenagem ao Dia 
Nacional do Agricultor, anteriormente aprovada por 
esta Casa de Leis, para o dia 07 de agosto de 2008, 
no mesmo horário. 
 Termos em que, 
 Pede e espera deferimento. 
 
 Palácio Domingos Martins, 03 de junho de 
2008. 
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ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual - DEM 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão o Requerimento n.º 
135/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 

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

Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados.  
 Aprovado. 
 
 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.ª Presidenta, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, agradecemos aos colegas pela aprovação 
do requerimento de nossa autoria para a realização de 
uma sessão solene em homenagem ao Dia do 
Agricultor nesta Casa. 
 Gostaríamos também de parabenizar o 
Deputado Claudio Vereza pela aprovação da 
Indicação n.º 153/2008 nesta Casa para que seja 
disponibilizado um cadastro on line de proprietários 
de terras onde existam nascentes e que estejam 
interessados na sua recuperação em todo o Estado. 
Entendemos ser de sua importância a indicação de S. 
Ex.ª, o que faz com que nos preocupemos cada vez 
mais com a recuperação das nascentes do nosso 
Estado.  
 Gostaríamos de dizer, neste momento, que o 
Governo do Estado está para encaminhar um projeto 
de lei a esta Casa para que todo proprietário que 
tenha mata nativa em sua propriedade passe a 
preservá-la, com o direito de ser beneficiado por cada 
hectare de terra recuperado e por todo hectare de terra 
que existe, hoje, nas propriedades com mata nativa. 
 Queremos desde já parabenizar o Governador 
Paulo Hartung e o Secretário de Estado da 
Agricultura, Sr. César Colnago, junto com a sua 
equipe, e que essa lei venha para esta Casa o mais 
rápido possível, porque é uma questão de extrema 
necessidade, hoje, isentar do ITR essa propriedade, 
como também beneficiar o dono de terra que tem 
mata nativa na maior parte de sua propriedade, como 
no Norte de Estado, onde existem proprietários de 
terras nas quais oitenta por cento são de mata nativa. 
Então, esses proprietários têm que ter uma melhor 
condição para permanecerem preservando a mata do 
jeito que está. 
 Deixamos aqui esse pedido registrado nos 
Anais da Casa para que o Governo do Estado envie a 
esta Casa esse projeto de lei que virá em benefício de 
todo o proprietário que teve a hombridade e a 

capacidade de preservar a sua mata nativa. (Muito 
bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 139/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 A Deputada Estadual abaixo assinado no uso 
de suas prerrogativas regimentais, com fulcro no Art. 
4º, inciso III, requer a Vossa Excelência, após ouvido 
o plenário uma SESSÃO SOLENE em homenagem 
ao DIA DO MUNICIPIO DE CARIACICA, para o 
dia 26 de junho ás 19:00 horas, no Plenário da 
Assembléia Legislativa. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Em discussão o Requerimento n.º 
139/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 140/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 
inciso IV, requer que seja convocada Sessão 
Especial para promoção de debates sobre a 
Humanização do Sistema Único de Saúde – SUS – 
para o dia 24 de junho de 2008, às 19 horas, no 
Plenário desta Casa. 
 Informamos que o evento contará com a 
presença do ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão. 
 Termos em que, 
 Pede e espera deferimento. 
 
 Palácio Domingos Martins, 03 de junho de 
2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidenta da ALES 
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A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em discussão o Requerimento n.º 
140/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação.  

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

 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 142/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Luiz Carlos Moreira, abaixo 
signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Exª., que seja inscrito para o uso do 
Plenário desta Casa de Leis, no dia 07 de julho de 
2008, às 19:00 horas, para que seja realizada uma 
Sessão Solene em comemoração ao “ Dia do 
Bombeiro Militar ”. 
 
 Sala das Sessões, 10 de junho de 2008. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual - PMDB 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Em discussão o Requerimento n.º 
142/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

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

O SR. 1º SECRETÁRIO – (ROBSON 
VAILLANT) – Sr.ª Presidenta, conforme 
requerimento do Sr. Deputado Rodrigo Chamoun, 
aprovado em Plenário, faremos a votação em bloco 
do item nº 97 ao item n° 186, todos votos de 
congratulações de autoria de diversos Srs. Deputados. 
(Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
1052/2008, da Deputada Janete de Sá, de voto de 
congratulações com o Prefeito e a Câmara Municipal 
de João Neiva, pela comemoração dos vinte anos de 
emancipação política; o Requerimento n.º 1053/2008, 
da Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Secretário de Estado de Turismo , pelo 3.º 
Encontro de Prefeitos e Secretários Municipais na 
Exportur-ES; o Requerimento n.º 1054/2008, da 

Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Câmara Municipal de Vila Velha, pela 
solenidade comemorativa dos 473 anos de 
Colonização do Solo Espírito-Santense; o 
Requerimento n.º 1055/2008, da Deputada Janete de 
Sá, de voto de congratulações com a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, pela realização 
do lançamento da campanha em apoio à Ação 
Governamental de Combate à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes; o Requerimento n.º 
1056/2008, da Deputada Janete de Sá, de voto de 
congratulações com a Secretaria de Estado de 
Transporte e Obras Públicas e com o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, pela 
assinatura da ordem de serviço para pavimentação 
asfáltica de avenidas no perímetro urbano de 
Jerônimo Monteiro; o Requerimento n.º 1057/2008, 
do Deputado Doutor Rafael Favatto, de voto de 
congratulações com a Arquidiocese de Vitória, pela 
comemoração dos cinqüenta anos de criação da 
Diocese do Espírito Santo; o Requerimento n.º 
1058/2008, do Deputado Doutor Rafael Favatto, de 
voto de congratulações com o Corpo de Bombeiros 
Militar do Espírito Santo, pela solenidade de 
lançamento do projeto Bombeiro dos Futuro para 
Marechal Floriano; o Requerimento n.º 1059/2008, 
do Deputado Doutor Rafael Favatto, de voto de 
congratulações com a Faculdade de Música do 
Espírito Santo, pela comemoração dos seus cinqüenta 
e cinco anos; o Requerimento n.º 1060/2008, do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, de voto de 
congratulações com os munícipes e autoridades de 
Castelo, pela realização da 44ª Festa de Corpus 
Christi; o Requerimento n.º 1061/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Educação, pela inauguração 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Professor Carlos Mattos, em Mimoso do Sul; o 
Requerimento n.º 1062/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com a Faculdade 
de Música do Estado, pelo projeto Essa Bossa é 
Nossa, em comemoração aos cinqüenta anos da 
Bossa Nova; o Requerimento n.º 1063/2008, da 
Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
com a Secretaria de Estado da Cultura, pelo 
lançamento de cinco livros publicados por meio de 
edital; o Requerimento n.º 1064/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do programa 
Coleta Seletiva Solidária; o Requerimento n.º 
1065/2008, da Deputada Luzia Toledo, de voto de 
congratulações com o Incaper, pelo treinamento 
sobre atividade leiteira no Município de Apiacá; o 
Requerimento n.º 1066/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo, por levar o 
projeto Bombeiro do Futuro para Marechal Floriano; 
o Requerimento n.º 1067/2008, do Deputado Claudio 
Vereza, de voto de congratulações com o Serviço de 
Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração 
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Sexual de Criança e Adolescentes (antigo Sentinela), 
pela comemoração do Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes; o Requerimento n.º 1068/2008, do 
Deputado Luciano Pereira, de voto de congratulações 
com a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, 
pelos quarenta e quatro anos de emancipação política; 
o Requerimento n.º 1069/2008, do Deputado Luciano 
Pereira, de voto de congratulações com a Prefeitura 
Municipal de Alto Rio Novo, pelos vinte anos de 
emancipação política; o Requerimento n.º 1070/2008, 
do Deputado Luciano Pereira, de voto de 
congratulações com a Prefeitura Municipal de Águia 
Branca, pelos vinte anos de emancipação política; o 
Requerimento n.º 1071/2008, do Deputado Luciano 
Pereira, de voto de congratulações com a Prefeitura 
Municipal de Água Doce do Norte, pelos vinte anos 
de emancipação política; o Requerimento n.º 
1072/2008, do Deputado Luciano Pereira, de voto de 
congratulações com o CRC-ES, pela realização do 
11º Fórum de Professores do Curso de Ciências 
Contábeis; o Requerimento n.º 1073/2008, do 
Deputado Luciano Pereira, de voto de congratulações 
com os Correios, pela realização da campanha Ação 
Governamental de Combate à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes; o Requerimento n.º 
1074/2008, do Deputado Luciano Pereira, de voto de 
congratulações com a Prefeitura Municipal de Boa 
Esperança, pelos quarenta e quatro anos de 
emancipação política; o Requerimento n.º 1075/2008, 
do Deputado Da Vitória, de voto de congratulações 
com a Rede Agir – Rede Ação Guanduense Integrada 
e responsável pelo 1º Seminário de Desenvolvimento 
Sustentável; o Requerimento nº 1076/2008, do 
Deputado Claudio Vereza, de voto de congratulações 
com a Secretaria Estadual de Cultura, pelo 
lançamento dos livros: Garimpo de Estrelas de José 
Irmo Gonring; Mortos Vivos de Andréia Delmaschio; 
Orações com Vícios de Linguagem de Elton Pinheiro; 
Sqizo de Alessandro Darós e .Sse de Erly Vieira Jr.; o 
Requerimento nº 1077/2008, do Deputado Claudio 
Vereza, de voto de congratulações com o grupo de 
gestores da Região V de Vila Velha, pela 
comemoração dos dois anos da Moeda Social 
Circulante do Banco Terra; o Requerimento nº 
1078/2008, do Deputado Da Vitória, de voto de 
congratulações com o diretor do Sest/Senat, pelos 
bons trabalhos desenvolvidos em prol do povo 
colatinense; os Requerimentos n.ºs 1079 a 1085/2008, 
do Deputado Da Vitória, de votos de congratulações, 
2º TEN. PM. José Francisco de Paula, 3º SGT. PM 
José Antônio Vieira, 3º SGT PM Ézio Do 
Nascimento, SUB. TEN. PM Jamil Silva dos Santos, 
3º SGT. PM Mel Quisedeque Gomes Ribeiro, CB. 
PM William Reis dos Santos e CAP. PM Virgilio 
Antônio Faria Neto com os diversos oficiais por 
terem sido reformados e pelos bons serviços 
prestados à comunidade capixaba e dedicação à 
instituição Polícia Militar; o Requerimento nº 
1086/2008, do Deputado Da Vitória, de voto de 

congratulações com o Sindicato Rural de Jaguaré, 
pela décima sétima Festa do Produtor Rural; os 
Requerimentos n.os 1087 e 1094/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Movive – Movimento Vila Nova Vila Velha e com o 
Fórum da Bacia do Rio Aribiri, pelo lançamento do 
Banco Comunitário Verdevida; o Requerimento nº 
1088/2008, do Deputado Doutor Hércules, de voto de 
congratulações com a Dr.ª Heloísa Malta Capri, pela 
sessão solene de posse como conselheira do Conselho 
Superior do Ministério Público do Estado; o 
Requerimento nº 1089/2008, do Deputado Doutor 
Hércules, de voto de congratulações com a Dr.ª 
Eloísa Helena Chiabai, pela sessão solene de posse 
como conselheira do Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado; o Requerimento nº 
1090/2008, do Deputado Doutor Hércules, de voto de 
congratulações com o Dr. Sócrates de Souza, pela 
sessão solene de posse como conselheiro do 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado; 
o Requerimento nº 1091/2008, do Deputado Doutor 
Hércules, de voto de congratulações com o Dr. 
Evandro Coelho de Lima, por sua indicação para 
recebimento do título de Cachoeirense Presente nº 01 
de 2008; o Requerimento nº 1092/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Dr. Evaldo de Souza, pela sessão solene de posse 
como conselheiro do Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado; o Requerimento nº 
1093/2008, do Deputado Doutor Hércules, de voto de 
congratulações com o Dr. Elias Faissal Junior, pela 
sessão solene de posse como conselheiro do 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado; 
o Requerimento nº 1095/2008, do Deputado Doutor 
Hércules, de voto de congratulações com o Sr. 
Rubens Moreira, pela posse como presidente da 
Sicoob Sul – Cooperativa de Crédito Sul do Espírito 
Santo; o Requerimento nº 1096/2008, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de congratulações com o 
Prefeito Municipal de Vitória, por ganhar na pesquisa 
Top de Excelência Administrativa da Região Sudeste, 
como o prefeito mais bem avaliado na área 
administrativa da região Sudeste; os Requerimentos 
n.os 1097, 1098 e 1099/2008, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com a Regional 
dos Correios em Colatina, na pessoa Cláudio Feijoli 
Leite, Letícia Bonatto e Rita de Cássia de Almeida 
bpelo lançamento da Campanha Contra o Abuso e a 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; o 
Requerimento nº 1100/2008, do Deputado Reginaldo 
Almeida, de voto de congratulações com o Município 
de Venda Nova do Imigrante, pela passagem do 
aniversário de emancipação político-administrativa; o 
Requerimento nº 1101/2008, do Deputado Reginaldo 
Almeida, de voto de congratulações com a Prefeitura 
Municipal de Cariacica, pela realização da 2ª Feira 
Ambiental do Município; os Requerimentos n n.os 
1102 e 1118/2008, dos Deputados Reginaldo 
Almeida e Janete de Sá, de votos de congratulações 
com o Município de Castelo, pela comemoração dos 
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oitenta anos de emancipação política; o 
Requerimento nº 1103/2008, do Deputado Reginaldo 
Almeida, de voto de congratulações com o Município 
de Águia Branca, pela passagem do aniversário de 
emancipação político-administrativa; o Requerimento 
nº 1104/2008, do Deputado Reginaldo Almeida, de 
voto de congratulações com a Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus Ministério Hebrom, pelas 
comemorações de seu décimo aniversário de 
fundação; o Requerimento nº 1105/2008, do 
Deputado Robson Vaillant, de voto de congratulações 
com o jornal Folha do Caparaó, pelas comemorações 
do quarto aniversário e lançamento do jornal Folha 
do Caparaó Sul; o Requerimento nº 1106/2008, do 
Deputado Rodrigo Chamoun, de voto de 
congratulações com o Pastor Roberto Pires, pela 
inauguração de mais um templo da Comunidade 
Monte Sião em Vila Velha; o Requerimento nº 
1107/2008, do Deputado Dary Pagung, de voto de 
congratulações com o Município de Brejetuba, pelo 
preparo do maior café do mundo, realizado no Dia do 
Café; o Requerimento nº 1109/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Coronel PMES Antônio Carlos Barbosa Coutinho, 
pela solenidade de abertura dos III Jogos Brasileiros 
de Policiais e Bombeiros; o Requerimento nº 
1110/2008, do Deputado Doutor Hércules, de voto de 
congratulações com o Pastor Floriano de Oliveira 
Batista, pelo culto de gratidão de aniversário da 
Batalha Naval do Riachuelo; os Requerimentos n n.os 
1111 e 1112/2008, do Deputado Doutor Hércules, de 
voto de congratulações com o Colégio Pio XII de 
Vila Velha, pela sexta edição da Gincana da 
Solidariedade; o Requerimento nº 1113/2008, da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE, pela comemoração dos seus 
quarenta e três anos; o Requerimento nº 1114/2008, 
da Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
inauguração do Memorial da Paz; o Requerimento nº 
1115/2008, da Deputada Janete de Sá, de voto de 
congratulações com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica, pela realização da abertura da II Feira 
Ambiental; o Requerimento nº 1116/2008, da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
programação de aniversário de noventa e seis anos do 
Parque Moscoso; o Requerimento nº 1117/2008, da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Prefeitura Municipal de Vila Velha, pela 
inauguração da Unidade Municipal de Ensino 
Fundamental–UMEF Governador Cristiano Dias 
Lopes Filho; o Requerimento nº 1119/2008, da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Hospital Metropolitano, pela solenidade em 
comemoração aos doze anos de história do hospital; o 
Requerimento nº 1120/2008, da Deputada Janete de 
Sá, de voto de congratulações com a Prefeitura 
Municipal de Guaçuí, pela realização do IV Encontro 

de Bandas de Música, inauguração da reforma do 
prédio sede da Lira Santa Cecília; o Requerimento nº 
1121/2008, do Deputado Luciano Pereira, de voto de 
congratulações com a nova diretora do Hospital 
Sílvio Avidos; o Requerimento nº 1122/2008, do 
Deputado Luciano Pereira, de voto de congratulações 
com o Sr. Luiz Fernando Fiorotti, pela reeleição 
como presidente do CREA-ES, mandato de 2009 a 
2011; o Requerimento nº 1125/2008, da Mesa 
Diretora, de voto de congratulações com o Município 
de Santa Tereza, pelos 133 anos de imigração italiana 
daquele município; o Requerimento nº 1126/2008, da 
Mesa Diretora, de voto de congratulações com o 
Município de São Domingos do Norte, pela 
realização da II Festa do Camarão; o Requerimento 
nº 1123/2008, da Deputada Luzia Toledo, de voto de 
congratulações com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural-Senar, pela comemoração dos 
quinze anos de existência; o Requerimento nº 
1124/2008, da Deputada Luzia Toledo, de voto de 
congratulações com a professora Nilzete Cupertino 
Teixeira, do Colégio Americano Batista de Vitória e 
de Laranjeira, pelo projeto Nossa Língua Portuguesa 
é Animal; o Requerimento nº 1127/2008, da 
Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
com a Cesan e a Setur, pela implantação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário na Vila de Itaúnas; o 
Requerimento nº 1128/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com o Sr. Zezinho 
Antônio Louvati, agricultor de Iconha, pelo 
reflorestamento da área Projeto Primavera; o 
Requerimento nº 1129/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com a APAE de 
São Mateus, pelos cursos profissionalizantes 
oferecidos aos alunos; o Requerimento nº 1130/2008, 
da Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
com o Centro de Educação Infantil Municipal Santo 
Antônio, por celebrar a Rua de Lazer com o tema 
Meio Ambiente; o Requerimento nº 1131/2008, da 
Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
com a Escola Estadual Pio XII, do Município de São 
Mateus, pela realização do projeto de Valorização da 
África; o Requerimento nº 1132/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
empresária Luíza Helena Batisti Zivian, pela 
fabricação de doces cristalizados em Santa Teresa; o 
Requerimento nº 1133/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de congratulações com a Escola 
Estadual Pedro Paulo Grobério, pelo projeto 
desenvolvido com os alunos Arte da Dengue, dentro 
do planejamento das disciplinas de Artes e Língua 
Portuguesa; o Requerimento nº 1134/2008, da 
Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
com o grupo Móveis Conquista, pelo 
empreendedorismo; o Requerimento nº 1135/2008, 
da Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
com a INCAPER, pelas ações desenvolvidas com os 
produtores rurais com a preservação do meio 
ambiente; o Requerimento nº 1136/2008, da 
Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
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com o IDAF, pela elaboração do projeto Reserva 
Legal para ampliar a cobertura da mata nativa do 
Estado; o Requerimento nº 1137/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Batalhão de Polícia Ambiental, pelas ações em favor 
do meio ambiente em nosso Estado; o Requerimento 
nº 1138/2008, do Deputado Da Vitória, de voto de 
congratulações com o povo de Santa Teresa, pela 
comemoração dos 133 anos de imigração italiana; o 
Requerimento nº 1139/2008, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o povo de 
São Domingos do Norte, pela realização da II Festa 
do Camarão; o Requerimento nº 1140/2008, do 
Deputado Da Vitória, de voto de congratulações com 
o povo de São Roque do Canaã, pelo terceiro ano de 
emancipação política do município; os 
Requerimentos n n.os 1141 e 1142/2008, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com os Cabos 
da PM Geraldo Sandes Loureiro e Valdeci de Souza 
Ribeiro dos Santos, por terem sido reformados e 
pelos bons serviços prestados à comunidade 
capixaba; o Requerimento nº 1143/2008, da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Corregedoria-Geral do Ministério Público, 
pela realização de abertura do Sexagésimo Encontro 
Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério 
Público dos Estados e da União; o Requerimento nº 
1144/2008, da Deputada Janete de Sá, de voto de 
congratulações com a Câmara Municipal de 
Cariacica e com a Defensoria Pública Estadual, pela 
realização da sessão solene em comemoração ao Dia 
Nacional ao Defensor Público; o Requerimento nº 
1145/2008, da Deputada Janete de Sá, de voto de 
congratulações com o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado–
CREA/ES, pela vitória nas eleições para o triênio 
2009/2011; o Requerimento nº 1146/2008, da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Secretaria Municipal de Vitória e a Secretaria 
de Trabalho e Geração de Renda, pela 
municipalização do Sistema Nacional de Emprego–
Sine; o Requerimento nº 1147/2008, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o Dr. 
Fernando Zardini Antônio, presidente do Conselho 
Superior do Ministério Público, pela solenidade de 
posse dos conselheiros eleitos; o Requerimento nº 
1148/2008, da Deputada Janete de Sá, de voto de 
congratulações com a Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim, pela cerimônia de abertura 
da Bienal Rubem Braga-edição 2008, com o tema A 
Crônica e o Meio Ambiente; o Requerimento nº 
1149/2008, da Deputada Janete de Sá, de voto de 
congratulações com a Prefeitura Municipal de 
Guaçuí, pela solenidade de abertura oficial da 18ª 
Feira do Verde; o Requerimento nº 1150/2008, da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Prefeitura Municipal de Aracruz, pela 
inauguração da reforma do Posto de Saúde, 
construção de salas de aula, obras de pavimentação e 
drenagem de todo o Bairro Mambrini, em 

Jacupemba; o Requerimento nº 1151/2008, do 
Deputado Cacau Lorenzoni, de voto de 
congratulações com os munícipes de Jerônimo 
Monteiro, pela passagem do aniversário de 
emancipação político-administrativa; o Requerimento 
nº 1152/2008, do Deputado Cacau Lorenzoni, de voto 
de congratulações com os munícipes de Divino São 
Lourenço, pela passagem do aniversário de 
emancipação político-administrativa; o Requerimento 
nº 1153/2008, do Deputado Cacau Lorenzoni, de voto 
de congratulações com os munícipes de Castelo, pela 
passagem do aniversário de emancipação político-
administrativa e o Requerimento nº 1154/2008, do 
Deputado Luciano Pereira, de voto de congratulações 
com a Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Norte, pela realização da II Festa do Camarão. 

Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovados. 
Não havendo mais expediente a ser 

deliberado, passa-se à fase das Lideranças 
Partidárias. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO-(ROBSON 
VAILLANT) – Sr.ª Presidenta, não há mais 
expediente a ser lido. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA-(LUZIA TOLEDO) 
– Não havendo mais expediente a ser lido, passa-se à 
fase das Lideranças Partidárias. 
 Concedo a palavra ao líder do PSB, Sr. 
Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN-(Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Srs. Deputados 
e Sr.ªs Deputadas, por considerarmos muito 
importante a matéria, fizemos um breve relato do que 
aconteceu nos últimos quatro anos e do que 
acontecerá até o ano de 2010 com o desenvolvimento 
das políticas de saneamento em nosso Estado. 
 O Relatório de Desenvolvimento Humano-
RDH de 2006, divulgado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, revelou 
que quarenta e três milhões de brasileiros não têm 
acesso a saneamento básico. A pesquisa nacional por 
amostra de Domicílios - PNAD do IBGE, aponta a 
proporção de 82,3% de domicílios com acesso a rede 
de água, e de 48,2% ligados a redes de esgoto 
sanitário. Porém, grande parte das residências que 
têm ligação, não tem o esgoto tratado. Então esse 
esgoto está sendo coletado e despejado de forma in 
natura na natureza, em nascentes, rios, mangues e 
mares.  
 O desperdício também está presente em 
nosso dia-a-dia. Para se ter uma idéia da necessidade 
premente, uma torneira pingando joga no ralo 
quarenta e seis litros de água por dia. Da água 
consumida no Brasil, é desperdiçada quase quarenta 
por cento devido a vazamentos, equipamentos velhos 
e uso inadequado. Em termos monetários isso 
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significa para o nosso país um desperdício de dois 
bilhões de reais por ano. 
 Temos um grande desafio para chegarmos à 
universalização dos serviços de saneamento no 
Brasil. Mas conseguimos avanços significativos, 
principalmente na oferta de rede de distribuição de 
água e na coleta de resíduos sólidos urbanos, onde já 
alcançamos mais de noventa por cento da população 
brasileira, embora sejam sofríveis os números 
relativos ao tratamento e destinação final dos 
resíduos coletados, tanto os sólidos quanto os 
líquidos. 
 Estudos apontam que se o nosso país 
continuar investindo apenas 0,22% do PIB, como se 
investe hoje no setor de saneamento, todos os 
brasileiros terão serviço de água tratada e redes de 
coleta e tratamento de esgoto daqui a sessenta anos. 
Seria necessário, portanto, multiplicarmos esses 
investimentos por três, para que num prazo de vinte 
anos todos os brasileiros possam usufruir de serviço 
de coleta e tratamento de esgoto adequado. Para isso 
o nosso país teria que investir duzentos bilhões de 
reais, ou seja, aproximadamente dez bilhões de reais 
por ano. 
 O cenário mundial é tão desafiador quanto o 
cenário brasileiro. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, 1,4 bilhões de pessoas não têm acesso à 
água limpa. E a cada vinte segundos morre uma 
criança vítima de disenteria e cólera, relacionada ao 
consumo de água suja.  
 A disponibilidade de água é outro dado muito 
preocupante. Estima-se que no planeta 1% da água é 
potável.  
 Os números apenas variarão de fonte para 
fonte. Mas noventa e sete por cento das águas são 
salgadas e dois por cento são geleiras.  
 Portanto, aquela impressão que temos água 
abundante quando olhamos para os rios e mares 
caudalosos é equivocada. Precisamos cuidar dos 
nossos recursos hídricos com a maior urgência 
possível. 
 Diante de todos estes fatores, é necessário 
incluir a política pública do saneamento na pauta de 
prioridade e todos os países. Investir em saneamento 
é aplicar recursos públicos e privados na recuperação 
e na preservação ambiental, na saúde preventiva e na 
dignada sobretudo de milhões de pessoas que vivem 
na linha da pobreza e da indigência. 
 No Brasil as políticas de saneamento 
oscilaram bastante. Após o fim do modelo 
PLANASA – Plano Nacional de Saneamento, 
ocorrido em 1986 com a extinção do Banco Nacional 
da Habitação- BNH, o país não construiu até dois 
anos atrás uma nova política para o setor. 
 Este somado a outros fatores como a crise 
fiscal do Estado, desencadeou uma grande 
desestruturação do setor, que, conseqüentemente, 
acabou resultando na queda do ritmo da expansão da 
oferta dos serviços, na deterioração da gestão dos 
operadores, na queda de qualidade do gasto público 

no setor e na desarticulação das estruturas do 
Governo Federal.  
 Ao longo das últimas duas décadas o setor 
ficou á deriva, convivendo com uma série de 
dificuldades, as quais precisam de imediato 
enfrentamento, com o risco da universalização dos 
serviços e da requalificação dos operadores não se 
concretizarem dentro de um desejado espaço de 
tempo. 
 Nesse período pós Planasa, a atuação do 
Governo Federal nesta área tem sido caracterizada 
pela multiplicidade de órgãos intervenientes agindo 
isoladamente na implementação das ações, e pela 
ausência de planejamento setorial. Estes, dentre 
outros fatores, contribuem para comprometer 
seriamente a qualidade das iniciativas e a eficiência 
do gasto público federal no setor. 
 Atualmente são vários os ministérios que trabalham 
com saneamento: Ministério das Cidades, Ministério 
da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério da Integração Nacional, 
Ministério do Turismo, cada um trabalhando de uma 
forma. Essa forma de atuação tem sido pautada 
historicamente pelo paralelismo das iniciativas, pela 
superposição de competência e pela inexistência de 
cooperação técnica e gerencial. 

Na verdade, a atuação dos órgãos federais é 
disputada entre eles próprios, comprometendo o 
aproveitamento adequado dos recursos disponíveis e 
reduzindo a qualidade do gasto. 

É importante dizer que esse cenário persistiu 
por duas décadas, após o fim do PLANASA – Plano 
Nacional do Saneamento.Mas com a criação do 
Ministério das Cidades e com a criação do PAC há 
um endereço certo para tratar de saneamento hoje no 
país.  

Então o país viveu alguns ciclos da política 
de saneamento, que durou de 1964 a 1986, com a 
criação das companhias estaduais e com linhas de 
financiamento. Esse ciclo terminou em 1986, com o 
fim do BNH. Depois ficamos com um hiato até 
2003/2004. E com a criação do Ministério das 
Cidades e do PAC vivemos hoje um novo momento 
para o saneamento no país. 

As dificuldades tornam-se ainda mais 
adversas quando a adversidade de órgãos 
intervenientes multiplica as formas de atendimento. 
Como dissemos esse problema tende a se corrigir 
com a concentração no Ministério das Cidades das 
políticas de saneamento. 

Apenas em janeiro de 2007 o País passou a 
contar com o seu marco regulatório do saneamento. 
A Lei nº. 11.445/2007 da nova política federal de 
saneamento, que traz novo alento à reorganização do 
setor, estabelece diretrizes nacionais para a prestação 
de serviços de saneamento básico. 

Os reflexos da aprovação do marco 
regulatório para o saneamento básico são inúmeros. 
Além de ampliar a possibilidade de investimentos 
através de segurança jurídica. A nova legislação 
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provocará reflexos em áreas importantes da economia 
nacional, como a indústria e o turismo. 

Outra lei importante para o setor é a Lei nº 
11.107/2005, recentemente regulamentada pelo 
Decreto nº. 6017, de 17 de janeiro de 2007, que 
dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos, a chamada parceria público x 
público. Esta lei veio estabelecer regras essenciais 
para a efetivação de gestões associadas de serviços 
públicos, que por meio de consórcios públicos poderá 
solucionar problemas comuns a vários municípios ou 
a estados e municípios e que são extremamente 
complexos para serem enfrentados individualmente. 
Por exemplo: tratamento e destinação final de 
resíduos sólidos, controle da qualidade das águas 
tratadas, monitoramento das estações de tratamento 
de esgotos sanitários e etc. 

Apenas seis companhias estaduais de 
saneamento são bem gerenciadas e em plenas 
condições de prestar serviços qualificados, realizando 
os investimentos necessários para expansão, dentre 
elas a Cesan.  

Os serviços municipais de água e esgoto, 
principalmente os que foram administrados pela 
Fundação Sesp, hoje Funasa, perderam muito em 
capacidade administrativa, gerencial e operacional. 
Tudo isso, depois que se tornaram órfãos 
despreparados diante da ausência do suporte da 
Funasa no histórico papel de administrador, quando 
se tornaram vítimas da ingerência política. Em geral, 
os Serviços Autônomos de Água e Esgoto mais 
conhecidos como SAAE, praticam tarifas 
extremamente desatualizadas, não contam com 
quadros técnicos adequados, não possuem mínima 
capacidade de investimento. Alguns ainda não estão 
conseguindo cumprir as determinações da Portaria nº 
508/2004 do Ministério da Saúde, que estabelece os 
padrões de potabilidade e as regras de monitoramento 
sobre a qualidade da água produzida e distribuída à 
população. Infelizmente muitos operadores de 
saneamento não prestam serviços em adequadas 
condições de sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. 

Outra questão de extrema importância diz 
respeito à aplicação dos recursos orçamentários e 
financeiros da União para investimentos em 
saneamento. Há pelo menos cinco ministérios 
aplicando recursos em saneamento, cada um com 
seus critérios e objetivos. Isso configura a 
desorganização governamental e a pulverização de 
recursos. A má aplicação de recursos tem ainda como 
causa outros fatores característicos da política 
assistencialista, como emendas parlamentares 
individuais aplicadas com completa ausência de 
critérios técnicos. Ambas são nocivas e contribuem 
de forma determinante para o elevado número de 
obras paralisadas e para a péssima aplicação dos 
recursos públicos. A inexistência, por um longo 
período, de uma política pública de saneamento do 
governo federal, além de permitir desvios e práticas 

políticas condenáveis não viabilizou soluções para 
todos esses problemas.  

Os serviços de saneamento básico em nosso 
Estado, aqui compreendidos no abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, são prestados pelas 
próprias prefeituras através de autarquias municipais 
em vinte e quatro municípios, por uma empresa 
pública, a SANEAR, em Colatina, e através de 
concessão a uma empresa privada em Cachoeiro do 
Itapemirim, a CITÁGUA. Nos demais cinqüenta e 
dois municípios a concessionária é a CESAN, 
Empresa que completará em setembro próximo 
quarenta e um anos de prestação de serviços de 
saneamento básico capixaba. 

Apesar de décadas de bons serviços 
prestados, até o final de 2002, a CESAN vinha de um 
longo e desgastante processo de dificuldades. 
Passando, inclusive, por uma tentativa mal-sucedida 
de privatização no Governo Vítor Buaiz. 

Até o final de 2007 o Governo do Estado já 
havia quitado o equivalente a R$ 174 milhões 
referentes ao principal e juros da dívida, cujo 
montante total é de quase R$ 400 milhões. 

Em janeiro de 2003 o balanço da Empresa 
apresentava sete anos de sucessivos prejuízos; havia 
uma dívida de curto prazo de mais R$ 20 milhões, a 
frota de veículos com idade média de doze anos 
estava sucateada; os equipamentos de informática em 
estado precário e o quadro de pessoal há mais de 
quinze anos sem renovação. Os investimentos para 
fazerem frente à demanda eram a cada ano menores. 
De modo que as notícias de falta d’água no verão de 
2003 era a tônica na imprensa. 

Outro ponto importante a ser lembrado é o 
Programa inicialmente chamado PRODESPOL, 
depois PRODESAM, através dos quais, obras de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário se 
arrastavam por quase dez anos sem conclusão, o que 
refletiu no baixo índice de vinte por cento de 
cobertura de esgoto coletado e tratado no Estado, 
verificado em 2003. 

Diante do lastimável quadro, que resultou na 
limitada expansão dos serviços de saneamento para a 
população capixaba, o Governador Paulo Hartung 
estabeleceu total prioridade à recuperação da 
CESAN. Determinou que a nova Diretoria adotasse 
todas as providências necessárias para o avanço 
administrativo, operacional e financeiro da 
Companhia. 

A nova Diretoria, com fundamental 
participação dos empregados, adotou medidas 
imediatas para redução de despesas com a 
renegociação e cortes em contratos; redução de 
pessoal terceirizado; controle rigoroso das compras; 
implantação do pregão eletrônico; controle de horas 
extras; redução de despesas com convênios, 
patrocínios e consultorias e outras medidas 
adicionais. Já em setembro de 2003 as contas 
estavam equilibradas. Em novembro de 2003 as obras 
do Programa, então chamado PRODESAN, foram 
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concluídas e cinco novas estações de tratamento de 
esgotos localizadas em Vale do Mulembá – Vitória; 
Araçás, Vila Velha; Bandeirantes, Cariacica, Bairro 
Aeroporto, Guarapari e na sede de Domingos Martins 
foram colocadas em operação. 

Os valores envolvidos na conclusão dessas 
obras foram de R$ 25 milhões, sendo R$ 18 milhões 
do Governo do Estado e R$ 7 milhões da CESAN. 

Juntamente com a conclusão das Estações de 
Tratamento de Esgoto - ETE’s, um grande esforço foi 
empreendido na limpeza e recuperação das redes de 
esgoto dos respectivos sistemas, com gastos de 
aproximados R$ 6 milhões, alterando 
significativamente a cobertura de esgoto tratado pela 
CESAN. 

Depois de um prejuízo de R$ 17 milhões em 
2002, a Companhia fechou o balanço de 2003 com 
resultado positivo de R$ 13,3 milhões. Os 
investimentos em obras para ampliar a cobertura de 
esgoto tratado e melhorar o abastecimento de água na 
Grande Vitória e no interior do Estado somaram já 
naquele ano, R$ 33,4 milhões contra apenas R$ 19 
milhões do ano anterior. 

A recuperação financeira da Cesan teve um 
papel relevante nas negociações do empréstimo de 
US$ 36 milhões pleiteados pelo Governo do Estado 
junto ao Banco Mundial (BIRD) para o Projeto 
Águas Limpas, assinado ainda no primeiro semestre 
de 2004. A partir de então a Empresa entrou em um 
novo ciclo de clara recuperação e nos anos seguintes 
investiu R$ 32,4 milhões em 2004; R$ 41,7 milhões 
em 2005; R$ 64,1 milhões em 2006 e R$ 94,4 
milhões em 2007. Entre 2003 e 2007 foram 
investidos R$ 266 milhões, aumentando 
significativamente a oferta de saneamento básico 
para a população capixaba. Além disso, a CESAN 
tem hoje uma frota de carros completamente 
renovada, promoveu concursos públicos contratando 
quatrocentos novos empregados, implantou um novo 
e moderno Plano de Carreiras e Remuneração 
baseado em avaliação de desempenho, criou uma 
gratificação anual baseada em resultados, 
modernizou sua rede de informações com 
computadores e equipamentos de telefonia, 
modernizou a sua central de atendimento por 
telefone, implantou automação em suas elevatórias, 
válvulas redutoras de pressão para melhorar o 
desempenho de suas redes e está em fase de 
conclusão de um amplo projeto de instalação de 
novos hidrômetros para garantir a relação correta 
com seus clientes. 

As metas traçadas pelo Governo em seu 
plano estratégico foram de atender cem por cento da 
população urbana com água tratada de qualidade até 
o final de 2008 e elevar a oferta de esgoto coletado e 
tratado para sessenta por cento ao final de 2010. Com 
as obras em andamento já podemos assegurar que a 
meta para o abastecimento de água estará cumprida 
ao final de 2008. 

A cobertura de esgoto hoje já é de trinta e 
seis por cento contra vinte por cento em dezembro de 

2002. O número de imóveis atendidos passou de 
cento e vinte e oito mil em dezembro de 2002 para 
mais de duzentos e quinze mil ao final de 2007. 

O Plano Diretor de Esgotos, contratado no 
valor de R$ 2,6 milhões, a ser concluído até agosto 
de 2008, deixará indicadas as obras e recursos 
necessários para atingir cem por cento na região 
metropolitana. Vitória será a primeira Capital do País 
a ter cem por cento do seu esgoto coletado e tratado 
corretamente. Mas não é só na Grande Vitória que os 
investimentos em esgotamento sanitário estão sendo 
realizados. Foram concluídas obras de estações de 
tratamento e redes de esgoto em Castelo, Santa 
Teresa, Venda Nova do Imigrante, Pedra Azul, sede 
de Domingos Martins e Anchieta. E estão em 
andamento obras em Muniz Freire e distrito de Piaçu, 
Montanha, Marechal Floriano, Afonso Cláudio e 
complementação de redes em Anchieta. 

Com a recuperação econômica financeira do 
Estado e da CESAN, com a criação da Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - Sedurb, e com a atuação 
do Ministério das Cidades, por meio do PAC, foi 
possível criar um completo ambiente institucional 
para o avanço das políticas públicas do setor. 

Hoje temos no Espírito Santo um ambicioso 
programa de investimentos no valor de R$ 760 
milhões -Programa Águas Limpas – fase dois, a ser 
realizado no período 2008/2010, que relativamente ao 
número proporcional de capixabas atendidos, é com 
certeza um dos maiores programas de investimento 
em saneamento básico no país, confirmando a 
prioridade dada ao assunto pelo Governo Paulo 
Hartung. 

Nos últimos trinta dias o governo do Estado 
assinou contratos importantes para o avanço do setor 
com o Banco Mundial, Caixa Econômica Federal e 
BNDES. Tais contratos somam mais de R$ 300 
milhões e beneficiarão muitos bairros e cidades de 
nosso Estado. 

GUARAPARI 
- Interligação e complementação de redes de 

esgoto na Praia do Morro: 
Sol Nascente, Lagoa Funda, Itabebussú, 

Adalberto Simão Nader, Praia do Morro, Muquiçaba, 
Jardim Boa Vista, Bela Vista, Aeroporto, Santa Rosa, 
Morro do Atalaia, Centro, Parque Areia Preta, São 
Judas Tadeu, Olaria, Coroado, Kubitscheck, Concha 
D´Ostra, São João, Santa Margarida, Ipiranga, Praia 
do Riacho e Lameirão. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO) 

- A Presidente, de ofício, solicita aos Srs. Deputados 
que registrem presença no terminal eletrônico. 
(Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 

(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Carlos 
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Casteglione, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Reginaldo Almeida, Rodrigo 
Chamoun, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se os Srs. Deputados 
Aparecida Denadai, Giulianno dos Anjos, 
Luiz Carlos Moreira, Paulo Foletto e 
Theodorico Ferraço e comparecem os Srs. 
Deputados Cláudio Vereza, Doutor Hércules, 
Marcelo Coelho e Reginaldo Almeida). 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Srs. Deputados, registraram presença 
dezoito Srs. Deputados. 

Há quorum para votação. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 116/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 93/2008, que 
dispõe sobre a instituição de prêmio como 
mecanismo para auxiliar a identificação de 
crimes e sua autoria e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 06/05/2008. Na 
Comissão de Justiça, não houve quorum para 
deliberação da matéria. Parecer oral da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação. Na 
Comissão de Segurança, o Deputado Da 
Vitória, se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do 
dia 09.06.2008. (COMISSÕES DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
2. Votação adiada, com discussão encerrada, 

em 2.º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 12/2007, do Ex-Deputado 
Elion Vargas, que acrescenta o inciso VII no 
artigo 211, da Constituição Estadual, que 
trata da preservação da biodiversidade 
genética. Publicado no DPL do dia 
09/08/2007. Pareceres nºs 303/2006, da 
Comissão de Justiça, pela admissibilidade; 
37/2007, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e Meio Ambiente; 07/2007, da 
Comissão de Agricultura, ambos, pela 
aprovação e 62/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
publicados no DPL do dia 02/04/2008. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal. A matéria foi aprovada, 
em 1.º turno, com 19 (dezenove) votos 

favoráveis, e (01) abstenção, na Sessão 
Ordinária do dia 21/05/2008. 

 
3. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em 1.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 09/2007, de 
autoria do Ex-Deputado Givaldo Vieira, que 
altera o artigo 3º da Constituição Estadual, 
que dispõe sobre as normas de discriminação 
as quais a Lei estabelecerá sanções. 
Publicado no DPL do dia 05/07/2007. 
Pareceres nºs 275/2007, da Comissão de 
Justiça, pela admissibilidade; 124/2007, da 
Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos; 41/2007, da Comissão Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL 
do dia 06/12/2007 e 02/2008, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 29/05/2008. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal.  

 
4. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 75/2007, do 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini, que 
determina a isenção gradativa do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS, sobre os serviços de fornecimento 
de energia elétrica nos termos desta Lei. 
Publicado no DPL do dia 04/04/2007. 
Pareceres nºs. 80/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 15/2007, da 
Comissão de Defesa do Consumidor e de 
Proteção ao Meio Ambiente; 235/2007, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, 16/2008, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 26/05/2008. 

 
5. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 116/2007, 
do Deputado Giulianno dos Anjos, que cria o 
programa de certificação da Cachaça 
Artesanal de Qualidade do Estado. Publicado 
no DPL do dia 15/05/2007. Pareceres nºs. 
230/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 20/2007, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e de Proteção ao 
Meio Ambiente; 50/2007, da Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social; 
04/2007, da Comissão de Cultura e 15/2008, 
da Comissão de Finanças, todos pela 
aprovação, publicados no DPL do dia 
26/05/2008. 

 
6. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 269/2007, da 
Deputada Janete de Sá, que decreta feriado 
estadual o dia 23 de maio, em comemoração 
ao início da Colonização do Solo Espírito-
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Santense. Publicado no DPL do dia 
26/07/2007. Pareceres nºs. 287/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emendas 
modificativa; 135/2007, da Comissão de 
Defesa da Cidadania e Direitos Humanos e 
19/2008, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
26/05/2008. 

 
7. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 279/2007, 
do Deputado Vandinho Leite, que cria a 
Semana Estadual de valorização do Educador 
e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 26/07/2007. Pareceres nºs. 292/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 138/2007, da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos; 15/2007, da Comissão de 
Educação e 14/2008, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 26/05/2008. 

 
8. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 229/2007, da 
Deputada Luzia Toledo, que dispõe sobre a 
impressão do quadro de vacinas infantis 
obrigatórias nas embalagens de leite tipo C e 
B. Publicado no DPL do dia 11/07/2007. 
Pareceres nºs. 294/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 134/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 62/2007, da Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social; 
05/2007, da Comissão de Agricultura e 
22/2008, da Comissão de Finanças, todos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
29/05/2008. 

 
9. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 307/2007, 
do Deputado Paulo Foletto, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da afixação de cartazes em 
locais visíveis nas empresas e boxes de 
vendas de passagens rodoviárias 
interestaduais e intermunicipais, sobre a 
gratuidade aos maiores de 65 anos e da 
reserva de 2 (duas) vagas por ônibus no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL do dia 14/08/2007. 
Pareceres nºs. 350/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 137/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 42/2007, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e de Proteção ao 
Meio Ambiente e 23/2008, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 29/05/2008. 

10. Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 157/2007, 
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe 
sobre a cassação da inscrição estadual dos 
estabelecimentos farmacêuticos e similares 
que comercializarem medicamentos 
proibidos e com data de validade vencida, e 
dá outras providências. Publicado no DPL do 
dia 15/06/2007. Pareceres nºs. 363/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
Constitucionalidade/ legalidade; 149/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 69/2007, Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social; 
41/2007, Comissão de Defesa do 
Consumidor e de Proteção ao Meio 
Ambiente e 21/2008, Comissão de Finanças, 
todos pela aprovação, publicados no DPL do 
dia 05/06/2008. 

 
11. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 158/2007, 
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe 
sobre a cassação da inscrição estadual dos 
estabelecimentos que comercializarem 
produtos falsificados, contrabandeados ou de 
origem duvidosa, e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 15/06/2007. 
Pareceres nºs. 377/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
12/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, e 
20/2008, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
05/06/2008. 

 
12. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 03/2008, do 
Deputado Reginaldo Almeida, que altera o 
artigo 1º da Lei Estadual nº 7.832/2004, e 
ainda exclui o parágrafo único do mesmo 
artigo, que dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Espírito-Santense. 
Publicado no DPL do dia 21/02/2008. 
Pareceres nºs. 136/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
65/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação, publicados no DPL do dia 
05/06/2008.  

 
13. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 552/2007, 
do Deputado Da Vitória, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de limpeza e desinfecção de 
caixa d’água. Publicado no DPL do dia 
06/12/2007. Parecer nº 114/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 12/05/2008. 
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14. Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei nº 553/2007, 
do Deputado Da Vitória, que obriga a 
inclusão do telefone e endereço do 
PROCON-ES nos documentos fiscais 
emitidos pelos estabelecimentos comerciais. 
Publicado no DPL do dia 06/12/2007. 
Parecer nº 102/2008, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 12/05/2008. 

 
15. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 572/2007, da 
Deputada Luiza Toledo, que disciplina o uso 
de capacetes pelo condutor de motocicleta e 
passageiros nos estabelecimentos de acesso 
público no Estado e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 10/12/2007. 
Parecer nº 57/2008, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 29/05/2008. 

 
16. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 551/2007, do Deputado Da Vitória, 
que determina o tempo de atendimento ao 
público nas agências bancárias, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL 
do dia 06/12/2007. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n° 116/2008.  
Concedo a palavra à Comissão de Segurança, 

para que esta ofereça parecer oral à matéria.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(EUCLÉRIO SAMPAIO) - Sr.ª Presidenta, na 
forma regimental, assumo a Presidência da Comissão 
de Segurança e convoco seus membros, Srs. 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Theodorico 
Ferraço e Jardel dos Idosos.  

Designo para relatar a matéria, estando o 
relator ausente e não dispondo mais de prazo 
regimental, o Sr. Deputado Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Segurança, o Projeto de Lei n° 
116/2008, que dispõe sobre a instituição de prêmio 
como mecanismo para auxiliar a identificação de 
crimes e sua autoria e dá outras providências. A 
matéria é oriunda da Mensagem Governamental nº 
93/2008 é perfeitamente constitucional, conforme já 
foi dito.  

Sr. Presidente, nesta Comissão o nosso 
parecer é pela aprovação da presente matéria. (Muito 
bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Segurança, esse projeto nos preocupa 
muito porque para o mundo do crime ele tem o nome 
de “X-9”, Alcaguete” ou “dedo-duro”. Achamos que 
o povo já está muito desprotegido para fazer qualquer 
denúncia, mesmo havendo um prêmio para o famoso 
“Alcaguete”, “X-9” ou “dedo-duro”. Os crimes vêm 
acontecendo em nosso Estado e no Brasil por falta de 
estrutura e por falta de condições. Muitos ganham 
muito e muitos não ganham nada. Sabemos da 
situação de cada um. 
 Sr. Presidente, citamos o exemplo do nosso 
gabinete, onde atendemos diariamente, em média, 
vinte pessoas que com um salário mínimo tentam – 
mendigam - sustentar as suas famílias. Ainda bem 
que existem pessoas solidárias. Não falamos de 
assistencialistas porque não nos consideramos assim. 
Mas somos solidários. Ganhamos bem e se podemos 
dividir, por que não dividir? Fazemos questão de 
fazer com que as pessoas levem um pouquinho do 
nosso salário, mas que pelo menos levem porque 
sabemos com quanto vivíamos por mês. Conhecemos 
o nosso gasto mensal e não queremos que nada sobre. 
Para que sobrar? Caso sobre, com certeza 
esqueceremos de Deus; e se faltar, falaremos mal de 
Deus. Queremos que não sobre nada pois assim é 
sinal de que estamos ajudando. 
 Sr. Presidente, pode ser que esse seja um 
projeto interessante, mas é um projeto desprotegido 
para a sociedade. Pode ser que existam pessoas que 
denunciem anonimamente, mas o risco que esta 
pessoa correrá é muito grande. 
 Faremos a leitura para os Srs. Deputados do 
Projeto de Lei nº 116/2008: 
 

“Art. 1º Fica o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social - SESP-, autorizado a 
pagar prêmio em dinheiro, para quem 
fornecer informações de notória 
relevância para a segurança pública e 
que conduzam à efetiva identificação 
e localização de pessoas praticantes 
de crimes considerados graves, à 
desarticulação de quadrilhas, bando e 
organizações criminosas, bem como 
a detecção e neutralização de ações 
e/ou atividades criminosas”. 

 
 Quem dará condições de um cidadão ter a 
proteção. Aqui não fala qual é o prêmio, se falassem 
qual é o prêmio, é um milhão de reais? Até eu 
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denunciaria, porque um dia, e falo em público, iam 
matar um amigo meu o Sr. Ferreira Neto, um grande 
amigo, gente finíssima. Procurei uma amiga para 
denunciar esse acontecimento a Sr.ª Maria das Graças 
Laramar Sousa, mais conhecida como Srª Laramar, 
para saber como faríamos, pois iriam matar o Sr. 
Ferreira Neto. No desespero fomos até o Sr. Ferreira 
Neto e fiquei refém uma semana dentro de um carro 
transitando para baixo e para cima procurando a tal 
pessoa que veio lá dos “cafundel dos judás” para 
praticar esse crime. 

Eu, Jardel dos Idosos, fico como? Mentiroso, 
querendo levar vantagem. Então meus amigos, não 
façam isso. A justiça tem que ter pessoas 
especializadas para descobrir, certos crimes no 
Estado do Espírito Santo.  

O que precisa ser feito para que esses crimes 
não aconteçam mais é a valorização do trabalhador, 
do professor, do médico e dos auxiliares. É a 
valorização do policial militar que ganha um salário 
de miséria. Precisamos começar agora para que daqui 
a vinte anos tenhamos orgulho de ser brasileiro, 
orgulho de ser trabalhador, porque no Brasil o 
trabalhador não tem valor. Muitos saem daqui para 
outros países como médicos, engenheiros, arquitetos 
e até mesmo empresários que quebraram porque não 
queriam sonegar, para serem faxineiros e jardineiros. 
Então, precisamos de imediato fazer um exame de 
consciência e reconhecermos que o trabalhador do 
Brasil não tem valor.  

É preciso que o trabalhador brasileiro tenha 
valor porque este projeto votarei contra o relator. Este 
projeto para o crime é o famoso “X9”, aprendi, temos 
que aprender e estudar o projeto e saber o que é isto. 
O “X9” é a mesma coisa que alcagüete, alcagüete é a 
mesma coisa que dedo duro e por isso meu voto é 
contra o relator. Desde já, quero que venha para esta 
Casa de Leis projetos não “cobra d água” Sr. 
Governador Paulo Hartung. Talvez, V. Ex.ª nem 
saiba deste projeto; talvez, tenha assinado sem 
examiná-lo. É impossível, um brasileiro que não tem 
segurança nem em sua residência denunciar o 
criminoso ou um estupro. Eu já passei por isso e meu 
voto é contrário. Precisamos sim, para que este Brasil 
tenha futuro, de ordem, porque onde há ordem há 
progresso. Precisamos valorizar os professores - lá 
em casa tem três professores e mais um agora recém-
formado, quatro professores. O Sr. El Buainim, a Sr.ª 
Libine, a Sr.ª Munira e o Sr. Suleman, percebem um 
salário de miséria. Precisamos sim, valorizar os 
militares. Precisamos sim, valorizar os médicos e 
seus auxiliares. 

Ao soldado é pago o soldo para defender ou 
morrer. Meus irmãos professores pagam impostos 
para ensinarem a viver, Albércio Nunes Vieira 
Machado. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Continua em discussão 
o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Contra o 
relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – A 
Presidência vota contra o relator. 
 Sr. Presidente, ocorrendo empate, devolvo a 
matéria à Mesa para que na próxima reunião haja 
uma outra votação visando ao desempate. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – É regimental. 
 Votação adiada, com discussão encerrada, em 
2º turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
12/2007. 
 A presente matéria exige votação nominal. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª recomposição de 
quorum para efeito de votação, em 2º turno. 
 
 A SRA. PRESIDENTE- ( LUZIA 
TOLEDO) – Defiro o requerimento de V. Exa. 

Solicito os Srs. Deputados que registrem 
presença no terminal eletrônico. (Pausa)  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - É regimental.  
 Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum para votação. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. Deputados Claudio 
Vereza, Doutor Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, Dary 
Pagung, Euclério Sampaio, Freitas, Guerino Zanon, 
Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Reginaldo Almeida, Atayde 
Armani, Theodorico Ferraço e Wanildo Sarnáglia. 
 

O SR. 1° SECRETÁRIO – (DOUTOR 
RAFAEL FAVATTO) – Sr.ª Presidenta, 
responderam à chamada dezessete Srs. Deputados. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO) – Não há quorum para votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 12/07, pelo 
que fica adiada. 

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em 1º turno da proposta de Emenda 
Constitucional nº 09/2007. 

Em votação. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – 

Sr.ªPresidenta, havendo modificação em Plenário, 
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requeiro a V. Ex.ª nova verificação de quorum para 
votação nominal da matéria. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental. 
Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à 

chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum para votação. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Freitas, Guerino Zanon, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luzia Toledo, Reginaldo 
Almeida, Theodorico Ferraço, e Wanildo 
Sarnáglia.  
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retira-se o Sr. Deputado 
Marcelo Coelho) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO) – Sr.ª Presidenta, 
responderam à chamada dezesseis Srs. Deputados. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Não há quorum para votação da 
proposta de Emenda Constitucional nº 09/2007, 
pelo que fica adiada. 

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 75/2007. 

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 116/2007. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 269/2007. 
Em votação. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! Colhemos na manifestação 
de alguns colegas de Plenário divergência bem 
assinalada, uns a favor e outros contra. Achamos 
que a votação nominal é forma mais interessante 
de resolvermos esse questionamento porque é um 
projeto que suscita polêmica  

É um projeto que suscita polêmica, pois 
decreta feriado estadual o dia 23 de maio. Cada 
deputado, dentro da sua linha de conduta, pode 
afirmar através do voto sim ou do voto não, o seu 
posicionamento.  

Tendo em vista que colhemos algumas 
opiniões divergentes dos nossos parlamentares, 
requeiro a V. Ex.ª votação nominal para a matéria.  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA 

TOLEDO) - É regimental.  
O requerimento de V.Ex.ª depende do 

apoiamento do plenário.  
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA 

TOLEDO) – 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 responde SIM o Sr. Claudio 
Vereza; respondem NÃO os Srs. Atayde Armani, 
Doutor Hércules, Doutor Wolmar Campostrini, 
Elcio Alvares, Dary Pagung, Freitas, Jardel dos 
Idosos, Theodorico Ferraço e Wanildo Sarnáglia. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO – (FREITAS) – 

Sr.ª Presidente, respondeu SIM um Sr. Deputado; 
responderam NÃO nove Srs. Deputados, uma 
abstenção do Presidente, regimentalmente 
impedido de votar. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO) – Não há quorum para votação, pelo 
que fica adiada.  

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 279/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 
TOLEDO) – Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 229/2007.  
 A Presidente, de ofício, solicita os Srs. 
Deputados para registrarem presença no terminal 
eletrônico (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor 
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Hércules, Elcio Alvares, Freitas, 
Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, 
Luzia Toledo, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, Comparece e volta a ocupar a 
cadeira da Presidência o Sr. Deputado 
Guerino Zanon).  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)– Srs. Deputados, registraram presença 
onze (11 ) Srs. Deputados.  
 Há quorum para manutenção da sessão, 
porém não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
  
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 307/2007.  
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 157/2007.  
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
  

A Presidenta, de ofício, solicita os 
Deputados que registrem presença no terminal 
eletrônico. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Freitas, 
Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, 
Luzia Toledo, Robson Vaillant e 
Theodorico Ferraço) 
 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparece o Sr. Deputado 
Robson Vaillant). 

 
 O SR. PRESIDENTE (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, registraram presença 
doze Srs. Deputados. 
 Há quorum para manutenção da sessão, 
mas não para votação. 
 

 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 158/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº. 03/2008. 

 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei nº. 552/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei nº. 553/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei nº. 572/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei nº. 551/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 
 
 Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase das 
Comunicações. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS - Sr.ª 
Presidenta, peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS - (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, apresentaremos uma 
sugestão aos prefeitos da Região Metropolitana, 
principalmente aos Srs. Max Mauro Filho, João 
Coser e Helder Salomão. Fala-se muito em 
melhorar as condições do trânsito, mas é preciso 
conservar o que resta. Vitória, Espírito Santo, está 
uma loucura. 
 Devido a uma batida, ficamos retidos no 
trânsito e assim tivemos a oportunidade de descer 
do nosso “ferro velho” e fotografar as condições do 
parapeito da Segunda Ponte. 
 Solicitamos ao camera man que focalize 
essa foto, que mostra a situação da Segunda Ponte, 
das ferragens, sem contar com a sujeira. Está 
realmente danificada. Inclusive, no momento em 
que tocamos no parapeito, um pedaço de pedra 
com ferro se soltou. Essa ponte está condenada. 
 Alô, Prefeitos Max Mauro Filho, Helder 
Salomão e João Coser! Façam uma parceria para 
que essa ponte seja conservada.  

Somos um cidadão, na verdade, que tem a 
oportunidade de assomar a esta tribuna e desabafar, 
cobrar das autoridades competentes um 
compromisso real com a população. 
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 Atenção, Max Mauro Filho, João Coser e 
Helder Salomão! Vamos conservar, limpar, dar 
vida à Segunda Ponte. (Muito bem!) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.ª 
Presidenta, peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, dependerá do trecho 
que o Sr. Deputado Jardel dos Idosos denominou 
Segunda Ponte para identificar quem é o 
responsável. 
 A Segunda Ponte tem dois trechos. Um de 
responsabilidade da área federal, o que começa na 
Rodoviária de Vitória e vai até Cariacica, até a 
entrada da Estação Ferroviária. Esse trecho é 
federal, de responsabilidade do DNIT. O elevado, 
que começa em Cobilândia e vem em direção à 
antiga Segunda Ponte, é estadual.  

Desde o ano passado sugerimos tanto ao 
DNIT, ao DER e às três prefeituras, Vitória, Vila 
Velha e Cariacica, um convênio envolvendo o 
DNIT, que é do Governo Federal; DER, Governo 
Estadual, e as três prefeituras para a manutenção 
do conjunto chamado Segunda Ponte, que 
infelizmente envolve esses três entes federados.  

O Sr. Deputado Jardel dos Idosos tem razão 
em identificar a péssima manutenção, aliás a falta 
de manutenção da Segunda Ponte. Achamos que 
deverá haver uma soma de esforços do DER 
estadual, do DNIT federal e das três prefeituras, 
pois a situação da ponte está complicada 
especialmente nas laterais.  
Parabenizamos o jornal “A Tribuna” pela 
reportagem publicada ontem sobre o sistema 
aquaviário. 

O Jornal A Tribuna ouviu arquitetos e 
especialistas na área de transportes, engenheiros e 
técnicos de portos a respeito do aquaviário e reuniu 
essas diversas sugestões que melhorariam 
imensamente o serviço, num possível retorno desse 
sistema na Grande Vitória, incluindo terminais 
aquaviários na Ilha das Caieiras, na Ilha do 
Príncipe, os antigos: Dom Bosco, Centro, Paul e 
Prainha de Vila Velha. Acrescentariam terminais 
em Camburi, na Universidade Federal e em frente 
ao Shopping Vitória. 
 Cremos que são sugestões muito positivas, 
que poderiam ser assimiladas pelo Governo do 
Estado para a revitalização do sistema aquaviário, 
lógico que teria que ser modernizado e integrado 
ao sistema Transcol.  

Segundo as sugestões do arquiteto 
Gregório Repsold, ao invés de lanchas antigas, 
teriam que ser catamarãs mais modernos e mais 
rápidos, que permitissem o transporte de um maior 
número de passageiros, em menor tempo. As 
sugestões são interessantes desde que sempre 
adotadas, segundo as propostas, com a integração 
com o sistema Transcol hoje em vigor.  

Parabenizamos o Jornal A Tribuna por essa 
matéria muito bem elaborada, muito interessante, 
tendo ouvido técnicos da área de urbanismo e de 
transporte. Cremos que a população aguarda esses 
estudos que o Governo do Estado está contratando, 
para a volta do sistema aquaviário. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco 
os Srs. Deputados para a próxima, ordinária, e para 
qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 116/2008, 
176/2008, 250/2007, 273/2007, 81/2007. 
Discussão prévia, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 398/2007. Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei nº 555/2007, 
642/2007 e 139/2008. Votação adiada, com 
discussão encerrada, em 2.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 12/2007. Votação 
adiada, com discussão única encerrada, em 1.º 
turno, da Proposta de Emenda Constitucional nº 
09/2007. Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 279/2007, 
269/2007, 229/2007, 307/2007, 157/2007, 
158/2007, 03/2008. Votação adiada, com discussão 
prévia encerrada, dos Projetos de Lei nºs 552/2007, 
553/2007, 572/2007. Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 169/2008, 
144/2008, 150/2008, 153/2008, 135/2008, 
177/2008, 99/2008, 88/2008, 147/2008, 83/2008, 
149/2008, 162/2008, 159/2008, 171/2008, 
158/2008, 68/2008, 166/2008, 132/2008, 163/2008, 
112/2008, 151/2008, 143/2008, 134/2008, 
148/2008, 145/2008, 170/2008, 154/2008, 
142/2008 e 146/2008. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 551/2007.  

 
Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
quarenta e dois minutos. 

 
*Deixa de comparecer a presente sessão a Srª. 
Deputada Janete de Sá. 
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QÜINQUAGÉSIMA TERCEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 
DE JUNHO DE 2008. 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, à hora regimental, presentes 
as Srªs e Srs. presentes as Srªs e Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, Atayde 
Armani, Cacau Lorenzoni, Carlos 
Casteglione, Cláudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Rafael Favatto, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Élcio Álvares, 
Euclério Sampaio, Giulianno dos Anjos, 
Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, Luiz 
Carlos Moreira, Paulo Foletto, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. 

 
(A convite de S. Exª., ocupam as 
cadeiras das 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, a Srª. Deputada 
Aparecida Denadai e o Sr 
Deputado doutor Rafael Favatto.) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Convido o Sr. Deputado Doutor Rafael 
Favatto a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(O Sr. Doutor Rafael Favatto lê 
Eclesiastes 11-14) 

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

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

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

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

 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, antes de iniciar a leitura do Expediente 
anunciamos a presença dos alunos da Escola 
Ceciliano Abel de Almeida de Itararé em Vitória, 
nossa capital, que estão acompanhados pelos 
Professores, Sr. Marcelo Gonçalves e Sr.ª Maria 
Aparecida Cláudia. 

Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los 
conosco, os convidamos em meu nome de todos os 
colegas deputados e em nome do Presidente Sr. 
Guerino Zanon, a acompanharem os trabalhos desta 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

COMUNICADO N.º 490/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 09 de junho de 2008. 
 
Ilm.º(ª) Senhor (a), 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESPIRITO 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 
ESPIRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  

Data Emissão Valor em R$ 
PNAP – PRÉ - ESCOLA 30/05/2008 83,60

Creche Pré - Escolar Fundamental 
REDE Qtd. 

alunos 
valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor 

ESTADUAL 0 0,00 19 83,60 0 0,00 

N.º DIAS ATENDIMENTO 20 

 
 Atenciosamente, 
 

DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE 

 
Nota: Maiores informações quanto à liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
www.fnde.gov.br na internet. 

 
COMUNICADO N.º 491/2008. 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 09 de junho de 2008. 
 
Ilm.º(ª) Senhor (a), 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA EGISLATIVA 
DO ESPIRITO SANTO. 
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 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 
ESPIRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  

Data Emissão Valor em R$ 
PNAE - FUNDAMENTAL 30/05/2008 610.200,80

Creche Pré - Escolar Fundamental 
REDE Qtd. 

Alunos 
valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor 

ESTADUAL 0 0,00 0  138682 610.200,800 

N.º DIAS ATENDIMENTO 20 

 
 Atenciosamente, 
 

DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE 

 
Nota: Maiores informações quanto à liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
www.fnde.gov.br na internet. 
 

COMUNICADO N.º 492/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 09 de junho de 2008. 
 
Ilm.º(ª) Senhor (a), 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESPIRITO 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 
ESPIRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  

Data Emissão Valor em R$ 
PNAP – PNAE CRECHE 30/05/2008 74,80

Creche Pré - Escolar Fundamental 
REDE Qtd. 

alunos 
valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor 

ESTADUAL 17 74,80 0 0,00 0 0,00 

N.º DIAS ATENDIMENTO 20 

 Atenciosamente, 
 

DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE 

 
Nota: Maiores informações quanto à liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
www.fnde.gov.br na internet. 
 

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 
104/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8.882, oriunda do Projeto de Lei 
n.° 22/2008, de autoria do senhor Deputado 
Giulianno dos Anjos que “Institui o Dia Estadual de 
Limpeza dos Rios”, sancionada em 05 de junho de 
2008 e, publicada no Diário Oficial do dia 06 de 
junho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
107/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8.884, oriunda do Projeto de Lei 
n.° 429/2007, de autoria do senhor Deputado Marcelo 
Santos que “Dispõe sobre a análise, por parte do 
Governo do Estado, da pertinência de instalação de 
dispositivos para captação de águas da chuva em seus 
projetos de construção de prédios públicos”, 
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promulgada em 09 de junho de 2008 e, publicada no 
Diário Oficial do dia 10 de junho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

  A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
108/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei n.º 8.885, oriunda do Projeto de Lei 
n.° 61/2008, de autoria do senhor Deputado Paulo 
Foletto que “Declara de utilidade pública a 
Associação Anjos de resgate, localizada no 
Município de Colatina, neste Estado”, promulgada 
em 09 de junho de 2008 e, publicada no Diário 
Oficial do dia 10 de junho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
275/2008. 
 
Vitória, 11 de junho de 2008. 
 
Assunto: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
atendendo ao § 6º, do artigo 295 do Regimento 
Interno, informa a Vossa Excelência que esteve 

ausente da Sessão Ordinária do dia 04 de junho de 
2008 por motivo de viagem, acompanhando sua 
cônjuge, Srª. Norma ayub Alves, Prefeita do 
Município de Itapemirim.  

 
Atenciosamente 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

Democratas 
 

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

OFÍCIO N.º 276/2008 
 
Vitória, 11 de junho de 2008. 
 
Assunto: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
atendendo ao § 6º, do artigo 295 do Regimento 
Interno, informa a Vossa Excelência que na Sessão 
Ordinária do dia 11 de junho de 2008, devido a 
congestionamento no trânsito, não foi possível 
registrar presença às 09h00, horário do início dos 
trabalhos. A chegada ao plenário ocorreu às 
09h10min, horário em que já havia caído a sessão por 
falta de quórum. Desta forma solicito as medidas 
necessárias para justificar a ausência registrada, uma 
vez que, assim como outros deputados que também 
foram prejudicados pelo mesmo motivo, compareci 
ao plenário.  

 
Atenciosamente 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – Democratas 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 140/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
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Vitória, 13 de junho de 2008 
 
Sr. Presidente, 
 
 Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo Relatório de Avaliação do Plano 
Plurianual 2004 – 2007, contendo a análise das 
atividades desenvolvidas no exercício de 2007 e o 
desempenho do governo no período do Plano, 
conforme estabelecido no Art. 6º da Lei n.º 7.700, de 
23 de dezembro de 2003. 
 As informações consolidadas neste Relatório, 
o último do PPA 2004 – 2007, representam um 
contínuo avanço para Administração Pública, com a 
construção de um Sistema de Acompanhamento da 
Execução Física e Financeira das Ações de Governo 
e Avaliação do Plano através da implementação de 
ferramentas adequadas que auxiliam e propiciam o 
aperfeiçoamento do processo de gestão da 
Administração Pública. 
 
 Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

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

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 210/2008. 

 
Altera tabela de vencimentos dos 
servidores da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - A Tabela de Vencimentos dos 
cargos efetivos da Assembléia Legislativa, prevista 
no Anexo IV da Resolução nº 1745, de 12.12.1994, 
consolidada pela Resolução nº 1914, de 30.06.1999, 
passa a vigorar conforme a tabela constante do 
Anexo I, que integra esta Lei. 

 
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 constante 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, 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. 
 

Palácio Domingos Martins, 16 de junho de 
2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLLETO 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Submetemos à apreciação desta Casa de Lei 
o presente projeto de lei propondo o aperfeiçoamento 
do quadro e do Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do pessoal da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo – ALES. 
 É de domínio público que os servidores da 
Assembléia Legislativa há mais de dez anos não têm 
seu plano de cargos e salários revisado, havendo, por 
conseguinte, significativa perda do seu poder 
aquisitivo ao longo do referido período e defasagem 
de conceitos atinentes ao desenvolvimento na 
carreira.  
 É do consenso geral que a atual tabela de 
remuneração e a respectiva progressão dos servidores 
efetivos da ALES estabelecida no Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos não estimulam a manutenção 
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dos respectivos servidores na Instituição. Como 
forma de compensação, propomos que seja melhor 
estruturada a tabela de vencimentos e restituído ao 
referido Plano de Carreira o dispositivo que assegura 
ao servidor efetivo um incentivo ao aperfeiçoamento 
funcional. 
 Não obstante, é também de domínio público 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal imputou aos 
Representantes dos Poderes uma gama de 
responsabilidades sem, contudo, fornecer-lhes os 

recursos necessários. Dessa forma, torna-se 
imprescindível adequar o quadro de pessoal desta 
Casa para atender a essas demandas que são 
iminentes. 
 Diante do exposto, submetemos aos demais 
Pares desta Casa de Leis a apreciação do presente 
projeto. 
 

ANEXO I 
Tabela de Vencimentos a que se refere o art. 1º 

 
CARGO NÍVEL A B C D E F 

AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO I 974,33 1.066,66 1.114,65 1.164,81 1.217,23 1.272,01 
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO II 1.291,53 1.349,65 1.410,39 1.473,85 1.540,18 1.609,48 
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO III 1.634,21 1.707,75 1.784,60 1.864,91 1.948,83 2.036,53 
               
ASSISTENTE DE APOIO LEGISLATIVO I 1.725,02 1.888,49 1.973,47 2.062,28 2.155,08 2.252,06 
ASSISTENTE DE APOIO LEGISLATIVO II 2.286,64 2.389,53 2.497,06 2.609,43 2.726,86 2.849,56 
ASSISTENTE DE APOIO LEGISLATIVO III 2.893,33 3.023,53 3.159,59 3.301,77 3.450,35 3.605,62 
               
ANALISTA LEGISLATIVO I 2.587,54 2.832,74 2.960,21 3.093,42 3.232,62 3.378,09 
ANALISTA LEGISLATIVO II 3.429,96 3.584,31 3.745,61 3.914,16 4.090,30 4.274,36 
ANALISTA LEGISLATIVO III 4.340,01 4.535,31 4.739,39 4.952,67 5.175,54 5.408,44 
               
TAQUIGRAFO PARLAMENTAR APANHADOR I 2.587,54 2.832,74 2.960,21 3.093,42 3.232,62 3.378,09 
TAQUIGRAFO PARLAMENTAR APANHADOR II 3.429,96 3.584,31 3.745,61 3.914,16 4.090,30 4.274,36 
TAQUIGRAFO PARLAMENTAR REVISOR III 4.340,01 4.535,31 4.739,39 4.952,67 5.175,54 5.408,44 
               
OPERADOR DE SISTEMA JÚNIOR I 1.725,02 1.888,49 1.973,47 2.062,28 2.155,08 2.252,06 
OPERADOR DE SISTEMA PLENO II 2.286,64 2.389,53 2.497,06 2.609,43 2.726,86 2.849,56 
OPERADOR DE SISTEMA SÊNIOR III 2.893,33 3.023,53 3.159,59 3.301,77 3.450,35 3.605,62 
               
PROGRAMADOR DE SISTEMA JÚNIOR I 1.725,02 1.888,49 1.973,47 2.062,28 2.155,08 2.252,06 
PROGRAMADOR DE SISTEMA PLENO II 2.286,64 2.389,53 2.497,06 2.609,43 2.726,86 2.849,56 
PROGRAMADOR DE SISTEMA SÊNIOR III 2.893,33 3.023,53 3.159,59 3.301,77 3.450,35 3.605,62 
               
ANALISTA DE SISTEMA JÚNIOR  I 2.587,54 2.832,74 2.960,21 3.093,42 3.232,62 3.378,09 
ANALISTA DE SISTEMA PLENO II 3.429,96 3.584,31 3.745,61 3.914,16 4.090,30 4.274,36 
ANALISTA DE SISTEMA SÊNIOR III 4.340,01 4.535,31 4.739,39 4.952,67 5.175,54 5.408,44 
               
ANALISTA DE O&M PLENO II 3.429,96 3.584,31 3.745,61 3.914,16 4.090,30 4.274,36 

 
 

ANEXO II 
 

Tabela de Vencimentos a que se refere o artigo 2° 
 

CARGO VALOR 
Diretor Geral de Secretaria  6.829,49  
Secretário Geral da Mesa  6.829,49  
Procurador Geral  6.829,49  
Secretário Mesa Comunicação Social  6.829,49  

 
PERCURSSÃO FINANCEIRA DO PROJETO 

DE LEI QUE REAJUSTA OPLANO DE 
CARGOS E SALARIOS DOS SERVIDORES 

EFETIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ES 

 
SERVIDORES BENEFICIADOS VALORES 

EM REAIS 
 
Servidores Efetivos e comissionados 

 
1.297.430,21

 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

do ES 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Após o cumprimento do Artigo n.° 110 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Finanças e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 211/2008. 
 

Reajusta as tabelas de vencimentos 
dos servidores da Assembléia 
Legislativa. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 

Art. 1º - Ficam reajustadas em 5% (cinco por 
cento) as tabelas de vencimentos dos servidores da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
 Art. 2º - O reajuste estabelecido no artigo 1º 
fica concedido, na forma desta Lei, aos inativos e 
pensionistas da Ales.  
 
 Art. 3º - As despesas decorrentes da 
aplicação desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, previstas no orçamento do 
corrente exercício da Ales, que serão suplementadas, 
se necessário. 

 
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir de 
1º de julho de 2008. 
 
 Palácio Domingos Martins, 16 de junho de 
2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLLETO 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Submetemos à apreciação desta Casa de Lei 

o presente projeto de lei concedendo reajuste dos 
vencimentos dos servidores do quadro permanente – 
ocupantes dos cargos efetivos e comissionados – da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
no valor de 5% (cinco por cento).  

Estamos estendendo aos nossos servidores o 
mesmo tratamento já dispensado aos servidores do 
Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público Estadual, que reajustaram os respectivos 
vencimentos no mesmo percentual. 
 A despesa decorrente da aprovação deste 
Projeto de Lei tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual, bem como 
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentarias.  

Com a adoção do presente Projeto de Lei, 
estamos proporcionando, na ausência da 
recomposição salarial desejada pelos servidores, um 
reajuste dentro das possibilidades legais e 
orçamentárias deste Poder Legislativo.  

Em observação às normas vigentes, 
encaminhamos a declaração de atendimento ao limite 
de gastos com pessoal definido pela LRF e as 
repercussões financeira e orçamentária relativas à 
aplicação desta Lei, em anexo. 
  Justificamos, desta forma, o presente Projeto 
de Lei, solicitando o imprescindível apoio dos 
Nobres Pares a sua aprovação.  

PERCURSSÃO FINANCEIRA DO PROJETO 
DE LEI QUE REAJUSTA VENCIMENTOS 

 
PREVISÃO DE AUMENTO DA DESPESA DO 

EXERCÍCIO DE 2008 
 

SERVIDORES BENEFICIADOS VALORES EM 
REAIS 

 
Servidores Efetivos e comissionados 

 
1.759.674,22

 
 Vitória, 17 de junho de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

do ES 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
Artigo n.° 110 do Regimento Interno, às Comissões 
de Justiça, de Cidadania, de Finanças e à Mesa 
Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
145/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 
encaminhe ao Exmº Sr. Ângelo Roncalli de Ramos 
Barros – SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, depois de 
ouvido o Plenário, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 

1) Qual o estágio de efetivação e análise 
dos estudos concernentes à 
Reestruturação e Ampliação da 
Defensoria Pública do Estado do 
Espírito Santo, conforme discussão 
nesta Casa de Leis em audiência na 
Comissão de Segurança com a 
presença do Exº Sr. Vice Governador 
Ricardo Ferraço. 

 
 Sala das Sessões, 16 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 27 de junho de 2008 Diário do Poder Legislativo - 8812 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 94/2008 
 

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

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei 
Complementar nº 15/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 126/2008, que institui modalidade 
de remuneração por subsídio e o Plano de Carreira, 
para os Servidores do IDAF.  

 
Palácio Domingos Martins, 10 de junho de 

2008. 
 

ÉLCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 94/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N. º 154/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 134, VIII e 
167-A do Regimento Interno, constante da Resolução 
1.600 de 11 de dezembro de 1991, depois de ouvida a 
Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Garantir que em qualquer evento 
realizado ao longo de nosso 
território, onde tenha a contratação 
de artistas nacionais, haja a 
participação através de show de 
espera de artistas radicados no 
Espírito Santo. 

 
 Tal indicação tem por finalidade Garantir que 
em qualquer evento realizado ao longo de nosso 
território, onde tenha a contratação de artistas 
nacionais, haja a participação através de show de 
espera de artistas radicados no Espírito Santo. 

 Verificamos que há hoje em nosso Estado a 
Lei nº 7705/2004 que trata sobre a garantia da 
participação de cantores, bandas e grupos musicais, 
sediados no Espírito Santo em eventos realizados ou 
patrocinados pelo Governo do Estado. A referida Lei 
é de relevante importância, mas precisamos corrigir 
uma brecha, pois a mesma não atinge Prefeituras 
Municipais e Promotores de Eventos em geral. 
 O objetivo precípuo deste parlamentar é 
garantir aos artistas de nosso Estado uma condição 
melhor onde possam apresentar seu trabalho 
beneficiando a cultura Estadual, atendendo todos os 
segmentos artísticos e culturais, criando 
oportunidades e estimulando as atividades regionais 
desenvolvidas por nossos artistas, prestigiando assim 
nossa arte, nossa cultura e nossa História. 
 Certo da sensibilidade de Vossa Excelência 
para que este e tantos outros pleitos de ordem social 
sejam atendidos, antecipadamente agradeço a atenção 
dispensada, ao passo que renovo meus protestos de 
estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 16 de junho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação a Indicação n.º 154/2008, 
que acaba de ser lida. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 1155/2008, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Presidente 
do Tribunal de Justiça e o Diretor do Fórum de São 
Mateus, pela solenidade de instalação da Vara da 
Infância e da Juventude e do Juizado Especial Cível.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1155/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 1156/2008, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Mucurici, pela solenidade em 
comemoração ao projeto “Festa na rota do Forró no 
Balneário de Mucurici”.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1156/2008, que acaba de ser lido. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 1157/2008, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Luzes da Ilha em Guriri São Mateus, pela 
posse de seu venerável.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1157/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 1158/2008, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Presidente Francisco Rocha, pela inauguração da 
nova sede da Francisco Rocha Imóveis.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
1158/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 1159/2008, da Mesa 
Diretora, de voto de congratulações com a 
Administração Regional do SESC, pela solenidade de 
entrega do Centro de Esporte e Lazer à classe 
comerciária do Município de Cariacica.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
1159/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 1160/2008, da Mesa 
Diretora, de voto de congratulações com o INCAPER 
e a Societá Italiana di Castello, pelo décimo oitavo 
Encontro da Colônia e realização do Concurso de 
Resgate de Receitas Tradicionais Italianas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
1160/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 1161/2008, da Mesa 
Diretora, de voto de congratulações com o Presidente 
do Fórum da Indústria Capixaba e do Sistema 
FINDES, pelo lançamento do Mapa Estratégico da 
Indústria Capixaba 2008/2015.  
 
  O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
1161/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 1162/2008, do deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Presidente Rogério Sarmento, pela posse da Nova 
Diretoria da Liga Espírito Santense das Escolas de 
Samba.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
1162/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA - (APARECIDA 
DENADAI) – Sr. Presidente, informo a V.Exa. que 
não há mais Expediente a ser lido. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Não havendo mais Expediente a ser lido, 
passa-se à fase das Lideranças Partidárias, hoje 
destinada ao PT. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza, Líder do PT. (Pausa) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, assomamos a esta tribuna em nome da 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, para, de 
forma partidária, saudar alegremente o governo 
federal por suas ações - um governo presidido pelo 
Presidente da República Sr. Luiz Inácio Lula da Silva 
- voltadas para o desenvolvimento econômico e 
social do Estado do Espírito Santo. 
 Recentemente recebemos em nosso Estado o 
Presidente da República Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva. Também no final do ano passado S.Exa. enteve 
em cerimônia no Palácio do governo estadual, e, em 
Brasília de forma sistemática, tem anunciado grandes 
investimentos para o Estado do Espírito Santo, tanto 
para o desenvolvimento econômico, quanto para as 
questões da área social. 
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 A última vinda do governo federal ao Estado 
do Espírito Santo, por exemplo, com o Sr. Ministro 
Márcio Fortes, S.Exª repassou somente para o 
Município de Vila Velha à Companhia de 
Saneamento do Estado do Espírito Santo, CESAN, 
quarenta e um milhões para ampliação do sistema 
coletor de esgotos do bairro de Araçás, envolvendo 
toda a bacia do centro de Vila Velha, Praia da Costa e 
bairro João Goulart. 
 Essa vinda do Ministro Sr. Márcio Fortes, 
ministro das cidades, somou um total de repasses de 
cento e quatro milhões de reais porque abrangeu 
outros municípios do Estado do Espírito Santo. Em 
dezembro o Presidente da República Sr. Luiz Inácio 
lula da Silva também anunciou o envio de recursos 
para a área de saneamento e urbanização das cidades; 
e somente para o Município de Vila Velha, o governo 
tem repassado uma série de investimentos para a 
urbanização e saneamento.  

Por exemplo, a urbanização do Bairro Don 
João Batista, em sua segunda etapa, Habitar Vila 
Velha, tem o valor de oito milhões e quinhentos mil 
reais; a Urbanização Integrada da Baixada do Rio 
Aribiri, com trinta milhões e quinhentos mil reais; o 
Projeto PMI Nossa Terra, multissetorial e integrado, 
que envolve onze bairros da Região V, mais 
conhecida como a Grande Terra Vermelha, com o 
valor de vinte e seis milhões e quinhentos mil reais; e 
o Saneamento Para Todos, que é a ampliação do 
sistema de abastecimento de água de diversos bairros, 
com o valor de um milhão e cem mil reais. 
 As medidas do Governo são fundamentais 
para o crescimento do Estado do Espírito Santo e 
poderíamos lembrar uma infinidade de recursos que 
chegaram ao Estado. Recentemente o Governo 
Estadual esteve em Brasília assinando convênio 
também na área de saneamento, recursos do PAC 
para água e esgoto no Estado do Espírito Santo. 

Nos Municípios de: Guarapari, sessenta e 
dois milhões de reais; Viana, sete milhões e 
seiscentos mil reais; Serra, dezesseis milhões de reais 
e a Grande Vitória, envolvendo Guarapari, Anchieta 
e Piúma, quatorze milhões de reais. São recursos 
significativos que melhoram imensamente a 
qualidade de vida de nossas cidades e diretamente de 
nossa gente. 
 Nesses dias o Governo tem discutido a 
implantação, no Município de Vila Velha, da Zona de 
Processamento de Exportações, a ZPE. Projeto antigo 
que teve prazos prorrogados por leis emitidas pelo 
Governo Lula, dando uma nova oportunidade aos 
estados e às cidades que ainda não tinham implantado 
a infra-estrutura das Zonas de Processamento de 
Exportações, as ZPE’s. A ZPE de Vila Velha foi 
finalmente aprovada pela Câmara Municipal em sua 
re-localização e nos próximos dias esse projeto, já 
sancionado pelo prefeito, será entregue ao Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
para aprovação no Ministério e imediata implantação, 
já que os empresários da área de exportação têm 

disposição de aderirem à ZPE, implantando indústrias 
que produzirão com obrigação de oitenta por cento de 
sua produção ser para a exportação e dessa forma 
conquistar incentivos de impostos, lei recentemente 
aprovada no Senado Federal.  

As ZPE’s devem receber investimentos 
imediatos de aproximadamente dez bilhões dólares, a 
partir da suspensão de sete impostos e contribuições 
às indústrias que se instalarem nessas regiões. A ZPE 
de Vila Velha, com essa nova localização, será 
instalada junto à Rodovia Darly Santos, no 
entroncamento com a entrada para o Bairro Novo 
México, área que já está sendo utilizada para logística 
de apoio às atividades portuárias do Porto de 
Capuaba. 

Com a construção da Rodovia Leste/Oeste, 
essa região estará cada vez mais valorizada no 
sentido de implementação de área de logística, de 
apoio às atividades portuárias do chamado Complexo 
Portuário de Capuaba, situado no Município de Vila 
Velha. 

Saudamos as medidas do Governo Federal e 
esperamos que seja encontrada em Brasília uma 
solução definitiva para a continuidade e conclusão 
das obras do aeroporto e do Contorno de Vitória. E 
que sejam definitivamente solucionados os problemas 
de infra-estrutura com medidas da área 
administrativa.  

Na área social, ainda há recursos que são 
repassados permanentemente para o Espírito Santo, 
mas que têm pouca visibilidade, já que não se 
transformam em obras. São recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
atingindo um milhão de pessoas neste Estado, em 
diversos projetos deste Ministério, por exemplo: 
“Programa de Erradicação do Trabalho Infantil”; 
Centros de Referência da Assistência Social; 
“Programa de Atenção Integral à Família”; 
“Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar”; Pronaf e Bolsa Família. Os programas 
voltados à juventude são quase todos na área de 
capacitação e construção da cidadania dos jovens no 
nosso Estado.  

Os programas estão em meio à sociedade 
capixaba, mas ninguém vê porque chegam via 
município ou estado diretamente aos cidadãos 
capixabas, atingindo um total de um milhão de 
pessoas.  

Saudamos essas ações do Presidente Lula, 
com quem temos uma convivência partidária, de luta 
desde 1981 quando o Partido dos Trabalhadores foi 
fundado no Município de Vila Velha. Na época, o 
Presidente Lula era apenas um lutador pela 
organização do Partido no Brasil. Veio à Vila Velha e 
em cima da carroceria de um caminhão se 
pronunciou na praça do Bairro de Cobilândia em 
apoio à organização do Partido dos Trabalhadores. 
Em uma época em que a legislação partidária era 
super-rígida obrigando os partidos a terem seus 
registros em um número excessivo de municípios e 
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com uma quantidade determinada de filiados. Tudo 
era muito rígido, pois estávamos em plena Ditadura 
Militar. 

A economia brasileira, com um ritmo cada 
vez mais forte nos últimos doze anos, tem propiciado 
ao Governo garantir esses recursos para o 
desenvolvimento econômico e social do estado.  

Parabenizamos a Findes, que na última 
quarta-feira lançou o Mapa Estratégico da Indústria 
Capixaba 2008/2015, uma agenda para o 
desenvolvimento da indústria do Espírito Santo neste 
período. 
 Observando os dados desse mapa estratégico, 
percebemos, conforme declaração do Presidente da 
Findes – Federação das Indústrias do Espírito Santo - 
Sr. Lucas Izoton, que de nada adianta o 
desenvolvimento econômico sem que junto com este 
venha o desenvolvimento social. 

Observando os elementos desse mapa 
estratégico, observamos que o conceito é de 
desenvolvimento sustentável e que, na opinião da 
Findes, para que haja desenvolvimento sustentável os 
resultados são os seguintes: elevação da qualidade de 
vida; diminuição das desigualdades regionais; 
crescimento econômico e expansão do emprego e da 
renda. 
 A Findes reconhece não apenas em seu mapa 
estratégico da indústria capixaba, mas também 
através das declarações do seu presidente, que é 
fundamental que tenhamos além do desenvolvimento 
econômico o desenvolvimento social, 
desenvolvimento esse que se expressa em elevação 
da qualidade de vida da população; diminuição das 
desigualdades regionais e na expansão do emprego e 
da renda.  

A Findes detalha nesse mapa, por meio de 
toda uma metodologia de planejamento estratégico, 
como alcançar até o ano de 2015 esses resultados por 
ela indicados. 

Falamos isso porque em alguns momentos há 
uma ufania, há um exagero ao se enfatizar apenas o 
desenvolvimento econômico de nosso Estado e de 
nossas cidades; é preciso que o desenvolvimento 
econômico – repetimos - seja acompanhado do 
desenvolvimento social. Os índices econômicos do 
Governo Federal nos permitem – felizmente – chegar 
a essa redução das desigualdades e ampliação das 
condições de vida de nossa população. 
 Há poucos dias lemos um artigo publicado no 
jornal “A Tribuna”, escrito pela jornalista Débora 
Thomé, que responde interinamente pela coluna, 
substituindo a articulista Miriam Leitão, fazendo uma 
comparação da redução das desigualdades no Brasil 
em relação ao aumento das desigualdades na China. 
Às vezes alguns ufanistas olham apenas o 
crescimento econômico da China, não observando 
que esse crescimento não está sendo acompanhado da 
redução das desigualdades, mas pelo contrário, do 
aumento das desigualdades. No Brasil não. No Brasil, 
segundo a articulista Débora Thomé, a duras penas e 

a custa de muita política pública, o Brasil vem 
conseguindo reduzir um dos seus maiores problemas 
que é a desigualdade. Nos últimos anos a distância 
entre ricos e pobres ficou, ao menos, um pouco 
menor. O artigo continua dizendo que do outro lado 
do mundo a China, com os seus números 
exorbitantes, em termos econômicos, vive o 
problema oposto: a desigualdade se tornou uma das 
grandes ameaças do país. 
 O artigo vem acompanhado do gráfico do 
Índice de Gini, que é o índice mundial que mede o 
aumento ou a redução das desigualdades sociais de 
determinado país. O Brasil de 1997 para o ano de 
2004, no relatório do IDH, a partir do Índice de Gini, 
teve uma queda nos números, de 59,1 para 57, 
demonstrando uma redução já significativa das 
desigualdades no Brasil, enquanto na China houve 
um aumento de 40,3 para 46,9. 
 Parabenizamos o Governo Lula, a FINDES 
na pessoa do Sr. Lucas Izoton, por reconhecer que 
desenvolvimento econômico tem que vir ao mesmo 
tempo que desenvolvimento social, para a redução 
das desigualdades sociais em nosso Estado, em nosso 
país e em nossas cidades. 
 Finalizamos o nosso pronunciamento com 
grande alegria. Saudamos o Presidente Lula pelos 
resultados obtidos na economia. As instituições em 
nível mundial têm reconhecido este desempenho, este 
momento econômico que o país vive, e de forma 
cirúrgica o Governo tem trabalhado para que esses 
índices econômicos e a melhoria da qualidade de vida 
da população sejam controlados e esse avanço seja 
cada vez melhor e maior. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Findo tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo 
Coelho. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Atayde 
Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados; membros da imprensa que nos honram 
com a sua presença e telespectadores da TV 
Assembléia; teceremos comentários sobre dois 
assuntos relacionados à Presidência da República e 
ao Congresso Nacional. 
 Em primeiro lugar, é com tristeza que vimos 
na última semana, estampado em todos os jornais, a 
aprovação – com uma margem muito curta – pela 
Câmara dos Deputados da CSS – Contribuição Social 
para a Saúde que substituirá a nossa CPMF. 
 O Congresso Nacional deu um atestado de 
incoerência com a população, principalmente com 
aqueles que mais carecem em nosso país. 
Consideramos que os deputados federais não 
deveriam ter assumido essa responsabilidade, de 
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votar um imposto extremamente nocivo à sociedade 
brasileira. Esperamos que o Senado da República 
corriga o tremendo erro cometido na Câmara dos 
Deputados. Temos certeza de que tomará a decisão 
do não retorno desse imposto nocivo à nossa 
sociedade, como já fizeram no final do ano passado.  

Sabemos que é um imposto em cascata. 
Sabemos mais ainda, que esse dinheiro não é 
investido na área da saúde. Não existe a necessidade 
de criarmos mais um imposto e tirarmos da 
população esse momento de felicidade de maior 
consumo e de maior produção.  

As duas deputadas federais capixabas, a Sr.ª 
Iriny Lopes e a Sr.ª Rita Camata, foram de uma 
extrema infelicidade ao votarem esta matéria na 
Câmara dos Deputados. Matéria de responsabilidade 
da Presidência da República, do Poder Executivo e 
em momento nenhum deveria ter apresentado e 
aprovado esta matéria. 

Deixamos o nosso repúdio à nossa Câmara 
dos Deputados e principalmente aos deputados do 
nosso Estado, que hipotecaram apoio a esse nocivo 
imposto, que havia sido extinto e que estão tentando 
reviver em nosso País. Não temos necessidade disso.  

Sabemos que o Estado hoje é um grande 
arrecadador, que está tendo um superávit de 
arrecadação, então, não existe nenhum motivo para o 
Congresso Nacional tomar essa atitude. 

Ao mesmo tempo agradecemos ao nosso 
Ministro da Agricultura, Sr. Reinhold Stephanes, pelo 
pedido ao Presidente da República de enviar ao 
Congresso Nacional, no último dia 27 de maio de 
2008, a Medida Provisória nº 432, que abre uma nova 
discussão sobre as operações de crédito rural, 
operações essas que vêm já de longa data sendo 
discutidas.  

A Medida Provisória nº 432 traz um impacto 
muito grande na agricultura de nosso País. As dívidas 
dos agricultores rurais serão renegociadas com 
isenção das multas, dos juros colocados ao longo 
desses anos e um reescalonamento das mesmas até o 
ano de 2020. Isso é de extrema necessidade, pois a 
nossa agricultura não é subsidiada como nos outros 
países, principalmente os países europeus. O 
agricultor brasileiro necessita que o Governo invista 
na produção de alimentos. 

Somos sabedores que a inflação está para 
voltar com carga total por falta de produção de 
alimentos no mundo. Já fizemos este pronunciamento 
há uns trinta dias nesta tribuna e é um problema sério 
que temos de encarar com muita seriedade. A 
produção de alimento hoje é uma necessidade muito 
grande.  

Não adianta por um lado darmos condições 
ao trabalhador de consumir mais se não dermos 
condição ao nosso agricultor e ao nosso trabalhador 
rural de produzir mais alimento para a população. 

Parabenizamos o Ministro da Agricultura, Sr. 
Reinhold Stephanes, por ter provocado a Presidência 
da República e esta ao mesmo tempo ter enviado a 
Medida Provisória nº 432 ao Congresso Nacional.  

Parabenizamos a atitude do Ministro da 
Agricultura e Deus queira que o Governo Federal 
continue investindo no sentido de subsidiar a 
agricultura de nosso País. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dary 
Pagung. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a à Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sr.ªs Deputadas, ouvimos atentamente o discurso do 
Sr. Deputado Claudio Vereza, que falou sobre 
desenvolvimento econômico e social.  

Estávamos pensando em falar hoje sobre o 
que ocorre em nosso Estado, onde estamos vendo um 
avanço muito grande do desenvolvimento 
econômico, mas está deixando muito a desejar quanto 
ao desenvolvimento social. Os avanços na área 
econômica são inegáveis, mas na área social, 
especialmente nas áreas da saúde, da educação e da 
segurança, são flagrantemente deficitários. O 
desenvolvimento não está ocorrendo nessas áreas. A 
diferença é muito grande. O Estado não está 
conseguindo acompanhar. A política de 
desenvolvimento econômico está indo bem, mas a de 
desenvolvimento social está deixando a desejar. E o 
nosso povo continua a morrer nos corredores e nas 
portas dos hospitais. 

Apesar do alto investimento que o Governo 
Estadual faz na área da educação, está investindo 
mal. Um jornal da semana passada publicou: nota 
baixa no ensino médio. Alguma coisa está ruim. O 
que está errado nos altos investimentos que o Estado 
está fazendo? Pena que o Presidente da Comissão de 
Educação desta Casa não esteja presente no Plenário. 
Alguma coisa tem que ser feita na área da educação.  

O Governo alega que investe mais que doze 
por cento em educação. Mas dizemos que não investe 
nem os doze por cento, porque não está incidindo 
sobre os recursos do Fundap. Não adianta se não 
investe bem o dinheiro. A própria imprensa divulgou 
que as notas dos alunos do ensino médio estão 
piorando. Então, a educação, no que compete ao 
ensino médio, está mal.  

Outro dia demos o exemplo das prefeituras 
administradas pelo PDT. A da Serra, administrada 
pelo Sr. Prefeito Audifax Barcelos, e a de Vila Velha, 
administrada pelo Sr. Prefeito Max Filho, são 
exemplos de administrações aonde o ensino vai muito 
bem, onde as crianças têm ensino de qualidade. Os 
administradores estaduais poderiam ter humildade e 
se espelhar no exemplo dessas duas prefeituras, para 
conduzir o Ensino Médio da rede estadual.  
 Sobre a segurança não precisamos nem falar, 
porque o povo do nosso estado não pode, sequer, 
ficar dentro das suas casas; quanto mais sair às ruas. 
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Como se não bastassem os assaltos, temos seqüestros 
e tiroteios a toda hora. Até os policiais são vítimas de 
assaltos e seqüestros. Os bandidos não respeitam 
ninguém, não estão nem aí se estão sendo filmados. 

Do que adianta um alto desenvolvimento 
econômico se o desenvolvimento social não o 
acompanha? Queremos um Estado que tenha um alto 
nível de desenvolvimento econômico acompanhado, 
também, de um alto desenvolvimento social. Não 
podemos ter desenvolvimento em linhas opostas. 
Queremos que o Estado faça investimentos maciços 
em construções de escolas, mesmo que essas 
construções representem investimentos permanentes 
em verbas do orçamento. Não queremos apenas 
compra de vagas em hospitais. 

O Hospital São José, antigo Hospital central, 
que o Governo tanto alardeou sua reforma e 
inauguração- fazemos uma cobrança ao Secretário 
Anselmo Tose- dizendo que seria a solução, por que 
o hospital não está funcionando? Um investimento 
tão caro! Dr. Hércules, V.Ex.ª que é Presidente da 
Comissão de Saúde nos responda: cadê o hospital 
funcionando? O hospital está parado; o povo está 
morrendo por falta de atendimento; o povo não quer 
paliativo, quer solução; o povo quer representantes, 
nesta Casa, que lutem pelos seus direitos; o povo está 
cansado da falta de segurança, educação e saúde. O 
povo está cansado de ouvir, quando chega época de 
campanha: “estou nesta Casa lutando por melhores 
condições de vida”. O povo quer representantes que 
realmente lutem por ele nesta Casa; o povo está 
cansado de “ladainha”. Tem muito dinheiro no 
Estado? Tem. Mas o dinheiro está sendo jogado fora. 
Todo dia é anunciado: o Governo dá tantos milhões 
para o hospital X; para onde está indo esse dinheiro? 
Para o ralo? Está sendo gasto como? As pessoas não 
conseguem ter acesso à saúde, à segurança e nem à 
educação. As coisas estão de mal a pior. Este Estado 
só tem espaço para os altos investimentos, para os 
grandes empresários. 
 Será que todos os representantes do povo 
colocam a cabeça no travesseiro, à noite, e dormem 
tranqüilos? É difícil. Temos de parar para repensar as 
nossas posições. Podemos pagar plano de saúde e 
escolas particulares. Mas e aqueles cidadãos aos 
quais pedimos o voto e que não podem pagar por 
esses serviços? Será que um dia a nossa consciência 
não nos cobrará isso? É muito fácil fazer ouvido de 
mercador. Será que um dia não precisaremos de 
saúde e educação públicas? Será que um dia essa 
necessidade não baterá à nossa porta? 
 

O Sr. Jardel dos Idosos – Nobre Deputado, 
falamos desse microfone que no dia em que, nós, 
políticos, dermos exemplo, a saúde será de primeiro 
mundo, no dia em que as demais autoridades públicas 
não tiverem plano de saúde e tiverem que ser 
atendidas pelo SUS, com certeza a saúde será de 
primeiro mundo.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Deputado Jardel dos Idosos, temos plano de saúde e 

não abrimos mão, mas reconhecemos que a saúde 
pública no Estado não vale nada. Queremos ver quem 
defende a saúde pública abrir mão do seu plano de 
saúde. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Rodrigo Chamoun. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza. (Pausa) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªas 
Deputadas e Srs. Deputados, assomamos novamente 
a tribuna na condição de Orador Inscrito para um 
breve comentário sobre royalties de petróleo. Um 
instrumento criado há muitos anos quando o Brasil 
produzia pouquíssimo petróleo. Quando se iniciou, 
há cinqüenta anos, a produção de petróleo no Brasil, 
se instituiu esse mecanismo da compensação 
financeira aos estados e municípios que fossem 
produtores de petróleo.  

Com a descoberta de petróleo na plataforma 
continental, isto é, no mar, no litoral, os municípios 
que se confrontam com essas áreas de mar onde há 
produção de petróleo também recebem royalties, 
como se essa produção fosse em terra. 

O jornal “A Gazeta”, edição do último 
sábado, publicou que o repasse de royalties de 
petróleo no Estado do Espírito Santo simplesmente 
dobrou nos últimos meses, nos primeiros cinco meses 
do ano. Em alguns municípios o aumento foi de mais 
de duzentos por cento. Publicou também a ordem da 
distribuição dos royalties de petróleo aos municípios 
do Estado.  

Em primeiro lugar está o Município de 
Linhares que passou de oito milhões para dezoito 
milhões de reais.em segundo lugar, o Município de 
Aracruz que passou de sete milhões de reais para 
quatorze milhões de reais. Em terceiro lugar, o 
Município de Presidente Kennedy que passou a 
receber de quatro milhões de reais para doze milhões 
de reais. O pequeno Município de Presidente 
Kennedy recebe doze milhões de reais em royalties 
de petróleo. Em quarto lugar, o Município de Serra 
que passou de quatro para sete milhões de reais. Em 
quinto lugar, o Município de São Mateus que teve um 
decréscimo de 7,7 milhões e 91 mil reais para 7 
milhões e 54 mil, já que neste Município a produção 
se dá em terra e está em processo de redução de 
produção. Em sexto lugar, o Município de Itapemirim 
que triplicou o recebimento de royalties de petróleo 
de dois milhões de reais para seis milhões e 
setecentos mil reais. Em sétimo lugar, o Município de 
Jaguaré que passou de dois milhões e setecentos mil 
reais para três milhões e seiscentos mil reais. Em 
oitavo lugar, o Município de Fundão que passou de 
dois milhões de reais para três milhões e quinhentos 
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mil reais em royalties de petróleo. Em nono lugar, o 
Município de Vitória que passou a receber de um 
milhão de reais para dois milhões e oitocentos mil 
reais. Em décimo lugar, a querida cidade de Vila 
Velha. 

Sr. Deputado Guerino Zanon, V.Ex.ª que é 
natural de um município campeão de recebimento de 
royalties. O Município de Vila Velha passou de um 
milhão e quatrocentos mil reais para dois milhões e 
trezentos mil reais.  

É uma situação muito desigual entre os 
municípios que recebem royalties do petróleo e mais 
desigual ainda entre os municípios que não recebem. 
Felizmente, o governo estadual resolveu pegar uma 
fatia da parte de royalties que cabe ao Estado receber, 
e distribuir de forma bem detalhada para municípios 
que não recebem nada, numa distribuição para a 
redução das desigualdades sociais. É o chamado 
Fundo de Redução das Desigualdades Sociais. Mas é 
uma pequena parcela dos royalties que se destinam 
ao Governo do Estado. A distribuição entre os 
municípios é muito desigual. 

O Município de Vila Velha é o de maior 
população no Estado e está em décimo lugar na 
distribuição de royalties. O Município de Cariacica, 
que está em segundo lugar em população no Estado, 
não está entre os dez.  

Algum mecanismo teria que ser criado: 
primeiro, para contribuir para a redução dessas 
desigualdades entre os que recebem os royalties do 
petróleo; segundo, para a redução das desigualdades 
entre os que recebem e os que não recebem e em 
terceiro lugar, um tema que a Petrobras está 
levantando: um dia o petróleo e o gás acabarão. E 
como ficarão as regiões que hoje são beneficiadas? 
Mas um dia essa fonte será esgotada. 
A Petrobras propõe a criação de um Fundo 
Intergeracional que atravesse as gerações, atravesse 
as décadas e prepare os municípios e os Estados para 
um futuro não muito distante, quando petróleo e gás 
se e não teremos mais essa fonte de recursos e 
energia.  

O petróleo não gera só royalties, gera 
energia, gera condições de vida para a indústria, para 
a população, para todo o desenvolvimento de uma 
sociedade. É verdade que também gera problemas, é 
o caso do aquecimento global.  
 Trouxemos este debate a partir da matéria 
publicada pela jornalista, Sr.ª Denise Zandonadi, que 
aponta a necessidade de discutirmos a redistribuição 
dos royalties de petróleo de forma mais equânime 
entre os municípios produtores, os municípios não 
produtores e a preparação para um futuro tão 
próximo, que é o momento em que não teremos mais 
essa fonte de energia e de recursos que se chama 
petróleo e gás.  
 Há necessidade de que em nível nacional e 
estadual esse debate ocorra, em virtude do reforço da 
desigualdade existente e aos grandes projetos 
industriais que concentraram o desenvolvimento 
econômico na Grande Vitória e no Litoral.  

 A nova siderúrgica, a chinesa, de novo, é no 
Litoral que será implantada. É lógico, por causa da 
logística, da proximidade com o porto já que sua 
produção será para exportação. Vem o petróleo e o 
gás de novo e concentra no Litoral o repasse de 
recursos. De novo, o desenvolvimento fica 
concentrado em alguns municípios do litoral.  
 
 O Sr. Marcelo Coelho – Nobre Deputado, 
parabenizamos V. Ex.ª pelo tema e pela propriedade 
com que tem apresentado. Há uma situação de 
desigualdade e realmente temos que arrumar um 
critério mais justo para que seja compartilhada essa 
riqueza que hoje está nas mãos de poucos municípios.  
 Abordaremos ainda hoje o assunto dos 
royalties. A mídia divulgou essa realidade que 
poucos têm conhecimento. O Município campeão é o 
Município de Linhares e o vice é Aracruz.  
 Nos últimos três anos, 2005, 2006 e 2007 o 
município arrecadou quarenta milhões e oitocentos 
mil reais apenas com os royalties. Só nos últimos 
cinco meses deste ano já foram quase quinze milhões 
de royalties. É um recurso que hoje dá condições a 
alguns municípios administrarem com muito 
dinheiro. Realmente há uma desigualdade.  

O tema é interessante e parabenizamos a 
forma coerente com que o Sr. Deputado Claudio 
Vereza tem colocado. Mas nos aprofundaremos na 
próxima oportunidade. 

 
 O Sr. Giulianno dos Anjos – Sr. Deputado, 
sempre dizemos que a menina dos olhos do Espírito 
Santo ainda serão as rochas ornamentais porque o seu 
tempo de produção durará muito mais do que a do 
petróleo. Acreditamos que o petróleo também é feito 
de algas do fundo do mar, que é um produto quase 
infinito.  
 Parabenizamos o Governador Paulo Hartung 
por ter tido coragem de botar a mão nessa cumbuca e 
colocar parte dos royalties do petróleo nos 
municípios do Estado do Espírito Santo. É claro que 
ainda têm muitos ajustes a serem feitos, pois há uma 
disparidade de alguns municípios recebendo muito e 
outros pouco.  
 Vale ressaltar a coragem e a determinação do 
Governador Paulo Hartung em ser o primeiro a 
sanear o dinheiro dos royalties dos Municípios do 
nosso Estado, principalmente os do Interior. É 
preciso mexer ainda mais. 
 Parabéns pelo tema. 
 
 O Sr. Jardel dos Idosos - Existe também um 
problema muito sério na distribuição do ICMS: 
setenta e cinco por cento vai para o Estado e vinte e 
cinco por cento para os municípios. É um problema 
seriíssimo que poderíamos resolver com muito 
trabalho. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Muito 
obrigado, Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
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 Debatemos um tema de grande importância 
para o nosso Estado. É preciso que a Assembléia 
Legislativa participe do debate que a Petrobras está 
provocando, da reelaboração da lei dos royalties de 
petróleo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Sr. Deputado Claudio Vereza, esse é um 
tema realmente importante para ser debatido por esta 
Casa, para contribuirmos com os nossos legisladores 
na esfera federal. Mas tem que ser mais abrangente. 
Não podemos discutir só neste momento quando o 
preço do barril está custando cento e cinqüenta 
dólares. Os números dos royalties tiveram uma 
elevação substancial, mas sabemos que isso é 
passageiro. O preço do barril não pode continuar 
nesse nível. É natural que chegue a sessenta, setenta 
dólares o que, automaticamente, essas receitas 
diminuiriam. Devemos ter o cuidado ao querer 
redistribuir algo que não é contínuo. O preço do 
petróleo está num momento de alta. É um cuidado 
que devemos ter. 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com certeza. 
Tem que ter muito equilíbrio na hora de analisar os 
números e a situação no Brasil e no Estado do 
Espírito Santo. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 

 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS - (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, somos favorável ao voto distrital 
porque trabalhamos mais em prol dos municípios 
onde obtivemos mais êxito. 
 A caminho da cidade de Vila Velha, vemos 
algumas diferenças nas obras que estão sendo 
executadas. O Prefeito recebeu dez milhões do 
Estado para dar um pontapé inicial nas obras que 
solucionariam os problemas da rodovia Carlos 
Lindenberg. 
 Pedimos que o câmera mostre aos 
telespectadores as fotos das obras. Vejam: é dinheiro 
jogado fora. Quem conhece a rodovia Carlos 
Lindenberg sabe que as manilhas mostradas na foto 
não suportarão. Na verdade, deveriam ser construídas 
galerias para o escoamento. 
 Parabenizamos o Prefeito do Município de 
Vitória, Sr. João Coser pela obra que mostramos. É 
um exemplo de obra maravilhosa; é o dinheiro 
público bem investido. A obra mostrada na foto fica 
atrás do Detran, no Município de Vitória. Tiramos 
essa foto para mostrar a diferença entre a obra do 
Município de Vila Velha e a do Município de Vitória. 

Parabéns ao Sr. João Coser. Não é à toa que 
S.Ex.ª aparece em primeiro lugar em todas as 
pesquisas. 

Na obra do Município de Vila Velha, para 
nós, são dez milhões jogados fora. Não tem 
condições. Essa é a obra de drenagem em Vila Velha!  

Observem agora em Linhares! O prefeito 
dessa cidade está dando conta. Naquele Município 
não existem tantos prédios como em Vila Velha; não 
possui tanta residência como em Vila Velha. 

Solicitamos ao camera man que focalize as 
fotos que mostraremos.  

Uma foto nos mostra dentro da manilha, 
sendo engolido por ela. Observem nesta outra foto 
que estamos dentro da manilha, na obra de Vila 
Velha. Olhem a diferença! Com certeza a manilha 
não suportará.  

É uma obra de final de mandato, a prefeitura 
demorou oito anos para realizá-la. Isso é uma 
vergonha. Isso é caso de polícia. Pior ainda é o 
prefeito de Vila Velha fazer o que está fazendo com 
os quiosqueiros da praia.  

Todos são favoráveis à reforma e à 
urbanização da orla. Em final de mandato Vila Velha 
está um canteiro de obras. Os quiosqueiros estão 
totalmente revoltados. Faltando três ou quatro meses 
para o final do mandato, o prefeito inventou de fazer 
obra em todo lugar. S.Ex.ª está pensando que é o Sr. 
João Coser, está querendo fazer um metrô! Isso é 
caso de polícia! 

Observem na foto o que S.Ex.ª está fazendo. 
Observem a manilha que está sendo usada na orla! 
Olhem a quantidade de prédio que tem na orla! As 
manilhas vão suportar? Observem que são manilhas 
frágeis, quebradas!  

O valor da obra é de nove milhões, cento e 
quatorze mil, duzentos e vinte e cinco reais. Alô, 
Tribunal de Contas! Alô, Ministério Público! É caso 
de polícia! Observem o que o prefeito está fazendo! 
“Quem com porco anda farelo come”. Observem as 
gambiarras! Até quando suportaremos tanta “cara de 
pau?” 

Observem-nos nesta foto dentro da manilha. 
Não tem jeito!  

Observem essa outra foto. Olhem o que o Sr. 
João Coser está fazendo em Vitória! Parabenizamos 
S.Ex.ª pelas obras! S.Ex.ª é um prefeito bacana!  

Estamos contando as horas, os minutos, os 
dias para ver o prefeito longe de Vila Velha. 
Ajudaremos a eleger um prefeito que tenha 
compromisso com o povo, que suas obras sejam 
transparentes e de verdade porque isso é brincar com 
dinheiro público. Dinheiro público é sagrado.  

Solicitamos ao camera man que focalize a 
foto. Essa outra foto mostra a microdrenagem, as 
ferragens jogadas fora e enferrujadas. Temos 
vergonha disso.  

Falamos para o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio: o voto deveria ser distrital. Assim teríamos 
mais contato com o lugar que obtivemos mais votos e 
maior representatividade. 

Dinheiro público é sagrado! (Muito bem!) 
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(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, à hora regimental, presentes 
Comparecem os Srs. Deputados Da Vitória, 
Freitas, Janete de Sá, Marcelo Coelho, 
Marcelo Santos, Reginaldo Almeida e 
Robson Vaillant) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Carlos Casteglione. (Pausa) 
 
 Ausente. Concedo-a ao Sr. Deputado Luciano 
Pereira. (Pausa) 
 
 Ausente. Concedo-a à Sr.ª Deputada Janete 
de Sá. (Pausa) 
 
 Ausente. Concedo-a à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. (Pausa) 
 
 Ausente. Concedo-a ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. (Pausa) 
 
 Ausente. Concedo-a ao Sr. Deputado Doutor 
Rafael Favatto. (Pausa) 
 
 Ausente. Concedo-a ao Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço. (Pausa) 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Declino, Sr. Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Tendo S.Ex.ª declinado e não havendo 
mais oradores inscritos, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 116/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 93/2008, que 
dispõe sobre a instituição de prêmio como 
mecanismo para auxiliar a identificação de 
crimes e sua autoria e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 06/05/2008. Na 
Comissão de Justiça, não houve quorum para 
deliberação da matéria. Parecer oral da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação. Na 
Comissão de Segurança, o Deputado Da 
Vitória, se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do 
dia 09.06.2008. Na Comissão de Segurança, 
houve empate na votação do parecer, ficando 
o desempate para a próxima Sessão nos 
termos do artigo 194 § 3º do Regimento 
Interno. (COMISSÕES DE SEGURANÇA E 
DE FINANÇAS). 

 
2. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 176/2008, orindo da 
Mensagem nº 001/08, da Procuradoria Geral 

da Justiça, que reajusta as tabelas de 
vencimentos dos cargos administrativos do 
Ministério Público do Estado, em 5% (cinco 
por cento). Publicado no DPL do dia 
27/05/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E 
DE FINANÇAS). 

 
3. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 250/2007, da Deputada 
Janete de Sá, que assegura o direito de 
matrícula nas escolas públicas estaduais mais 
próximas de sua residência para os 
portadores de deficiência locomotora. 
Publicado no DPL do dia 18/07/2007. (Em 
anexo, por se tratar de matéria correlata, o 
Projeto de Lei n.º 194/2006, do Deputado 
Marcelo Santos, publicado no DPL do dia 
20.06.2006). O Parecer nº. 425/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 11/12/2007, foi rejeitado na Sessão 
Ordinária do dia 17/12/2007. Pareceres n.ºs 
20/2008, da Comissão de Cidadania e 
05/2008, da Comissão de Educação, ambos 
pela aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS).  

 
4. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 273/2007, da Deputada 
Janete de Sá, que determina que os Centros 
de Formação de Condutores, que tenham 
mais de cinco veículos, disponham de no 
mínimo um para aprendizado de pessoas 
portadoras de deficiência física. Publicado no 
DPL do dia 26/07/2007. O Parecer nº. 
289/2007, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 18/09/2007, foi rejeitado na Sessão 
Ordinária do dia 25/09/2007. Pareceres n.ºs 
146/2007, da Comissão de Cidadania; 
09/2007, da Comissão de Segurança, ambos 
pela aprovação e 74/2007, da Comissão de 
Saúde, pela rejeição. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
5. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 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. Pareceres nºs. 186/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 104/2007, da Comissão 
de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, 
pela aprovação e 07/2007, da Comissão de 
Educação, pela aprovação, com emendas. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
6. Discussão prévia, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 398/2007, do Deputado 
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Da Vitória, que obriga os cinemas, teatros e 
shoppings do Estado a manter luz de 
emergência em suas dependências. Publicado 
no DPL do dia 03/10/2007. Parecer nº. 
101/2007, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
7. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 555/2007, do Deputado 
Da Vitória, que cria a certidão negativa de 
violação aos Direitos do Consumidor. 
Publicado no DPL do dia 06/12/2007. 
Pareceres nºs. 82/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
13/2008, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, de Proteção ao Meio Ambiente 
e 83/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e Direitos Humanos, pela 
aprovação. (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
8. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 642/2007, do Deputado 
Da Vitória, que cria a Política de Saúde da 
Mulher Detenta. Publicado no DPL do dia 
28/12/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA, DE 
SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
9. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 139/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que institui o Programa 
de Aproveitamento de Alimentos não 
Consumidos e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 21/05/2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, CIDADANIA, 
DE SAÚDE, DE ABASTECIMENTO E DE 
FINANÇAS). 

 
10. Votação adiada, com discussão encerrada, 

em 2.º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 12/2007, do Ex-Deputado 
Elion Vargas, que acrescenta o inciso VII no 
artigo 211, da Constituição Estadual, que 
trata da preservação da biodiversidade 
genética. Publicado no DPL do dia 
09/08/2007. Pareceres nºs 303/2006, da 
Comissão de Justiça, pela admissibilidade; 
37/2007, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e Meio Ambiente; 07/2007, da 
Comissão de Agricultura, ambos, pela 
aprovação e 62/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
publicados no DPL do dia 02/04/2008. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal. A matéria foi aprovada, em 
1.º turno, com 19 (dezenove) votos 
favoráveis, e (01) abstenção, na Sessão 
Ordinária do dia 21/05/2008. 

11. Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em 1.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 09/2007, de 
autoria do Ex-Deputado Givaldo Vieira, que 
altera o artigo 3º da Constituição Estadual, 
que dispõe sobre as normas de discriminação 
as quais a Lei estabelecerá sanções. 
Publicado no DPL do dia 05/07/2007. 
Pareceres nºs 275/2007, da Comissão de 
Justiça, pela admissibilidade; 124/2007, da 
Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos; 41/2007, da Comissão Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL 
do dia 06/12/2007 e 02/2008, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 29/05/2008. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal.  

 
12. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 279/2007, 
do Deputado Vandinho Leite, que cria a 
Semana Estadual de valorização do Educador 
e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 26/07/2007. Pareceres nºs. 292/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 138/2007, da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos; 15/2007, da Comissão de 
Educação e 14/2008, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 26/05/2008. 

 
13. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 269/2007, da 
Deputada Janete de Sá, que decreta feriado 
estadual o dia 23 de maio, em comemoração 
ao início da Colonização do Solo Espírito-
Santense. Publicado no DPL do dia 
26/07/2007. Pareceres nºs. 287/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emendas 
modificativa; 135/2007, da Comissão de 
Defesa da Cidadania e Direitos Humanos e 
19/2008, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
26/05/2008. 

 
14. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 229/2007, da 
Deputada Luzia Toledo, que dispõe sobre a 
impressão do quadro de vacinas infantis 
obrigatórias nas embalagens de leite tipo C e 
B. Publicado no DPL do dia 11/07/2007. 
Pareceres nºs. 294/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 134/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 62/2007, da Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social; 
05/2007, da Comissão de Agricultura e 
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22/2008, da Comissão de Finanças, todos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
29/05/2008. 

 
15. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 307/2007, 
do Deputado Paulo Foletto, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da afixação de cartazes em 
locais visíveis nas empresas e boxes de 
vendas de passagens rodoviárias 
interestaduais e intermunicipais, sobre a 
gratuidade aos maiores de 65 anos e da 
reserva de 2 (duas) vagas por ônibus no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL do dia 14/08/2007. 
Pareceres nºs. 350/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 137/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 42/2007, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e de Proteção ao 
Meio Ambiente e 23/2008, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 29/05/2008. 

 
16. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 157/2007, 
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe 
sobre a cassação da inscrição estadual dos 
estabelecimentos farmacêuticos e similares 
que comercializarem medicamentos 
proibidos e com data de validade vencida, e 
dá outras providências. Publicado no DPL do 
dia 15/06/2007. Pareceres nºs. 363/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
Constitucionalidade/ legalidade; 149/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 69/2007, Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social; 
41/2007, Comissão de Defesa do 
Consumidor e de Proteção ao Meio 
Ambiente e 21/2008, Comissão de Finanças, 
todos pela aprovação, publicados no DPL do 
dia 05/06/2008. 

 
17. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 158/2007, 
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe 
sobre a cassação da inscrição estadual dos 
estabelecimentos que comercializarem 
produtos falsificados, contrabandeados ou de 
origem duvidosa, e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 15/06/2007. 
Pareceres nºs. 377/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
12/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, e 
20/2008, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
05/06/2008. 

18. Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 03/2008, do 
Deputado Reginaldo Almeida, que altera o 
artigo 1º da Lei Estadual nº 7.832/2004, e 
ainda exclui o parágrafo único do mesmo 
artigo, que dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Espírito-Santense. 
Publicado no DPL do dia 21/02/2008. 
Pareceres nºs. 136/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
65/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação, publicados no DPL do dia 
05/06/2008.  

 
19. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 552/2007, do 
Deputado Da Vitória, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de limpeza e desinfecção de 
caixa d’água. Publicado no DPL do dia 
06/12/2007. Parecer nº 114/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 12/05/2008. 

 
20. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 553/2007, do 
Deputado Da Vitória, que obriga a inclusão 
do telefone e endereço do PROCON-ES nos 
documentos fiscais emitidos pelos 
estabelecimentos comerciais. Publicado no 
DPL do dia 06/12/2007. Parecer nº 102/2008, 
da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 12/05/2008. 

 
21. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 572/2007, da 
Deputada Luiza Toledo, que disciplina o uso 
de capacetes pelo condutor de motocicleta e 
passageiros nos estabelecimentos de acesso 
público no Estado e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 10/12/2007. 
Parecer nº 57/2008, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 29/05/2008. 

 
22. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 169/2008, do 
Deputado Sérgio Borges, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
João Carlos de Medeiros Teixeira. Publicado 
no DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
195/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 68/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 
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23. Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 144/2008, do 
Deputado Euclério Sampaio, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Marconi Tarbes Vianna. Publicado no 
DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
197/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 79/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
24. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 150/2008, do 
Deputado Wanildo Sarnáglia, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Gilson Guimarães Silva. Publicado no 
DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
201/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 86/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
25. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 153/2008, do 
Deputado Wanildo Sarnáglia, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Irismar Sales Vieira. Publicado no 
DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
203/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 88/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
26. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 135/2008, do 
Deputado Sérgio Borges, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Edésio Fraga Moreira. Publicado no DPL do 
dia 26/05/2008. Pareceres nºs. 190/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 77/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
27. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 177/2008, do 
Deputado Da Vitória, que concede Título de 

Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Helvio Brostel Andrade. Publicado no DPL 
do dia 28/05/2008. Pareceres nºs. 198/2008, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 70/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
28. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 99/2008, do 
Deputado Atayde Armani, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Iuri Veras Aguiar. Publicado no DPL 
do dia 18/04/2008. Pareceres nºs. 166/2008, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 73/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
29. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 88/2008, do 
Deputado Atayde Armani, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Sebastião Pedro de Freitas. Publicado 
no DPL do dia 17/04/2008. Pareceres nºs. 
179/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 92/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
30. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 147/2008, do 
Deputado Reginaldo Almeida, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Adimar Varges de Oliveira. Publicado 
no DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
200/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 82/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
31. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 83/2008, da 
Deputada Luzia Toledo, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Ziraldo Alves Pinto. Publicado no DPL do 
dia 10/04/2008. Pareceres nºs. 155/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 55/2008, da 
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Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
32. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 149/2008, do 
Deputado Reginaldo Almeida, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Vitor Márcio Nunes Feitosa. 
Publicado no DPL do dia 27/05/2008. 
Pareceres nºs. 206/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
85/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 16.06.2008. 

 
33. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 162/2008, do 
Deputado Elcio Alvares, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Airton Nogueira Pereira Júnior. Publicado no 
DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
185/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 56/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
34. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 159/2008, da 
Deputada Janete de Sá, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense a senhora 
Niúza Lopes Malta. Publicado no DPL do dia 
27/05/2008. Pareceres nºs. 184/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 90/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008. 

 
35. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 171/2008, do 
Deputado Cacau Lorenzoni, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor José Evangelista de Souza. Publicado 
no DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
187/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 69/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

36. Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 158/2008, da 
Deputada Janete de Sá, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense a senhora 
Cláudia Gonçalves de Souza Merisio. 
Publicado no DPL do dia 27/05/2008. 
Pareceres nºs. 186/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
91/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 16.06.2008.  

 
37. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 68/2008, do 
Deputado Marcelo Santos, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Arthur Ignácio de Jesus. Publicado no 
DPL do dia 08/04/2008. Pareceres nºs. 
185/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 93/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
38. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 166/2008, da 
Deputada Aparecida Denadai, que concede 
Título de Cidadania Espírito-Santense ao 
senhor Everaldo Luiz Reginatto. Publicado 
no DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
188/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 71/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
39. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 132/2008, do 
Deputado Cláudio Vereza, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Paulo Spurgeon de Paulo. Publicado 
no DPL do dia 26/05/2008. Pareceres nºs. 
193/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 75/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
40. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 163/2008, do 
Deputado Elcio Alvares, que concede Título 
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de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Jorge Ribeiro Sales. Publicado no DPL do 
dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 183/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 67/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
41. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 112/2008, do 
Deputado Luciano Pereira, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Nelson Garcia. Publicado no DPL do 
dia 06/05/2008. Pareceres nºs. 167/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 74/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
42. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 151/2008, do 
Deputado Wanildo Sarnáglia, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor João Almeida do Nascimento. 
Publicado no DPL do dia 27/05/2008. 
Pareceres nºs. 202/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
87/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 16.06.2008.  

 
43. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 143/2008, do 
Deputado Euclério Sampaio, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense a 
senhora Leise Aparecida Varalo de Moura. 
Publicado no DPL do dia 27/05/2008. 
Pareceres nºs. 194/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
89/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 16.06.2008.  

 
44. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 134/2008, do 
Deputado Sérgio Borges, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Ademir Rodrigues. Publicado no DPL do dia 
26/05/2008. Pareceres nºs. 192/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade e 76/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
45. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 148/2008, do 
Deputado Reginaldo Almeida, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Enéias Alves. Publicado no DPL do 
dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 196/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 84/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
46. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 145/2008, do ex 
Deputado Elion Vargas, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Waldir Cintra de Jesus. Publicado no DPL do 
dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 199/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 80/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
47. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 170/2008, do 
Deputado Cacau Lorenzoni, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor José Oliveira da Silva. Publicado no 
DPL do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 
204/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 72/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  

 
48. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 154/2008, do ex 
Deputado Elion Vargas, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Paulo José Barros Rabelo. Publicado no DPL 
do dia 27/05/2008. Pareceres nºs. 205/2008, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 81/2008, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.06.2008.  
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49. Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 142/2008, do 
Deputado Euclério Sampaio, que concede 
Título de Cidadania Espírito- Santense ao 
senhor Fernando Cesar Baptista de Mattos. 
Publicado no DPL do dia 27/05/2008. 
Pareceres nºs. 191/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
78/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 16.06.2008.  

 
50. Discussão, se houver recurso, na forma do 

artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 146/2008, do ex 
Deputado Elion Vargas, que concede Título 
de Cidadania Espírito- Santense ao senhor 
Eduardo Antonio Cotias de Oliveira. 
Publicado no DPL do dia 27/05/2008. 
Pareceres nºs. 189/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
83/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 16.06.2008.  

 
51. Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 551/2007, do Deputado Da Vitória, 
que determina o tempo de atendimento ao 
público nas agências bancárias, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL 
do dia 06/12/2007. 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 116/2008. 

Concedo a palavra à Comissão de Segurança, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Srs. Deputados Euclério 
Sampaio, Marcelo Coelho e Theodorico Ferraço. 

O projeto foi relatado ontem pelo Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço e houve empate na 
votação do parecer na sessão anterior. O relator foi 
favorável. Ontem dois votos foram favoráveis; dois 
foram contrários, dos Srs. Deputados Jardel dos 
Idosos e Euclério Sampaio. Procederemos ao 
desempate. 

Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Vou rever 

meu voto e votar com o relator. 
 
O SR. MARCELO COELHO – Com o 

relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – A Presidência 

acompanha o voto do relator. 

Apresentaríamos emenda a um projeto que 
determina veiculação do cadastro de foragidos na 
Internet e que esperava sansão do Governo do 
Estado. Como o Governo sancionou nosso projeto 
tendo o mesmo sido publicado no Diário Oficial de 
quinta-feira da semana passada, optamos por não 
apresentar a emenda. 

Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Segurança. 

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 – (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 Elcio Alvares, 
Da Vitória, Robson Vaillant, Theodorico Ferraço e 
Euclério Sampaio. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Finanças, relatamos pela 
aprovação, de acordo com o parecer da Comissão de 
Segurança. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - 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. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 

Sr. Presidente, o projeto foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Presidente, registramos a presença, nesta Casa, dos 
ex-Deputados Délio Iglesias e Geovani Silva, o 
camisa 10 do Brasil. 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Obrigado pela presença de V.Ex.ªs nesta 
Casa. 

Em discussão o Projeto de Lei n° 116/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 O Sr. Presidente, de ofício, solicita aos Srs. 
Deputados que registrem presença no terminal 
eletrônico, para efeito de recomposição de quorum 
para votação. 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Carlos Casteglione, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, 
Giulianno dos Anjos, Guerino Zanon, 
Jardel dos Idosos, Marcelo Coelho, 
Marcelo Santos, Robson Vaillant, 
Rodrigo Chamoun, Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço.) 

 
(de acordo co a lista da Mesa Diretora 
Retiram-se os Srs. Deputados Atayde 
Armani, Cacau Lorenzoni, Freitas, Janete de 
Sá, Luiz Carlos Moreira Paulo Foletto, 
Reginaldo Almeida e Vandinho Leite) 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, registraram presença 
dezenove Srs. Deputados. 

Há quorum para votação.  
Em votação o Projeto de Lei n° 116/2008. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, peço 

a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, assomamos a tribuna desta Casa de Leis 
para declarar nosso voto ao Projeto de Lei n° 
116/2008, de autoria do Governo do Estado. 

Votamos a favor do mesmo. Fizemos críticas 
a esse projeto, bem como a outros, pela conseqüência 
que trará para o nosso Estado se não trabalharmos a 
questão carcerária. A crítica é construtiva. 

O projeto aprovado nesta Assembléia 
Legislativa recentemente e sancionado pelo Governo 

do Estado, de nossa autoria, determina a veiculação 
na internet do cadastro de foragidos. É uma maneira 
fácil, rápida, ágil e eficaz de identificar o criminoso, 
preservando a integridade física do denunciante. 
 Estamos feliz, mas preocupado. O governo 
precisa se preparar, porque lotaremos as cadeias; que 
já estão superlotadas. 

Comunicamos às Sr.as Deputadas e aos Srs. 
Deputados, principalmente aos deputados da região 
noroeste, como o Sr. Deputado Dary Pagung; o Sr. 
Deputado Paulo Foletto, que é da nossa cidade; os 
Srs. Deputados Giulianno dos Anjos e Luciano 
Pereira, que amanhã estaremos numa audiência 
pública na cidade de Colatina, para uma visita técnica 
à PRCOL. Já temos um sentimento de comemoração 
com a desativação da PRCOL, confirmada ontem na 
Comissão de Segurança pelo Secretário de Justiça 
Ângelo Roncalli.  

O recurso deste ano para a construção do 
novo CDP - Centro de Detenção Provisório, na 
cidade de Colatina, com capacidade para 
quatrocentos e noventa e oito presos, já foi aprovado 
por todos os membros desta Casa de Leis. Mas, 
nasceu uma grande preocupação: o que fazer com a 
área e o local físico onde hoje está situada a PRCOL, 
em Colatina? 

Saímos em diligência, fomos ao bispo, 
porque a Pastoral Carcerária de Colatina tem um 
trabalho muito bom e as igrejas fazem um trabalho 
social excelente; fomos conversar com os pastores; 
procuramos a magistratura, na pessoa da Dr.ª Simone 
Tedoldi Spalenza, Juíza de Execuções Penais de 
Colatina; fomos ao Ministério Público; procuramos 
os representantes do Poder Legislativo Estadual; 
procuramos o Prefeito Guerino Balestrassi - ficamos 
satisfeito com sua receptividade e o parabenizamos 
por isso - que disponibilizou uma área em Colatina, 
onde ficava o Campestre Clube, uma área privada 
que foi adquirida pela prefeitura, para que fizéssemos 
a Unidade de Tratamento de Dependentes Químicos. 

Não adianta avocarmos essa demanda só para 
nós; é uma missão que tem que ter a parceria dos 
Governos Estadual e Federal, porque já existe lei que 
beneficia financeiramente, e principalmente do 
Executivo Municipal; caso contrário não há 
possibilidade de ser feito. 

Precisamos nos preocupar com a repercussão 
financeira para que essa unidade de tratamento, essa 
casa seja mantida. Recebemos do Prefeito Guerino 
Balestrassi a intenção positiva. 

Amanhã, queremos propor para o Governo 
do Estado - numa fala única com todos os 
representantes políticos, representantes da sociedade 
civil organizada, representantes religiosos - que 
aquela área seja um Centro de Referência da 
Adolescência e da Juventude. 

Quando damos oportunidade a uma criança 
de participar na escola, uma oportunidade cultural 
para instruí-la e colocá-la no convívio com a 
sociedade, tiramos um futuro criminoso das ruas. 
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Voltaire dizia que quando se abre uma escola 
se fecha uma prisão. Nessa linha de pensamento e 
raciocínio é que devemos seguir. Não adianta 
discutirmos só o aumento de efetivo de policiais e de 
viaturas, se não conseguirmos fazer o trabalho pelas 
causas. Hoje, não conseguimos mais curar os efeitos. 
Se não conseguirmos trabalhar numa linha de 
planejamento e de atuação, trabalhando o cidadão, 
não conseguiremos reverter o índice de 
criminalidade. O Estado do Espírito Santo já está em 
terceiro lugar, em relação ao índice de criminalidade. 
Temos que reverter esse quadro. (Muito bem!) 

 
O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 

pela ordem! Apelamos aos colegas para que 
permaneçam em Plenário, porque temos sete 
urgências para serem votadas. Se dermos andamento 
rápido, liberaremos a pauta desses projetos de 
urgência. É um apelo que fazemos aos colegas. 

O Sr. Deputado Euclério Sampaio será relator 
do próximo projeto, também em regime de urgência. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, mudamos o nosso posicionamento 
quanto ao nosso referente ao Projeto de Lei nº 
116/2008, na Comissão de Segurança, porque 
achamos por bem fazê-lo. 

Assomamos esta tribuna para falar sobre a 
Rodovia Carlos Lindemberg e gostaríamos que o Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos estivesse presente, pois 
S.Ex.ª, para variar, assoma esta tribuna sempre dando 
uma escorregada. É até perigoso deixarmos esse 
banquinho aqui.  

Sr. Deputado Jardel dos Idosos, semana 
passada V.Ex.ª falou-nos sobre um semáforo que 
considera uma indústria de multas, criminoso; depois 
descobriu que quem patrocina aquilo lá é o Governo 
do Estado, do qual V.Ex.ª é aliado, e não a prefeitura.  

Com relação à Rodovia Carlos Lindemberg, 
os dez milhões foram uma luta travada dentro desta 
Casa, emenda de nossa autoria. E estavam presentes, 
no mandato passado, os Srs. Deputados Robson 
Vaillant, Sérgio Borges, Marcelo Santos e Luiz 
Carlos Moreira; no orçamento de 2005 para 2006, no 
qual o Governo, ano passado, firmou convênio com a 
prefeitura. Esse projeto é feito há quatro mãos: 
Prefeitura de Vila Velha e Governo do Estado... 

O Sr. Deputado Rodrigo Chamoun sabe, 
porque foi Secretário de Estado da referida pasta, que 
esse contrato é fiscalizado pelo DER e pela 
Prefeitura. Tudo aprovados em conjunto; nada é feito 
sem aprovação.  

Sr. Deputado Jardel do Idosos, V.Ex.ª 
escorregou novamente. Então, ao vir fazer as 
denúncias, procure saber direitinho para não falar 
besteira, porque V.Exª perde crédito, se ainda tiver. É 
igual a telefone pré-pago, acabou o crédito, fica sem 
a linha. V.Ex.ª está igual a telefone pré-pago que não 
tem mais crédito. Ninguém mais acredita. 

O Projeto da Rodovia Carlos Lindemberg, 
que foi feito com a Prefeitura e o DER, uma parte é 
feito de galerias que pega do Canal de Aribiri até 
aquele posto, e uma parte é feito de tubulações. Tudo 
previamente aprovado pelos órgãos; feito pelo DER e 
Prefeitura, no melhor estilo. É uma parceria, e a 
maior parte do dinheiro vem do Governo do Estado. 
Temos humildade em admitir isso. 

Sr. Deputado Jardel dos Idosos, V.Ex.ª antes 
de fazer essas denúncias infundadas, deveria procurar 
estudar melhor o assunto, para não vir a esta tribuna 
falar besteira. V.Ex.ª não está mais na casa de 
vereança; não desmerecendo a casa de vereança. 
Mas, tem que acabar com essa picuinha. Uma coisa 
interessante que achamos, foi V.Ex.ª dentro daquela 
manilha. Já pensou se desse uma enxurrada e o 
levasse para o Canal de Aribiri, e tivéssemos que tirá-
lo de dentro daquele esgoto? Iria ficar muito mal. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 176/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Sr. 
Presidente, na forma regimental, assumo a 
presidência da Comissão de Justiça e convoco os seus 
membros, Srs. Deputados Theodorico Ferraço, Elcio 
Alvares e Carlos Casteglione. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei n.º 176/2008 reajusta as tabelas de 
vencimentos dos cargos administrativos do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo em 
cinco por cento. 
 O nosso parecer é pela constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n.º 176/2008, de 
iniciativa do Ministério Público Estadual. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com o 
relator. 
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 O DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
– Sr. Presidente, a matéria foi aprovada à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 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 – 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Reginaldo 
Almeida, Elcio Alvares, Theodorico Ferraço e Janete 
de Sá.  
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Finanças, o Projeto de Lei n.º 
176/2008, reajusta a tabela de vencimentos dos 
cargos administrativos do Ministério Publico, em 
cinco por cento.  

O nosso parecer é pela aprovação da matéria. 
(Muito Bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - 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. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES - A Presidência 
acompanha o voto do relator. 

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada à 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. GIULIANNO DOS ANJOS - Sr. 
Presidente, pela ordem! Registramos a presença nas 
galerias da Casa do ex-craque do Vasco da Gama e 
da Seleção Brasileira, ex-Deputado Geovani Silva, e 
do ex-Deputado Délio Iglésias. 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Já tínhamos feito o registro, mas 
voltamos a agradecemos a presença de S. S.as 

Obrigado, Deputado Giulianno dos Anjos. 

Em discussão o Projeto de Lei n.º 176/2008. 
(Pausa) 

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 n.° 250/2007. 
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, 
Euclério Sampaio, Theodorico Ferraço e Janete de 
Sá. 

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? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
relator. 

 
 O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com 
o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
250/2007. (Pausa) 

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

peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Janete 
de Sá. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, pedimos para declarar voto, primeiro para 
agradecer aos colegas que votaram favorável à 
matéria tendo em vista que durante o nosso mandato 
nesta Casa temos feito várias leis de inclusão social, e 
o nosso projeto assegura o direito de matrícula aos 
portadores de deficiência física nas instituições de 
ensino mais próximas de suas residências. 

Temos conhecimento de um projeto federal 
que também caminha nesse sentido, ou seja, na hora 
da matrícula os alunos deverão ter prioridade de se 
matricularem nas escolas dos bairros onde residem. 
Trata-se de uma coisa muito boa e que atinge toda a 
população em idade escolar, não apenas os 
portadores de deficiência que têm dificuldade de 
locomoção, como é o caso do nosso projeto. 

Fizemos questão de declarar o nosso voto, e 
seremos breve, porque o Deputado Elcio Alvares, 
líder do governo – que quer votar as matérias em 
regime de urgências -, solicitou-nos celeridade na 
nossa fala, pois precisamos enxugar a pauta. Mas não 
poderíamos, Deputado Elcio Alvares, deixar de falar, 
hoje, sobre o pedido de urgência que fiz a esta Casa 
de Leis referente ao trabalho dos comerciários aos 
domingos.  

Trata-se de uma matéria que já tramita desde 
o ano de 2005, no nosso primeiro mandato. 
Ganhamos novamente as eleições e essa matéria 
continua tramitando, impulsionada por esta deputada, 
e Lamentavelmente, uma matéria que se arrasta desde 
o ano de 2005 não recebeu dos nossos colegas 
deputados o agraciamento do regime de urgência.  
 Os trabalhadores do comércio são 
massacrados, têm sido sacrificados trabalhando aos 
domingos. Isso não acontece no interior do Estado, 
mas na Capital sim, devido à ganância dos donos dos 
comércios. E não são os pequenos, mas os grandes; 
não são as pequenas farmácias, mas as grandes redes 
que continuam desrespeitando o trabalhador, que não 
tem direito de ir à igreja ou se reunir com a família 
aos domingos. 
 Vemos tantos deputados evangélicos neste 
Plenário que professam sua religião aos domingos, 
tantos deputados católicos que sabem que domingo é 
dia de ir à igreja - já está consagrado esse dia de 
oração, salvo algumas religiões que a praticam todos 
os dias, o que é muito bom - mas S. Ex.as não foram 
sensíveis para votar o regime de urgência. Portanto, 
esse sacrifício de trabalhar no domingo, de não estar 
com a família nesse dia, de não poder dar atenção 
melhor aos filhos nesse dia é colocado nas costas do 
trabalhador comerciário. Esse é um absurdo que 
precisa ser resolvido, um debate que precisa ser 
enfrentado nesta Casa.  

Não pode uma matéria de 2005 passar de 
comissão em comissão - falando no popular, 
engavetado - e quando tentamos trazê-la para o 
regime de urgência, esbarra com a incompreensão 
dos deputados. Em nome dos comerciários, não 
poderíamos deixar de registrar esse desabafo.  

Ontem, infelizmente, não pudemos estar 
presente na discussão. Se estivéssemos, tentaríamos 
convencer os Srs. Deputados da importância dessa 
matéria, da importância do regime de urgência. 
Estávamos ausente por problema de saúde. De seis 
em seis meses vamos ao Estado de São Paulo fazer 
exames. Ontem estávamos numa consulta no Hospital 
Sírio Libanês. Inclusive perdemos o horário de 
retornar, às 22h, e só conseguimos retornar hoje, pela 
manhã. Chegamos a Vitória entre 7h30min e 8h, e 
estamos trabalhando neste momento. 
Lamentavelmente, deparamo-nos com a reprovação 
do regime de urgência. 
 Ficamos triste com essa atitude e gostaríamos 
de fomentar essa discussão no meio dos nossos 
colegas, porque vemos regimes de urgência serem 
votados com poucos dias, e o regime de urgência de 
uma matéria importante - o debate a respeito do 
assunto precisa ser enfrentado nesta Casa - 
infelizmente é reprovado, para nossa tristeza e 
decepção. Fica registrado o nosso repúdio em nome 
dos comerciários, categoria mais massacrada, mais 
prejudicada e penalizada com esse regime de trabalho 
aos domingos, para continuar fortalecendo o caixa 
dos grandes, porque o caixa do trabalhador continua 
vazio. (Muito bem) 
 
 O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Reforçamos o que a Sr.ª 
Deputada Janete de Sá já disse da tribuna, de que 
realmente não estava presente na sessão de ontem. 
Temos certeza de que se S. Ex.ª estivesse neste 
Plenário trabalhando o projeto junto com os 
deputados, teria o apoio de todos. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Presidente, 
pela ordem! Só para esclarecer, como bem disse, não 
estava presente na sessão de ontem por problema de 
saúde. Tenho o atestado médico. Estava na cidade de 
São Paulo, verificando a saúde, que para mim é o 
bem mais importante. 
 
 O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr.ª 
Deputada, longe de mim duvidar de V.Ex.ª. Estava 
apenas dizendo que não estava presente na sessão de 
ontem. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 273/2007. 

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, 
Janete de Sá e Euclério Sampaio. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relato pela aprovação da matéria. (Muito bem!) 
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 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – 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. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
273/2007. (Pausa)  
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 O Presidente, de ofício, solicita aos Srs. 
Deputados que registrem presença no painel 
eletrônico, para efeito de recomposição de quorum 
para votação. (Pausa) 
 

(Procede-se aos registros das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Carlos Casteglione, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Giulianno 
dos Anjos, Guerino Zanon, Janete de 
Sá, Jardel dos Idosos, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun e Sérgio Borges) 

 
(Comparecem os Srs. Deputados Freitas, 
Janete de Sá, Paulo Foletto e Reginaldo 
Almeida e retiram-se os Srs. Deputados Da 
Vitória, Marcelo Coelho e Theodorico 
Ferraço). 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, registraram presença 
vinte Srs. Deputados. 

Há quorum para votação. 
Em votação o Projeto de Lei nº 273/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração dos autógrafos. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 81/2007. 

 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, 
Janete de Sá, Euclério Sampaio, Robson Vaillant e 
Theodorico Ferraço. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relato o projeto apresentando uma emenda 
supressiva. A palavra “comunitária” será retirada do 
artigo 1º, que passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Os Sindicatos, as Entidades 
Sociais sem finalidade lucrativa, 
poderão utilizar as dependências 
físicas das escolas estaduais nos 
finais de semana e no período de 
férias escolares, para práticas 
esportivas e culturais, mediante 
requerimento por escrito. Os pedidos 
serão solicitados ao Diretor das 
Escolas para prévio agendamento, 
com antecedência mínima de 
05(cinco) dias úteis.” 

 
 Relatamos com esta emenda supressiva da 
palavra “comunitária”. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 

relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 

o relator. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT - Com o 

relator. 
  
O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 

o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. (Pausa) 

Solicito preferência de votação pelo parecer 
da Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral sobre as emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
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Elcio Alvares, Doutor Wolmar Campostrini, Doutor 
Rafael Favatto e Claudio Vereza. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 

 
O SR. ELCIO ALVARES - (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, o nosso parecer é pela 
constitucionalidade e jurisdicidade da emenda 
apresentada pela Comissão de Finanças. 
Logicamente, acompanhamos o parecer da Comissão 
de Finanças. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) - Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 
O SR. THEORORICO 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. THEODORICO FERRAÇO – Sr. 

Presidente, a Sr.ª Deputada Janete de Sá está com 
uma dúvida sobre o projeto e gostaria de se 
pronunciar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

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

para constar nos Anais desta Casa: há um 
entendimento de que a palavra ‘comunitária” estava 
colocada no lugar errado. Por isso pedimos ao Sr. 
Deputado Sérgio Borges para fazer a emenda 
supressiva, mas que colocasse o texto da seguinte 
maneira:  

 
“Art. 1º Os Sindicatos, as Entidades Sociais e 
comunitárias, sem finalidade lucrativa...”  
 

É só isso, uma inversão de redação. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Então, na redação final faremos a retificação. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
aprovei a emenda do Sr. Deputado Sérgio Borges 

com o esclarecimento da Sr.ª Deputada Jante de Sá. 
Podemos fazer a retificação na redação final do 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Gostaria que o Sr. Deputado Sérgio 
Borges, Presidente da Comissão, se pronunciasse. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
confirmaremos a votação da Comissão de Finanças e 
na redação final será acertado pela equipe da 
comissão. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GURINO 
ZANON) – Em votação o requerimento que pede 
preferência pelo parecer da Comissão de Finanças. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. 

Aprovado. 
Em discussão o Projeto de Lei n° 81/2007. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação o Projeto de Lei nº 81/2007, de 

acordo com o parecer da Comissão de Finanças. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. 
Aprovado. 
À Comissão de Justiça para redação final. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Discussão prévia, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 398/2007. 

Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 555/2007. 
 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, 
Janete de Sá, Euclério Sampaio, Teodorico Ferraço e 
Robson Vaillant. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, o 

Projeto de Lei nº 555/2007, de autoria do Sr. 
Deputado Da Vitória, cria a Certidão Negativa de 
Violação aos Direitos do Consumidor - CNVDC, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, que será exigida 
pelo poder público às pessoas jurídicas de direito 
privado nos seguintes casos: 
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“I - no ato da inscrição nos processos 
licitatórios; 
II - na assinatura de contratos que 
tenham como finalidade a compra de 
produto ou a prestação de serviços de 
qualquer natureza a ente da 
administração pública direta, indireta, 
autárquica ou fundacional; 
III - para receber créditos junto à 
administração pública; 
IV - para gozar de benefícios fiscais 
instituídos por lei.” 

 
Todas as comissões deram o parecer positivo 

e a Comissão de Finanças também não vê problema 
em aprová-lo. Portanto, o nosso parecer é pela 
aprovação do projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. TEODORICO FERRAÇO – Com o 
relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
  
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
555/2007. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei nº 555/2007. 
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 nº 642/2007. 
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, Doutor Wolmar Campostrini, Claudio 
Vereza e Doutor Rafael Favatto. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini 

 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente e Srs. membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei 642/2007 cria a política de saúde da 
mulher detenta. Passaremos a ler a justificativa do Sr. 
Deputado Da Vitória, autor do citado projeto: 
 

“Esta propositura visa criar a Política 
de Saúde da Mulher Detenta, 
levando em consideração uma 
minoria de um sistema prisional 
construído por homens e para 
homens, minoria essa que enfrentam 
situações específicas e graves, ainda 
pouco observadas pelo poder público 
e praticamente desconhecidas pela 
sociedade em geral.  
Abandonadas pela família com maior 
freqüência que os homens presos, o 
programa pretende conceder às 
mulheres um tratamento para as que 
sofrem com a separação dos filhos, 
muitas vezes deixados em situação 
precária, desencadeando profunda 
carga de depressão. 
Em relação ao período de gravidez, a 
Política em destaque prevê o 
aumento da cobertura e da qualidade 
na assistência pré-natal, tão precária 
no sistema atual, e a melhoria da 
assistência na hora do parto e dos 
estágios posteriores. 
Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura”. 
 

 A Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação é pela ilegalidade e 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 642/2007, 
de autoria do Sr. Deputado Da Vitória, apesar de ter 
um cunho social interessantíssimo e mérito 
importantíssimo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 

 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
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 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Discussão prévia do parecer da Comissão 
de Justiça que é pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei 642/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se a matéria.  
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 139/2008. 
 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, Doutor Wolmar Campostrini, Doutor 
Rafael Favatto e Claudio Vereza. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Doutor Rafael Favatto. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 
139/2008, de autoria da Sra. Deputada Aparecida 
Denadai, institui o Programa de Aproveitamento de 
Alimentos não Consumidos e dá outras providências.. 
 Art. 1º - Fica instituído o Programa de 
Aproveitamento de Alimentos não Consumidos com 
o objetivo de fomentar a atividade de captação e 
distribuição de alimentos, diretamente ou por meio de 
entidades previamente cadastradas, conforme 
disposto na lei, às pessoas, aos grupos ou às famílias 
em estado de vulnerabilidade nutricional.  

Sr. Presidente, após análise, relatamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 
139/2008, que tem mérito e cunho constitucional. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – 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 
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 Robson 
Vaillant, Doutor Wolmar Campostrini e Carlos 
Casteglione. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Robson Vaillant. 

 
O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem 

revisão do orador) – Sr.ª Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Cidadania, o Projeto de Lei n.° 
139/2008, de autoria da Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, institui o Programa de Aproveitamento de 
Alimentos não Consumidos e dá outras providências. 
O nosso relato é pela aprovação do presente projeto. 
(Muito bem!)  

 
A SR.ª PRESIDENTE 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. CARLOS CASTEGLIONE – 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. 
Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde, Srs. Deputados Theodorico 
Ferraço, Doutor Rafael Favatto e Rodrigo Chamoun. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Rodrigo Chamoun. 

 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Saúde, o Projeto de Lei n.° 
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139/2008, de autoria da Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, institui o Programa de Aproveitamento de 
Alimentos não Consumidos e dá outras providências. 
Relatamos pela aprovação do presente projeto. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 

o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
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 
Agricultura, 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 Agricultura e 
convoco seus membros, Srs. Deputados Carlos 
Casteglione, Elcio Alvares, Dary Pagung e Janete de 
Sá. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Agricultura, o Projeto de Lei n.º 
139/2008, de autoria da Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, institui o programa de aproveitamento de 
alimentos não consumidos e dá outras providências. 
 Seguimos a trilha dos pareceres anteriores 
dando pela aprovação do presente projeto. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 
relator.  

 O SR. FREITAS – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Agricultura. 
 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 – 
(ELCIO ALVARES) – Sr. Presidente, na forma 
regimental, assumo a Presidência da Comissão de 
Finanças e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Robson Vaillant, Theodorico Ferraço, Janete de Sá e 
Euclério Sampaio. 
 Designo para relatar a matéria a Sr.ª 
Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Finanças, o Projeto de Lei n.º 139/2008, 
de autoria da Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, 
institui o programa de aproveitamento de alimentos 
não consumidos e dá outras providências. 
 O artigo 1º do projeto diz o seguinte: 
 

“Fica instituído o Programa de 
Aproveitamento de Alimentos não 
Consumidos com o objetivo de 
fomentar a atividade de captação e 
distribuição de alimentos, 
diariamente ou por meio de entidades 
previamente cadastradas, conforme 
disposto na lei, às pessoas, aos 
grupos ou às famílias em estado de 
vulnerabilidade nutricional.”  

 
Analisando a matéria observamos que, 

desde que o fornecedor seja isentado de qualquer 
problema que possa surgir na hora da entrega do 
alimento para o consumo. O alimento para consumo 
não pode estar estragado; tem que estar em perfeito 
estado de conservação para ser consumido pelas 
pessoas. 
 Hoje, os grandes restaurantes industriais 
preferem jogar todo o alimento fora. É triste ver o 
alimento jogado na lata de lixo. Não é dado nem para 
os animais irracionais. Vai para o lixo mesmo, ou é 
enterrado. Não é consumido por ninguém, com tantas 
pessoas passando fome em nosso país. 
 O projeto é muito bom, resguarda o 
fornecedor no caso de acondicionamento que venha 
deteriorar o produto. E a preocupação é que se 
deteriore. A pessoa comendo o alimento deteriorado 
pode abrir um processo contra quem forneceu. Então, 
o projeto resguardando o fornecedor dessas 
condições; como vemos que resguarda; ajudará a 
sanar as dificuldades de alimentação que existem. 
Desde que também não sejam restos, e sim, alimentos 
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que não foram consumidos, porque as pessoas mais 
pobres de nossa sociedade não podem comer restos, 
sobras dos pratos das pessoas. Os alimentos devem 
ser bons, não consumidos, que sobram nas bandejas e 
que não deve ser jogados fora. 
 Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Finanças, relatamos pela aprovação da matéria. 
(Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Em discussão o parecer. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – A Presidência acompanha o 
voto do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de lei nº 
139/2008. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei nº 139/2008. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração dos autógrafos. 
Votação adiada, com discussão encerrada em 

2º turno da Proposta de emenda Constitucional nº 
12/2007. 
 O Presidente, de ofício, solicita os Srs. 
Deputados para registrarem presença no terminal 
eletrônico. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registraram presença os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Giulianno dos Anjos, 
Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, 
Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Rodrigo Chamoun e 
Theodorico Ferraço) 

(Retiram-se os Srs. Deputados Carlos Casteglione, Doutor 
Wolmar Campostrini, Freitas, Janete de Sá, Marcelo Santos e 
Paulo Foletto) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (Da Mesa) – Srs. 
Deputados, registraram presença quatorze Srs. 
Deputados. 

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em 1º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 09/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 279/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 269/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 229/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 307/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 157/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 

 O Sr. Claudio Vereza – Sr. Presidente, pela 
ordem! Requeiro a V. Ex.ª nova verificação de 
quorum para efeito de votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro o requerimento de V.Ex.ª. 
 Solicito os Srs. Deputados que registrem 
presença no terminal eletrônico. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Elcio Alvares, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Guerino 
Zanon, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Rodrigo Chamoun e 
Theodorico Ferraço.)  
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(Retira-se o Sr. Deputado Euclério Sampaio).  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, registraram presença 
treze Srs. Deputados. 

Não há quorum para votação. 
 

 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 158/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 03/2008. 

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei nº 552/2007. 

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 553/2007. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 572/2007. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
 

 Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 169/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 144/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 150/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 153/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 135/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 177/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 99/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 88/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 147/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 83/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 149/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 162/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 159/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 171/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 158/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 68/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 166/2008. 
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Não havendo recurso, 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 nº 132/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 163/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 112/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 151/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 143/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 134/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 148/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 145/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 170/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 154/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 142/2008. 

Não havendo recurso, 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 nº 146/2008. 

Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração de autógrafos. 

 
Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 551/2007. 
Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 

3ª sessão. 
Passa-se à fase das Comunicações. 
 
O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Presidente, pela 

ordem! Hoje é o segundo dia da semana, por isso não é 
bom para esta Casa de Leis matérias não serem votadas 
por falta de quorum, ainda mais essas duas PECs que 
estão em pauta há semanas. Mais uma semana se 
encerrará e essas PECs provavelmente nem amanhã 
serão votadas por falta de quorum.. 

Sugerimos a V. Ex.ª que envie um telegrama 
aos Srs. Deputados, para que compareçam pelo menos 
amanhã para a votação dessas duas PECs. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – V. Ex.ª tem toda razão. Foram votadas nove 
matérias e o ideal seria que fosse esgotado o tempo 
destinado a sessão até as dezoito horas. Registro aqui o 
pedido de V. Ex.ª e assim o farei. Obrigado! 

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

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 

 A mesma pauta da presente sessão exceto as 
matérias votadas e mais, discussão única, em regime de 
urgência do Projeto de Lei Complementar nº 15/2008. 

 
ORDEM DO DIA:Discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.ºs 116/2008, 
176/2008, 250/2007, 273/2007, 81/2007, 398/2007, 
555/2007, 642/2007, 139/2008 e do Projeto de Lei 
Complementar n.º 15/2008. Votação adiada, com 
discussão encerrada, em 2.º turno, das Propostas de 
Emenda Constitucionais n.ºs 12/2007 e 09/2007, 
Votação adiada, com discussão única encerrada, dos 
Projetos de Lei n.ºs 279/2007, 269/2007, 229/2007, 
307/2007, 157/2007, 158/2007 e 03/2008. Votação 
adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de 
Lei nº 552/2007, 553/2007 e 572/2007. Discussão 
Especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 551/2007. 

 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

trinta e cinco minutos.  
 
*Deixam de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Wanildo Sarnáglia e Luzia Toledo. 
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QÜINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA 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 hora regimental, presentes 
as Srªs e Srs. Deputados Aparecida Denadai, 
Cláudio Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, 
Doutor Rafael Favatto, Doutor Hércules, 
Élcio Álvares, Euclério Sampaio, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, Rodrigo 
Chamoun Reginaldo Almeida, Sérgio Borges 
e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. 
 

(A convite de S. Exª., ocupam as 
cadeiras das 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, a Srª. Deputada 
Aparecida Denadai e o Sr. 
Deputado Dary Pagung) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

(O Sr. Dary Pagung lê Marcos, 
1:17) 
 

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

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 

leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
140/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008 
 
Sr. Presidente, 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições, e com base no Art. 151 do Regimento 
Interno, requer que seja submetido ao Plenário desta 
Casa, o pedido de utilização da Tribuna Popular para 
o Otorrinolaringologista Dr. Antônio Fernando 
Maciel para apresentação do III Ciclo de Palestras de 
Implante Coclear do ES, na Sessão Ordinária do dia 
07 de julho de 2008. 

 Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual/PT 

 
Ao 
Exm.º 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 

064/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
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 04 de 
agosto de 2008. 
 
 Atenciosamente, 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
Ao 
Exm.º 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 
109/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8.886, oriunda do Projeto de Lei 
n° 647/2007, de autoria do senhor Deputado Elion 
Vargas que “Declara de utilidade pública a 
Associação de Produtores Rurais de Vargem Alegre, 
localizada no Município de Conceição do Castelo, 
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neste Estado”, promulgada em 09 de junho de 2008 e, 
publicada no Diário Oficial do dia 10 de junho de 
2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 

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

110/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8.887, oriunda do Projeto de Lei 
n° 39/2008, de autoria da senhora Deputada Luzia 
Toledo, vetada parcialmente, que “Institui no 
Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo a 
Semana do Jovem”, sancionada em 09 de junho de 
2008 e, publicada no Diário Oficial do dia 10 de 
junho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
111/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8.888, oriunda do Projeto de Lei 

n° 336/2007, de autoria do senhor Deputado Da 
Vitória, que “Determina a veiculação na internet de 
cadastro estadual de foragidos da Justiça e dá outras 
providências”, sancionada em 10 de junho de 2008 e, 
publicada no Diário Oficial do dia 11 de junho de 
2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 

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

112/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8.889, oriunda do Projeto de Lei 
n° 137/2008, de autoria do senhor Governador do 
Estado, que “Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito - IDAF área de terra medindo 1.252,10 m² 
(mil, duzentos e cinqüenta e dois metros quadrados e 
dez decímetros quadrados)”, sancionada em 11 de 
junho de 2008 e, publicada no Diário Oficial do dia 
12 de junho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
113/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
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Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei Complementar nº 441, oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n° 12/2008, de autoria 
do senhor Governador do Estado, que “Altera o 
Anexo VI, de que trata o § 1° do artigo 24 da Lei 
Complementar n° 315, de 30.12.2004, alterado pela 
Lei Complementar 360, de 30.3.2006”, sancionada 
em 11 de junho de 2008 e, publicada no Diário 
Oficial do dia 12 de junho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
114/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8.890, oriunda do Projeto de Lei 
n° 573/2007, de autoria do senhor Deputado Paul 
Foletto, que “Denomina Rodovia do Café o trecho da 
Estrada ES 080 que liga o Município de Colatina ao 
Município de Barra de São Francisco, bem como 
denomina os trechos da Es 080 que discrimina”, 
sancionada em 13 de junho de 2008 e, publicada no 
Diário Oficial do dia 16 de junho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

ANTONIO DANIEL AGRIZZI 
Assistente Apoio Legislativo – DLPL 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
138/2008 
 
Vitória, 17 de junho de 2008 
 
Sr. Presidente, 
 
 Pelo presente, venho justificar minha 
ausência na Sessão Ordinária, do dia 11 de junho de 
2008, 4ª feira, por estar representando esta Casa em 
atividades parlamentares 
 
 Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual/PT 

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

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Justificada a ausência. À Secretaria 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 212/2008 

 
Declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO DE 
AGROTURISMO DO ESTADO 
ESPÍRITO SANTO. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica Declarado de Utilidade Pública 
a ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

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

sua publicação. 
 
 Palácio Domingos Martins, 16 de junho de 
2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-Presidente da ALES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A AGROTURES foi fundada em 03 de 
Setembro de 2004 tendo o seu devido registro em 
cartório na data de 22 de novembro de 2004. 

A AGROTURES está sediada na Fazenda 
Providência, Rodovia Pedro Cola, Km 04, Município 
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de Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo, sendo 
uma pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos. 

A AGROTURES tem como atividade a 
defesa de direitos sociais, como cultura, arte e 
turismo.  

A AGROTURES tem as seguintes 
finalidades: Fomentar e apoiar o turismo em área 
rural visando o desenvolvimento sustentável do ES; 
incentivar e apoiar os municípios Capixabas com 
potencial turístico; promover o engajamento das 
comunidades rurais com o segmento da atividade 
turística valorizando a relação do homem com o meio 
rural como foco de atratividade; integrar a 
AGROTURES aos programas de ações das diversas 
instituições que desenvolvem atividade de interesse 
do turismo rural; promover estudos, pesquisas, 
produção e divulgação de informações que dizem 
respeito ao fortalecimento e qualidade do turismo 
rural capixaba, observando sempre os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência não fazendo qualquer 
discriminação de raça, cor, gênero ou religião. 

Conforme a Certidão do Cartório Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Físicas e Jurídicas de 
Venda Nova do Imigrante -ES, a instituição foi 
fundada em 03.09.04 e registrada em 22.11.04, 
estando em pleno funcionamento conforme 
declaração do Juiz de Direito da Comarca de Venda 
Nova do Imigrante, em anexo. 

Face ao exposto, venho solicitar a atenção 
dos ilustres Deputados, no sentido de ser aprovado o 
presente Projeto de Lei, concedendo à 
ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO o reconhecimento de 
Utilidade Estadual, na forma da Lei Estadual. 
 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 213/2008 
 

DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE 
PESCADORES DA BARRA DO 
RIACHO - ASPEBR, SITUADA 
NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, 
NESTE ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública 
a ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA BARRA 

DO RIACHO - ASPEBR, associação civil daqueles 
que fazem da pesca sua profissão ou meio principal 
de vida, situada no Distrito de Barra do Riacho, no 
Município de Aracruz/ES. 

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

sua publicação. 
 

 Sala das Sessões, 09 de junho de 2008. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DA 

BARRA DO RIACHO – ASPEBR, é uma associação 
civil daquelas que fazem da pesca sua profissão ou 
meio principal de vida, tendo como finalidade a 
representação, promoção do desenvolvimento 
econômico dos pescadores associados, bem como a 
defesas dos direitos e interesses dos mesmos. 

Atualmente está sediada dentro do estaleiro 
de Barra do Riacho e encontra-se em funcionamento 
regular desde 2001, após o competente registro de 
seu estatuto social. 

O presidente da associação Sr.Sebastião 
Vicente Buteri nos encaminhou toda a documentação 
necessária que deve instruir o presente projeto de lei, 
que no momento segue anexo. 

Vale ressaltar que a referida associação 
encontra-se em pleno funcionamento conforme 
atestado expedido pela MM. Juíza de Direito – 
Sayonara Couto Bittencourt Barbosa há mais de dois 
anos. Entretanto, o ano de 2007 foi um ano atípico 
para a associação, pois passou por sérios problemas 
financeiros, o que a prejudicou muito e a impediu de 
efetuar qualquer atividade financeira ou patrimonial, 
razão pela qual foi emitida declaração simplificada da 
pessoa jurídica – inativa 2008, ou seja, a associação 
manteve funcionando precariamente com 
contribuições dos próprios associados, somente para 
custear despesas básicas. 

Sendo assim, submetemos o anexo projeto de 
lei às deliberações de praxe nesta Casa de Leis, para a 
final, ser coroado com a competente aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

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

N.º 025/2008 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
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 Através da Mensagem n° 96/08, o Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo 
Hartung, encaminha a esta Assembléia Legislativa o 
Projeto de Lei n° 121/08, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 
de 2009. 
 A matéria foi recebida nesta Casa em 
30.4.2008, prazo limite para o cumprimento dos 
termos da Lei Complementar n° 07, de 10.7.1990. 
Foi lida na Sessão Ordinária, de 05.5.2008 e 
publicada no Diário do Poder Legislativo, de 
06.5.2008, a páginas 10 a 82. Foi protocolada nesta 
Comissão em 07.5.2008 para exame e parecer. Foi 
lida na reunião do dia 13.5.2008, quando avoquei a 
sua relatoria. 
 E o relatório. 
 

PARECER 
 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 
2° da Constituição Estadual, o Chefe do Poder 
Executivo do Estado do Espírito Santo encaminha a 
esta Casa o Projeto de Lei n.° 121/08, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2009. Seguindo tramitação 
regulamentar, a matéria permaneceu em pauta nesta 
Comissão para recebimento de emendas, no período 
de 19.5.2008 a 28.5.2008 
 Conforme explicitado na referida Mensagem, 
a proposição governamental encontra-se formulada 
segundo as disposições constitucionais pertinentes, 
bem como em conformidade com a legislação 
infraconstitucional que disciplina a matéria, no caso, 
a Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF e a Lei Federal n° 
4.320 de 1964. 
 O Projeto sob exame apresenta no artigo 1° 
do Capitulo I os temas relacionados às Diretrizes 
Gerais para a elaboração. Do Orçamento Estadua1 de 
2009, em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 
2° da Constituição Estadual, compreendendo: 
 

I) as prioridades e metas da 
administração pública estadua1; 
II) a estrutura e organização dos 
orçamentos; 
III) as diretrizes para a elaboração e 
execução dos orçamentos do Estado 
e sua alterações; 
IV) as disposições relativas á divida 
pública estadua1, captação de 
recursos; 
V) as disposições relativas ás 
despesas com pessoal e encargos 
sociais; 
VI) as disposições sobre as 
alterações na legislação tributária; 
VII) a política de aplicação da 
agência financeira oficial de 
fomento; 

VIII) as disposições gerais. 
 
 Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do 
artigo 4° da LCF n° 101/00, integra o presente 
Projeto de Lei o Anexo de Metas Fiscais, 
compreendendo, os demonstrativos das metas anuais 
em valores correntes relativos às receitas, às 
despesas, aos resultados nominais e primários e ao 
montante da divida pública para o exercício 
financeiro de 2009, bem como as estimativas para o 
exercício de 2009 a 2011. 
 Também integra os Anexos do presente 
Projeto de Lei o que determina o artigo 4°, § 2º, 
incisos I, II, III, IV e V e § 3° da LCF n° 101/00 - Lei 
de Responsabilidade Fiscal: 
 

“Art.4° (...) 
 
§ 2° O Anexo conterá, ainda: 
 
I - avaliação do cumprimento das 
metas relativas ao ano anterior; 
II - demonstrativo das metas anuais, 
instruído com memória e 
metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as 
fixadas nos três exercícios 
anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas 
e os objetivos da política econômica 
nacional; 
III - evolução do patrimônio líquido, 
também nos últimos três exercícios, 
destacando a origem e a aplicação 
dos recursos obtidos com a 
alienação de ativos; 
IV - avaliação da situação financeira 
e atuarial: 
 
a) dos regimes geral de previdência 
social e próprio dos servidores 
públicos e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador; 
b) dos demais fundos públicos e 
programas estatais de natureza 
atuarial; 
 
V - demonstrativo da estimativa e 
compensação da renúncia de receita 
e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter 
continuado. 
 
§ 3º A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias conterá Anexo de 
Riscos Fiscais, onde serão avaliados 
os passivos contingentes é outros 
riscos capazes de afetar as contas 
públicas, informando as 
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providências a serem tomadas, caso 
se concretizem.” 
 

O Projeto de Lei n° 121/08 contempla as 
orientações estratégicas do Governo, 
consubstanciadas em 12 (doze) eixos estratégicos, a 
seguir discriminados, conforme o artigo 2°. 

 
I -saúde; 
 
II - educação e cultura; 
 
III - defesa social, justiça e segurança 
pública; 
 
IV - redução da pobreza; 
 
V - desenvolvimento econômico e 
turismo; 
 
VI - interiorização do 
desenvolvimento, agricultura, 
aqüicultura e pesca; 
 
VII – rede de cidades e serviços; 
 
VIII - logística e transportes; 
 
IX - meio ambiente; 
 
X - identidade e imagem capixaba e 
comunicação do Governo; 
 
XI - inserção estratégica regional; e 
 
XII - gestão pública e qualidade das 
instituições. 
 

 O saneamento das finanças públicas e a 
adoção da prática de orçamento equilibrado 
continuam como pilares fundamentais no processo de 
revitalização, expansão e melhoria dos serviços 
públicos e também para a programação de 
investimento focada na melhoria de qua1idade de 
vida da população. 
 Com o objetivo de garantir a capacidade de 
execução de investimentos, o inciso II do artigo 21 
prevê que os investimentos corresponderão, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) da receita de caixa 
do Tesouro, inclusive os recursos próprios 
arrecadados pelos órgãos da administração indireta. 
 O Projeto de Lei também prevê em seu artigo 
36 um dispositivo especifico para as ações que 
poderão constar no orçamento, visando à concessão 
de vantagem ou aumento de remuneração, criação de 
cargos, empregos e funções ou a1teraçöes de 
estrutura de carreira, bem como admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, de todos os 
Poderes do Estado. 
 Cumpre destacar que esta Casa de Leis, a 
exemplo dos anos anteriores, vem operando, com 

competência e responsabilidade pública, sua 
transformação num agente dinâmico de discussão e 
de aprimoramento das Leis Orçamentárias previstas 
nos incisos I a III do artigo 150 da Constituição do 
Estado. Esta Comissão, de forma particular, vem 
exercendo suas prerrogativas constitucionais e 
regimentais, garantindo ao conjunto dos 30 (trinta) 
deputados, bem como à sociedade civil e aos 
representantes do Poder Público das 12 (doze) 
microrregiões, condições para que se processe uma 
discussão aprofundada das matérias, com o objetivo 
de conhecê-la e de aprimorá-la. Isso se processa 
dentro dos parâmetros de toda a responsabilidade que 
nos é exigida, partícipes que somos do processo de 
criação das bases de uma governança sólida, 
competente e perene, anseio da sociedade capixaba. 
 As emendas apresentadas pelas Senhoras e 
petos Senhores Deputados, perfazendo um total de 30 
(trinta) emendas, foram publicadas no Diário do 
Poder Legislativo - DPL do dia 30.5.2008. 
 Após analise técnica desta relatoria, este total 
de emendas passa a ser 36 emendas incluindo as 
emendas aglutinativas, subemendas e emendas. 
 Por conseguinte, as emendas foram acatadas 
conforme descritas baixo: 
 

As emendas de nos 06, 11, 12, 13, 17; 
18, 21, 22 e 24, perfazendo um total 
de 9 (nove) emendas relativas ao 
controle e fiscalização da execução 
orçamentária e que não apresentam 
vício de inconstitucionalidade ou de 
ilegalidade, FORAM 
INTEGRALMENTE ACATADAS, 
pois são de suma importância para a 
qualificação do já citado processo de 
fiscalização e controle e, também, 
para o avanço de uma gestão 
intrapoderes compartilhada e 
propositiva. 
 
As emendas de nos 01, 02, 03, 04, 
05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 
29 e 30, perfazendo um total de 16 
(dezesseis) emendas, foram rejeitadas 
por este relator, conforme 
discriminadas abaixo: 

 
 Emenda de n° 001: 
 A relatoria rejeita essa emenda, mantendo 
assim o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 
 Emenda de n° 002: 
 A supressão dos recursos próprios 
arrecadados pelos órgãos da administração e indireta 
torna difícil garantir os recursos os 15% (quinze por 
cento) de investimentos. 
 
 Emenda de n° 003: 
 A relatoria rejeita essa emenda por não ser de 
competência do Tribunal de Contas, conforme os 
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artigos 71 e 72 da Constituição Estadual e por este 
órgão não fazer parte do Poder Executivo mantendo 
assim, o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 
 Emenda de n° 004: 
 A modificação proposta por essa emenda 
teria que ter sido sugerida no artigo 29 e não no 
artigo 28. 
 
 Emenda de n° 005: 
 A relatoria rejeita essa emenda, mantendo 
assim o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 

Emenda de n° 008: 
 A inclusão de entidades deve obedecer à Lei 
Complementar n° 4.320/64, não podendo incluir 
despesas sem determinar o seu gasto pelas 
codificações exigidas pela Lei, mantendo assim o 
texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 

Emenda de n° 009: 
 A redação original deixa as dotações para 
auxilio abertas para qua1quer área do Governo, tendo 
em vista que a Lei n° 4320/64 não coloca limite nas 
mesmas, essa emenda limita as áreas para 
recebimento de auxílio, mantendo assim o texto 
original do Projeto de Lei nº 121/08. 

 
Emenda de n° 010: 

 A redação original deixa as dotações para 
auxílio abertas para qualquer área do Governo, tendo 
em vista que a Lei 4320/64 não coloca limites as 
mesmas, essa emenda limita as áreas para 
recebimento de auxilio, mantendo assim o texto 
original do Projeto de Lei n° 121/08.  
 

Emenda de n° 014: 
 A relatoria rejeita a presente emenda, uma 
vez que a emenda não esclarece ao Poder Executivo a 
forma de aumentar de 15% (quinze por cento) para 
20% (vinte por cento) da receita do caixa do Tesouro, 
para investimentos e inversões financeiras, mantendo 
assim o texto original do Projeto de Lei n° 121/98. 
 

Emenda de n° 015: 
 Este cadastro é uma especificidade de cada 
área do Governo, tendo em vista que as mesmas estão 
mais aptas a verificarem as instalações e os serviços 
oferecidos pelas entidades, mantendo assim o texto 
original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 

Emenda de n° 016: 
A relatoria rejeita essa emenda, uma vez que 

a LDO determina a forma de elaboração da matéria 
orçamentária, o prazo de aplicação dos recursos 
recebidos pelo município, oriundos dos royalties do 
petróleo deve ser introduzido na Lei n° 8.308/06, que 
criou o Fundo para a Redução das Desigualdades 
Regionais e da outras providências, mantendo assim 
o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 

Emenda de n° 023: 
A relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 
Emenda de n° 027: 
Esta relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 
Emenda de n° 028: 
Esta relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 

Emenda de n° 029: 
Esta relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei n° 121/08. 
 
 ESTA RELATORIA, POR 
SOLICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO, 
PARA PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO 
DA LDO, APRESENTA AS SEGUINTES 
EMENDAS AGLUTINATIVA, SUBEMENDAS E 
EMENDAS: 
 
 1) Emenda de n° 31 - Modifica-se o Anexo 
II – Riscos Fiscais do Projeto de Lei n° 121/08 - 
LDO 2009, conforme texto abaixo: 
 

ANEXO II - RISCOS FISCAIS 
 

“Os Riscos Fiscais são as possibilidades da 
ocorrência de eventos que venham a impactar, 
negativamente as contas públicas, e são classificados 
em dois grupos: Riscos Orçamentários e Riscos 
Decorrentes da Gestão da Divida. 

Na categoria dos riscos orçamentários que 
dizem respeito à possibilidade das receitas e despesas 
previstas não se confirmarem, são pelo lado da 
receita, decorrentes da frustração de parte da 
arrecadação, motivado principalmente em função de 
desvios entre os parâmetros estimados e efetivos, 
como por exemplo, o nível de atividade econômica, a 
taxa de inflação e a taxa de câmbio. 

Assim como a receita, pelo lado da despesa 
as realizações podem apresentar diferenças 
decorrentes de desvios entre os parâmetros estimados 
e efetivos, podendo afetar principalmente 
as despesas com divida pública, dado a variação da 
taxa de câmbio. Outra despesa importante é o gasto 
com pessoal e encargos, que basicamente são 
determinados por decisões associadas a planos de 
carreira e aumentos salariais. A possibilidade do 
Poder Executivo realizar concurso público visando 
suprir as necessidades da administração para 
melhoria dos serviços prestados não deverá afetar as 
contas, já que as despesas decorrentes dos mesmos 
estão enquadradas na receita prevista.  

Os Riscos decorrentes da Gestão da Divida 
referem-se a possíveis ocorrências externas à 
administração que, quando efetivadas resultam um 
aumento da dívida pública no ano de referência, 
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principalmente a partir de dois tipos de eventos. O 
primeiro decorre de fatos como a variação da taxa de 
juros e de câmbio, e o outro são os passivos 
contingentes que representam dividas que dependem 
de fatores imprevisíveis tais como resultados de 
julgamentos de processos judiciais. 

No Estado, a dívida de passivos contingentes, 
encontra-se relacionada a pendências dos processos 
de liquidação da Companhia de Melhoramentos e 
Desenvolvimento Urbano - COMDUSA, estimada 
em RS 300 mil da Empresa Capixaba de Turismo - 

EMCATUR estimada em RS 250 mil, da 
Companhia Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola do Espírito Santo - CIDA, estimada em 
R$ 3 milhões e da Companhia de Desenvolvimento 
de Projetos Especiais - CODESPE, estimada em R$ 
50 milhões, perfazendo um total de R$ 53,5 milhões. 
Neste caso, o recurso resultante do ativo imobilizado 
das empresas em liquidação, bem como, o valor a ser 
destinado à Reserva de Contingência cobrirão com as 
necessidades dessa categoria de riscos fiscais, caso 
venha a se confirmar” 

 
ANEXO II RISCOS FISCAIS 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2009 

ANEXO DE RISCOS FICAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS 

(Art. 4º, § 3º, LRF) 
 
            R$ MIL 

RISCOS FISCAIS PROVDÊNCIAS 
DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR 

PASSIVO CONTINGENTE DE EMPRESA 
EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 

   

COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – 
COMDUSA 

300 

REPASSE DE RECURSO PELO TESOURO 
ESTADUAL, A SER PREVISTO NA LOA/08 
(AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS 
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA) 

300 

EMPRESA CAPIXABA DE TURISMO – 
EMCATUR 250 

REPASSE DE RECURSOS PELO TESOURO 
ESTADUAL, A SER PREVISTO NA LOA/08 
(AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS 
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA) 

250 

COMPANHIA INTEGRADA DE 
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO 
ESPÍRITO SANTO – CIDA  

3.000 

REPASSE DE RECURSOS PELO TESOURO 
ESTADUAL, A SER PREVISTO NA LOA/08 
(AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS 
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA) 

3.000 

COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
ESPECIAIS – CODESPE 

50.000 

REPASSE DE RECURSOS PELO TESOURO 
ESTADUAL, A SER PREVISTO NA LOA/08 
(AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS 
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA) 

50.000 

Total  53.550  53.550 
 
 
 2) EMENDA de n° 32 – Suprime-se o 
parágrafo único do artigo 15 de Capítulo IV, texto 
abaixo citado: 
 
 SUPRESSÃO: Parágrafo único. Os 
Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério 
Público encaminharão ao Poder Executivo suas 
respectivas propostas orçamentárias até 29.8.2008. 
 
 3) EMENDA de n° 33 – Modifica-se o caput 
do artigo 36,com a seguinte redação: 
 
 Art. 36. Para fins de atendimento ao disposto 
no artigo 154, § 1°, inciso II da Constituição 
Estadual, constarão do Projeto de Lei Orçamentária 
de 2009 ações especificas visando a concessão de 

vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer titulo, de todos os Poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário e os órgão Tribunal 
de Contas e Ministério Público, observados os limites 
estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei 
Complementar Federal n.° 101/00. 
 As emendas de nos 007, 019, 020, 025 e 026, 
foram acatadas em partes perfazendo um total de 5 
(cinco) emendas, e transformadas em emendas 
aglutinativas e subemenda, conforme relacionadas 
abaixo. 
 
 4) A emenda de nº 007 (Dep. Luzia Toledo). 
020 (Dep. Sergio Borges) e 026 (Dep. Rodrigo 
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Chamoun) passam a ser a EMENDA 
AGLUTINATIVA de n° 034, conforme texto 
abaixo: 
 
 Modifica-se o caput do artigo 25, com a 
seguinte redação: 
 
 Art. 25. O Poder Executivo remeterá junto 
com a proposta orçamentária para o exercício de 
2009 à Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo listagem das entidades privadas sem 
fins lucrativos aptas a serem beneficiadas com 
recursos orçamentários de subvenções sociais e de 
auxílios. 
 
 5) A emenda de n° 025 (Dep. Sergio Borges) 
passa a ser SUBEMENDA de n° 035: 
 
 O artigo 45 passa a ter §§ 1° e 2° sendo que o 
parágrafo único passa a ser §1° e acrescenta-se o § 2° 
ao PL n° 121/08 com a seguinte redação:  
 
 § 1° O Poder Executivo publicará até 30 
(trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido de execução orçamentária, bem 
como relatório indicativo de realização da receita, 
para fins de verificação do estabelecido nos artigos 9° 
e 13 da Lei Complementar Federal n° 101/00. 
 
 § 2° Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 (vinte) de 
cada mês. 
 
 6) A emenda de n° 019 (Dep. Sergio Borges) 
passa a ser SUBEMENDA de n° 036:  
 

Modifica-se o inciso II do artigo 22 com a 
seguinte redação: 

Art.22(...) 
 
II - Sejam de atendimento direto ao público, 

de forma gratuita, e que possuam comprovante da 
Declaração Atualizada do Registro do Conselho 
Municipal de Assistência Social ou do Certificado de 
Entidades Beneficentes de Assistências Social, 
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS, salvo nas demais áreas de atuação 
governamental que deverão apresentar registro ou 
certificado dos órgãos competentes. 
 No sentido de cumprir efetivamente nosso 
papel de representante da população e, ainda, com a 
finalidade de desenvolver o Estado do Espírito Santo, 
dentro do limite que nos permite a atual conjuntura 
econômica, somos pela adoção do seguinte. 
 

PARECER N.° 025/2008 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADAS DE CONTA é pela 
aprovação do Projeto de Lei 121/2008, com as 
emendas acolhidas e apresentadas por esta relatoria. 
 
 Palácio Domingos Martins, 10 de junho de 
2008 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente/Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
LUZIA TOLEDO 
JANETE DE SÁ 

EUCLÉRIO SAMPAIO (contra) 
ÉLCIO ALVARES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 146/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, com base no 
Artigo 23, § 1°, inciso III do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, bem como na Decisão do Colégio de 
Líderes do dia 15 de março de 2004, vem por meio 
deste, justificar a sua ausência no Plenário, na Sessão 
do dia 11/06/2008, tendo em vista que no mesmo 
horário encontrava-se acompanhado sua filha em 
cirurgia no Hospital Santa Rita (atestado em anexo). 
 Atenciosamente, 
 
 Vitória, 17 de junho de 2008 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual  

Líder do PDT  
 
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 147/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com artigo 295, 
parágrafo 3º, requer a V. Exª licença para 
tratamento de saúde, no dia 21 de maio do 
corrente ano, para justificar sua ausência na Sessão 
Ordinária, conforme atestado médico anexo. 
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 Sala das Sessões, 17 de junho de 2008. 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado 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: 
REQUERIMENTOS S/N.ºS-2008, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de pesar pelos falecimentos 
do Senhor Orlando Sathler Filho e da Senhora Kilda 
Nascimento Salviato.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Transmitam-se. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 103/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados abaixo assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª. 
após ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei nº 211/2008, de autoria da Mesa 
Diretora, que reajusta em 5% os vencimentos dos 
servidores da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo e dá outras providencias. 
 
 Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 103/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 104/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados abaixo assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª. 
após ouvido o Plenário , REGIME DE URGÊNCIA 

para o Projeto de Lei nº 210/2008, de autoria da Mesa 
Diretora, que Altera tabela de vencimentos dos 
servidores efetivos da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo e dá outras providencias. 
 
 Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 104/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 95/2008 
 

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

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o 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. 

 
Palácio Domingos Martins, 10 de junho de 

2008. 
 

ÉLCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 95/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 96/2008 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei nº 
181/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
120/2008, que introduz alterações na Lei n.º 8.600, de 
2007, na parte que autoriza o Estado a conceder 
remissão de débitos ficais referente ai ICMS. 

 
Palácio Domingos Martins, 02 de junho de 

2008. 
 

ÉLCIO ALVARES 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 96/2008, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO-(Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas 
e Srs. Deputados, imprensa, telespectadores e 
servidores desta Casa, votamos favoravelmente à 
matéria que ora declaramos, porque entendemos ser 
pertinente e legítima. 
 Assomamos à tribuna desta Casa para fazer 
uma cobrança, já estávamos pensando, mas 
aproveitamos para falar sobre uma matéria publicada 
no jornal A Tribuna, “Prova de Fogo”. No mês de 
março o Subsecretário de Administração, Sr. Max da 
Mata concedeu uma entrevista à Radio CBN e nós 
cobramos de S. Exª. um requerimento de informação, 
para que S.Exª. exibisse as faturas dos cartões 
corporativos ou cartão Banestes de suprimento. S.Exª 
fez um compromisso público a esta rádio no mesmo 
mês que cumpriria no prazo constitucional de trinta 
dias. O Estado respondeu que não tinha cartão 
corporativo. 
 Fizemos novamente o pedido de informação 
sobre o cartão Banestes de suprimento e até hoje o 
Subsecretário de Administração não cumpriu com a 
sua palavra.  

Temos uma matéria publicada no jornal A 
Tribuna que diz: 

 
“ Prova de Fogo” 

“Dirigente do DEM em Vitóriaq, 
Max da Mata avalia que o caso do 
vereador Gilmário da Costa, o 
Passarinho(PDT), é uma chance que 
os vereadores da capital têm de 
melhorar a imagem da Casa. 
 “Eles(vereadores) ficaram 
desgastados no aumento do IPTU e 
com a pizza do caso do Sr. Vereador 
Antônio Denadai flagrado dirigindo 
bêbado. Agora, podem dar a volta 
por cima ou não”, observa. 
 

 Um subsecretário que vai à imprensa mentir 
para o povo; que não cumpre aquilo que diz; não 
apresenta as faturas! Quem é esse Max da Mata? V. 
Exªs. se lembram de onde ele veio? Quem o colocou 
na vida pública? Qual o passado político desse 
homem? Agora, para conseguir bons antecedentes 
políticos, posa de bom mocinho no novo governo, 
como reserva moral, mas mente para o povo; dá 
entrevista à Rádio CBN e não cumpre o que diz e 
ainda quer ser candidato a vereador. Uma farsa de 
homem público, um pé inchado querendo falar de um 
pé descalço! Quem é? E a imprensa não cobra de um 
falso moralista que quer entrar na vida pública que já 
entrou errado no passado! Vamos olhar o passado 
desse cidadão! Esse, homem tem um passado 
nebuloso e faz parte de um novo governo. 
 Chamamos a atenção de todos porque é um 
novo governo com velhas personalidades! Não somos 
contra a punição para quem errou, mas chamamos a 
atenção para esses falsos moralistas, esses arautos, 
entre aspas, da moralidade que sabemos quem são. 
Concedeu entrevista à Radio CBN. E aonde estão as 
faturas dos cartões corporativos, que o governo nega? 
Será que teremos que assomar a esta tribuna para 
falar onde e em quais lojas de conveniência ou de 
marca esses cartões Banestes de suprimento do 
governo do Estado, foram usados? Temos os nomes 
de algumas lojas. Temos que dizer desta tribuna 
porque o governo não quer abrir o portal?  
 Não temos dificuldades de dizer não! Temos 
diversos pedidos de informação que não foram 
respondidos, mas temos respostas de forma extra-
oficiais, inclusive de informações muito graves e que 
não temos dificuldades de dizer nomes de lojas. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS-(Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas, e Srs. 
Deputados, ratificamos o nosso voto referente ao 
requerimento. Na semana passada fizemos um 
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pronunciamento, seguido pelo Sr. Deputado Da 
Vitória, com relação ao papel das Igrejas junto à 
sociedade. Aproveitamos a oportunidade como vice 
Presidente da Comissão de Segurança, nos próximos 
dias proporemos uma sessão e convidaremos os 
operadores de segurança pública, seja da Polícia 
Civil, Militar ou do próprio Bombeiro Militar, para 
que em conjunto com as Igrejas, primeiro falar sobre 
o reconhecimento do papel delas junto à sociedade, o 
que o Estado pode colaborar para que o crescimento 
das ações promovidas por elas junto à sociedade, 
possa ser ampliado. 
 A Igreja desempenha um papel que é um dos 
mais importantes na diminuição da violência, das 
desigualdades sociais e na totalidade das vezes não é 
reconhecida pelo Estado. Por exemplo, citamos na 
semana passada que o índice de violência diminuiu 
de forma brutal na cidade de Cariacica, em uma das 
regiões considerada a mais violenta do Estado do 
Espírito Santo, a grande Nova Rosa da Penha e não 
teve aumento do efetivo de policiamento, aliás, teve 
diminuição, mas aumentou o efetivo das Igrejas, que 
naturalmente fez com que a violência naquela região 
pudesse ser diminuída, tornando-se, 
proporcionalmente, a um dos menores índices de 
violência deste Estado 
 Acreditamos que, por mais que seja previsto 
na regra constitucional, o Estado é laico, mas o 
Estado pode primeiro reconhecer o papel das Igrejas 
e, nesse sentido ele tem que ser humilde o bastante, 
que dessa forma, principalmente na pessoa do Sr. 
Governador Paulo Hartung, a violência não só no 
Estado do Espírito Santo, mas no país e no mundo é 
uma responsabilidade de todos, é competência do 
Estado, mas é também competência nossa, desta 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
das prefeituras e das câmaras. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – O Presidente, de ofício, com base no art. 
119 do Regimento Interno, determina a supressão da 
fase do Grande Expediente, a fim de passar 
imediatamente à Ordem do Dia. (Pausa) 
 Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar nº 15/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
126/2008, que institui modalidade de 
remuneração por subsídio e o Plano de 
Carreira, para os Servidores do IDAF. 
Publicado no DPL do dia 11/06/2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
CIDADANIA, DE AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS). 

 
2. Votação adiada, com discussão encerrada, 

em 2.º turno, da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 12/2007, do Ex-Deputado 
Elion Vargas, que acrescenta o inciso VII no 
artigo 211, da Constituição Estadual, que 
trata da preservação da biodiversidade 
genética. Publicado no DPL do dia 
09/08/2007. Pareceres nºs 303/2006, da 
Comissão de Justiça, pela admissibilidade; 
37/2007, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e Meio Ambiente; 07/2007, da 
Comissão de Agricultura, ambos, pela 
aprovação e 62/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
publicados no DPL do dia 02/04/2008. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal. A matéria foi aprovada, 
em 1.º turno, com 19 (dezenove) votos 
favoráveis, e (01) abstenção, na Sessão 
Ordinária do dia 21/05/2008. 

 
3. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em 1.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 09/2007, de 
autoria do Ex-Deputado Givaldo Vieira, que 
altera o artigo 3º da Constituição Estadual, 
que dispõe sobre as normas de discriminação 
as quais a Lei estabelecerá sanções. 
Publicado no DPL do dia 05/07/2007. 
Pareceres nºs 275/2007, da Comissão de 
Justiça, pela admissibilidade; 124/2007, da 
Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos; 41/2007, da Comissão Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL 
do dia 06/12/2007 e 02/2008, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 29/05/2008. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal.  

 
4. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 279/2007, 
do Deputado Vandinho Leite, que cria a 
Semana Estadual de valorização do Educador 
e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 26/07/2007. Pareceres nºs. 292/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 138/2007, da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos; 15/2007, da Comissão de 
Educação e 14/2008, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 26/05/2008. 

 
5. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 269/2007, da 
Deputada Janete de Sá, que decreta feriado 
estadual o dia 23 de maio, em comemoração 
ao início da Colonização do Solo Espírito-
Santense. Publicado no DPL do dia 
26/07/2007. Pareceres nºs. 287/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
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constitucionalidade, com emendas 
modificativa; 135/2007, da Comissão de 
Defesa da Cidadania e Direitos Humanos e 
19/2008, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
26/05/2008. 

 
6. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 229/2007, da 
Deputada Luzia Toledo, que dispõe sobre a 
impressão do quadro de vacinas infantis 
obrigatórias nas embalagens de leite tipo C e 
B. Publicado no DPL do dia 11/07/2007. 
Pareceres nºs. 294/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 134/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 62/2007, da Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social; 
05/2007, da Comissão de Agricultura e 
22/2008, da Comissão de Finanças, todos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
29/05/2008. 

 
7. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 307/2007, 
do Deputado Paulo Foletto, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da afixação de cartazes em 
locais visíveis nas empresas e boxes de 
vendas de passagens rodoviárias 
interestaduais e intermunicipais, sobre a 
gratuidade aos maiores de 65 anos e da 
reserva de 2 (duas) vagas por ônibus no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL do dia 14/08/2007. 
Pareceres nºs. 350/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 137/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 42/2007, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e de Proteção ao 
Meio Ambiente e 23/2008, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, publicados 
no DPL do dia 29/05/2008. 

 
8. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 157/2007, 
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe 
sobre a cassação da inscrição estadual dos 
estabelecimentos farmacêuticos e similares 
que comercializarem medicamentos 
proibidos e com data de validade vencida, e 
dá outras providências. Publicado no DPL do 
dia 15/06/2007. Pareceres nºs. 363/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
Constitucionalidade/ legalidade; 149/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos; 69/2007, Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social; 
41/2007, Comissão de Defesa do 
Consumidor e de Proteção ao Meio 
Ambiente e 21/2008, Comissão de Finanças, 

todos pela aprovação, publicados no DPL do 
dia 05/06/2008. 

 
9. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 158/2007, 
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe 
sobre a cassação da inscrição estadual dos 
estabelecimentos que comercializarem 
produtos falsificados, contrabandeados ou de 
origem duvidosa, e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 15/06/2007. 
Pareceres nºs. 377/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
12/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, e 
20/2008, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
05/06/2008. 

 
10. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 03/2008, do 
Deputado Reginaldo Almeida, que altera o 
artigo 1º da Lei Estadual nº 7.832/2004, e 
ainda exclui o parágrafo único do mesmo 
artigo, que dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Espírito-Santense. 
Publicado no DPL do dia 21/02/2008. 
Pareceres nºs. 136/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
65/2008, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação, publicados no DPL do dia 
05/06/2008.  

 
11. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 552/2007, 
do Deputado Da Vitória, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de limpeza e desinfecção de 
caixa d’água. Publicado no DPL do dia 
06/12/2007. Parecer nº 114/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 12/05/2008. 

 
12. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 553/2007, 
do Deputado Da Vitória, que obriga a 
inclusão do telefone e endereço do 
PROCON-ES nos documentos fiscais 
emitidos pelos estabelecimentos comerciais. 
Publicado no DPL do dia 06/12/2007. 
Parecer nº 102/2008, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 12/05/2008. 

 
13. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 572/2007, da 
Deputada Luiza Toledo, que disciplina o uso 
de capacetes pelo condutor de motocicleta e 
passageiros nos estabelecimentos de acesso 
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público no Estado e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 10/12/2007. 
Parecer nº 57/2008, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 29/05/2008. 

 

14. Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 551/2007, do Deputado Da Vitória, 
que determina o tempo de atendimento ao 
público nas agências bancárias, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL 
do dia 06/12/2007. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar nº 15/2008. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 
pela ordem! Consultei os Srs. Deputados para 
acelerarmos a votação da Ordem do Dia e fazermos 
uma sessão extraordinária para votarmos o projeto do 
aumento dos servidores desta Casa e o projeto de 
reformulação da Incaper. 
 Fazemos um apelo a V.Ex.ª para que este 
acordo de plenário fosse acatado pela Mesa. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Peço ajuda ao Líder do Governo para 
mantermos o quorum até o fim desta sessão. (Pausa) 
 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, Cacau Lorenzoni, 
Marcelo Santos, Doutor Wolmar Campostrini e 
Vandinho Leite.  
 O Projeto de Lei Complementar nº 15/2008, 
institui modalidade de remuneração por subsídio e o 
Plano de Carreira para os servidores do IDAF. A 
matéria recebeu uma emenda do Governo que diz o 
seguinte: 
 

“Dê-se nova redação ao inciso I do 
seu artigo 14: 

 
Art. 14 (...) 
 
I – 10 (dez) pontos para o servidor 
que possuir mais de 15 (quinze) anos 
de serviços contados a partir da 
nomeação para cargo público ou 
emprego público no Sistema 
Estadual de Política Agrícola;” 

 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Doutor 
Wolmar Campostrini. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) - Sr. 

Presidente e Srs. membros da Comissão de Justiça, 
através das Mensagens n°s 126 e 137/2008 o 
Governador do Estado submete a este Poder nos 
termos da Constituição Estadual apreciação do 
Projeto de Lei Complementar nº 15/2008, que institui 
a modalidade de remuneração por subsídio e o Plano 
de Carreira, para os Servidores do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF.  

Juntou-se ao projeto original a Emenda nº 01 
encaminhada através da Mensagem nº 137/2008, do 
próprio Poder Executivo, alterando a redação do 
artigo 14 da proposta original, devidamente acolhida 
e o nosso parecer é pela legalidade e 
constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar 
nº 15/2008, oriundo da Mensagem Governamental 
com a Emenda nº 01 que dá nova redação ao inciso I 
do artigo 14 da proposta original. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – Recebemos uma 
correspondência da Associação dos Funcionários do 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo – IDAF, com propostas de emendas à 
matéria e, segundo informações das lideranças de 
Governo essas alterações foram encaminhadas para o 
Governo e serão oportunamente analisadas e 
dependendo das condições adotadas pelo Poder 
Executivo, enviando emenda para alterar a matéria 
que está apreciada neste momento. Como a matéria 
está em regime de urgência a colocaremos em 
discussão. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

  O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HERCULES – Com o 
relator. 
 

O SR. CACAU LORENZONI - Com o 
relator. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - 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 - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO) - 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 
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Comissão de Cidadania, Srs. Deputados Doutor 
Wolmar Campostrini, Vandinho Leite e Luciano 
Pereira. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Luciano Pereira. 

 
O SR. LUCIANO PEREIRA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Cidadania, temos em mãos o Projeto 
de Lei Complementar nº 15/2008 que institui a 
modalidade de remuneração por subsídio e o Plano 
de Carreira, para os Servidores do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e 
acatamos a emenda apresentada pela Comissão de 
Justiça. Portanto, o nosso relato é pela aprovação da 
matéria. (Muito bem!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Assim como o Sr. Deputado 
Claudio Vereza, registramos o recebimento de uma 
carta dos funcionários do IDAF, contendo algumas 
questões que consideramos procedentes. Existe uma 
discussão junto ao Secretário, que após a matéria ser 
votada nesta Casa serão analisadas algumas 
adequações a pedido dos servidores do IDAF. 
Portanto, deixamos claro que somos favoráveis a 
essas adequações que foram apresentadas nesta carta, 
recebida pelo nosso gabinte 

Somos favoráveis a essas adaptações que 
foram apresentadas nesta carta que o nosso gabinete 
recebeu dos servidores do IDAF. 
 Votaremos também de forma favorável a esta 
matéria, mas observando a abertura que existe por 
parte do Secretário de Gestão e Recursos Humanos, o 
Sr. Ricardo Oliveira, para fazer as adaptações 
necessárias discutidas com o sindicato representativo 
da categoria. 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – 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 matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO) – 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, Cacau Lorenzoni e Marcelo Coelho. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 O Projeto de Lei Complementar nº 15/2008, 
que institui modalidade de remuneração por subsídio 
e o Plano de Carreira, para os servidores do IDAF. 

Srs. membros da Comissão de Agricultura, 
somos pela aprovação da matéria, acatando a emenda 
apresentada pelo Governador. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o 
relator. 
 
 O SR. CACAU LORENZONI – Com o 
relator. 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Com o 
relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Agricultura, com emenda. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO) – 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, 
Wanildo Sarnáglia, Da Vitória e Janete de Sá. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação da matéria, com a emenda 
do Governo que foi acatada pela Comissão de Justiça. 
(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. WANILDO SARNÁGLIA– Com o 
relator. 
 O SR. DA VITÓRIA –Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ– 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. 
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 O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 15/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 15/2008. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
na qualidade de Líder do Governo, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Élcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, a liderança do Governo recomenda o voto 
SIM. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – A presente matéria exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico.  
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
votarão SIM; os que forem contrários votarão NÃO. 
 Solicito os Srs. Deputados que registrem seu 
voto no terminal eletrônico. (Pausa) 
 

(Procede-se o registro dos votos) 
 

(Votaram SIM os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, 
Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Doutor Rafael Favatto, Doutro 
Wolmar Campostrini, Elcio Álvares, 
Euclério Sampaio, Janete de Sá, 
Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Rodrigo Chamoun, Sérgio Borges, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia)  
 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Doutor Wolmar Campostrini Janete de Sá e 
Wanildo Sarnáglia). 
 

O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, pela ordem! Registramos que quando V. 
Ex.ª não estava presidindo os trabalhos, a Casa foi 
dirigida pelo líder da oposição, o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, que ajudou o governo a aprovar 
suas matérias demonstrando a sua imparcialidade. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Srs. Deputados, votaram SIM dezenove 
Srs. Deputados e uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 

 Em conseqüência, fica aprovado o projeto. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
 Votação adiada, com discussão encerrada, em 
2ª turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.° 
12/2007. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! A liderança do governo, a exemplo do 
que fez no primeiro turno, torna a repetir o seu 
posicionamento em nada opor à Emenda 
Constitucional. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - A presente matéria exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis a 
matéria 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) 
(Votam SIM os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, 
Cacau Lorenzoni, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun e Wanildo Sarnáglia.) 
 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Carlos Casteglione e Robson 
Vaillant e retiram-se a Srª. Deputada Janete 
de Sá e os Srs. Deputado Sérgio Borges e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM dezoito 
Srs. Deputados e uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 
 Em conseqüência, fica aprovada a Proposta 
de Emenda Constitucional nº12/2007. 
 Em Mesa para promulgação. 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em 1º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 09/2007. 
 A presente matéria exige votação nominal. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 
matéria votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
 Solicito aos Srs. Deputados que registrem seu 
voto no terminal eletrônico. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
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(Votaram SIM os Srs. Deputados 
Cacau Lorenzoni, Carlos Casteglione, 
Claudio Vereza, Doutor Wolmar 
Campostrini, Janete de Sá, Luciano 
Pereira, Rodrigo Chamoun, Sérgio 
Borges e Wanildo Sarnáglia; votaram 
NÃO os Srs. Deputados Atayde 
Armani, Aparecida Denadai, Dary 
Pagung, Doutor Rafael Favatto, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Jardel dos 
Idosos, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant e Vandinho Leite) 
 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se os Srs. Deputados 
Doutor Hércules da Silveira, Marcelo Coelho 
e Marcelo Santos e comparecem os Srs. 
Deputados Janete de Sá, Reginaldo Almeida 
e Sérgio Borges e Vandinho Leite) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM nove Srs. 
Deputados; votaram NÃO dez Srs. Deputados e uma 
abstenção do Presidente, regimentalmente impedido de 
votar. 
 Em conseqüência, fica rejeitada a Proposta de 
Emenda Constitucional. 
 Arquive-se a matéria. 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 279/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 269/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado contra três votos. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, votamos a favor da semana estadual de 
valorização do educador. Muito importante. 

Quanto ao projeto de autoria da Sr.ª Deputada 
Janete de Sá, que decreta feriado estadual o dia 23 de 
maio em comemoração ao início da colonização do solo 
espírito-santense, na Comissão de Justiça votamos 
favoravelmente. Isso porque o 23 de maio já é uma 
tradição no Estado. E não é o dia de Vila Velha, é o dia 
da colonização do solo espírito-santense.  

É o dia de Vila Velha também, mas a sua 
nomenclatura sempre foi, desde que nos entendemos 
por gente, dia da colonização do solo espírito-santense. 
Portanto, é o dia do Estado do Espírito Santo. É o dia 

em que este Estado foi, digamos, criado pela capitania, 
em seguida província, depois Estado do Espírito Santo.  

Achamos justo que haja a extensão do feriado, 
que hoje ocorre em alguns municípios, para o Estado, a 
exemplo de outros estados da federação que também 
têm dias estaduais. 

Também queremos declarar a respeito da 
emenda constitucional de autoria original do ex-
Deputado Givaldo Vieira, que, após a assinatura de 
vários colegas, tornou-se emenda constitucional de toda 
a Casa. 

A emenda constitucional do ex-Deputado 
Givaldo Vieira, que foi rejeitada infelizmente, apenas 
destrinchava, detalhava a proibição de discriminação no 
Estado e nos municípios. 

O parágrafo único do art.3º da Constituição 
Estadual veda qualquer tipo de discriminação, 
independentemente das sanções criminais. É uma 
redação genérica vedando qualquer tipo de 
discriminação, mas o ex-Deputado Givaldo Vieira com 
essa proposta de emenda constitucional pretendia 
detalhar que tipo de discriminação estava vedada.  

O projeto de autoria de S.Ex.ª veda 
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 previstas em lei. 

A emenda do ex-Deputado Givaldo Vieira era 
um avanço, porque detalhava melhor o que hoje é 
discriminação no País. Inclusive, havia nessa proposta 
uma lacuna, porque não citava condição física ou 
intelectual, que é o caso das pessoas com deficiência, 
que, já em vigor no mundo inteiro, e para que haja a 
adesão do Brasil a essa convenção só falta a votação no 
Senado, já que na Câmara Federal a mesma foi 
ratificada com votação em dois turnos. Lamentamos que 
a Emenda Constitucional de autoria do ex- Deputado 
Givaldo Vieira não tenha sido aprovada.  

Esperamos que esse voto não tenha sido por 
alguma retaliação política, pelo fato do ex- deputado 
Givaldo Vieira ter colocado seu nome à disposição do 
Partido dos Trabalhadores no Município da Serra, 
situação esta que está sendo analisada no âmbito do 
partido naquele Município e quem sabe a partir de uma 
decisão, lá seja revista, como está sendo analisada em 
nível nacional. (Muito bem!) 

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

a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

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

oradora) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, bom-dia. Agradecemos especialmente aos 
Srs. Deputados que compreenderam e votaram o nosso 
projeto que visa instituir como “Data Magna do Estado 
do Espírito Santo” o dia vinte e três de maio. Por que 
fizemos isso? Porque entendemos que o dia vinte e três 
de maio, quando se comemora o dia do Município de 
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Vila Velha, é também o dia da Colonização do Solo 
Espírito-Santense. Essa data teria que se estender para 
todo Estado porque foi por ali, pelo Município de Vila 
Velha que o nosso Estado do Espírito Santo começou.  

Todos os estados grandes, desenvolvidos na 
indústria, no comércio, de um povo muito desenvolvido 
na área educacional como os Estados do Rio de Janeiro, 
de São Paulo e de Minas Gerais possuem a sua Data 
Magna.  

O Estado do Rio de Janeiro tem como feriado 
estadual o dia vinte de janeiro, que é o Dia de São 
Sebastião. Ainda tem mais três feriados que pegam só a 
capital que são os dias vinte e um de abril, Dia de São 
Jorge; dia quinze de outubro, Dia do Comércio e o dia 
vinte de novembro, Dia da Consciência Negra. Isso só 
na cidade do Rio de Janeiro. Mas para todo o Estado, 
como Data Magna, é o dia vinte de janeiro, Dia de São 
Sebastião. 

O Estado de Minas Gerais tem o dia vinte e um 
de abril, que começou como Data Magna e hoje é 
feriado nacional em comemoração ao Dia de Tiradentes.  

O Estado de São Paulo tem o dia nove de julho 
que é o dia da Revolução Constitucionalista de 1992, 
como sua Data Magna.  

No Estado do Espírito Santo havia uma 
discussão que também instituía a sua Data Magna não 
apenas para ser feriado, mas como um ato de fomentar a 
cidadania, o civismo, a auto-estima do nosso povo; uma 
data quando discutiríamos questões do Estado sabendo 
que temos um dia para discutir essas questões 
essenciais, as necessidades principais do povo e as 
batalhas que ainda precisamos vencer.  

Nosso Estado é pujante, se desenvolve de 
forma extraordinária pelas mãos fortes e competentes 
do Governo Paulo Hartung, de um Governador 
consciente das necessidades e demandas que o nosso 
Estado tem e que está vencendo, com sua equipe de 
trabalho.  

Então, nada mais interessante para elevar a 
auto-estima do povo é poder ter o seu dia para 
comemorar, discutir seus problemas, levantar as 
necessidades e a forma de resolvê-las. Por isso 
trouxemos para esta Casa de Leis essa data que é o dia 
vinte e três de maio que já é comemorado no Município 
de Vila Velha e agora se estende por todo Estado. 

Conversaremos com o nosso Governador do 
Estado porque, no Estado do Rio de Janeiro é decretado 
o feriado do dia vinte e três de maio, como no Estado de 
São Paulo. E isso não diminuiu em nada o 
desenvolvimento dos Estados de São Paulo e Minas 
Gerais.  

Na Região Sudeste o único Estado que não 
tinha a sua data magna era o Estado do Espírito Santo.  

Agradecemos os companheiros Deputados por 
entender que quando fizemos o projeto nesta Casa, não 
foi para ser mais um feriado no Estado do Espírito 
Santo, mas sim para nesse dia darmos noções, 
transformando essa data em ações de cidadania, de 
patriotismo, de civismo e de discussão do 
desenvolvimento do nosso Estado.  

Agradecemos aos companheiros Deputados que 
entenderam essa iniciativa. De antemão pedimos ao 
Governador do Estado um espaço para que não vete 

esse projeto que é um resgate da nossa auto-estima e 
também fomenta a cidadania em nosso povo. 
Agradecemos ao Sr. Presidente desta Casa e aos colegas 
Deputados por entenderem o nosso empenho e votarem 
a favor dessa matéria.(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Agradecemos à Sr.ª Deputada Janete de Sá.  
 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao líder do Governo, Sr. 
Deputado Elcio Alvares.  

 
O SR. ELCIO ALVARES - (Sem revisão do 

orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, votei como deputado e não como líder do 
Governo.  

Entendemos como respeitáveis os argumentos 
defendidos pela Sr.ª Deputada Janete de Sá, mas 
também há um outro enfoque que talvez tenha sido a 
causa determinante do nosso voto. Temos muitos 
feriados e padecemos desse mal de excesso de feriado. 
Como a colonização do solo espírito-santense é 
realizada no dia vinte e três, no Município de Vila 
Velha, com um fato muito importante: o Governo 
desloca a sua sede para aquele município, dando ênfase 
à colonização do solo espírito-santense, portanto, nós, 
que somos vila-velhenses, residentes, nosso domicílio 
eleitoral é no Município de Vila Velha, entendemos que 
as comemorações do dia vinte e três de maio, realizadas 
no solo desse município, realmente atendem a esses 
pressupostos argüidos pela Sr.ª Deputada Janete de Sá, 
com os quais concordamos. Realmente é muito 
edificante exaltar a história através da comemoração do 
solo.  

Mas em virtude de ser feriado estadual - e 
feriado tem repercussões econômicas graves e sérias - e 
entendermos que a passagem da sede do Governo para o 
Município de Vila Velha, com toda aquela pompa da 
solenidade, neste ano feita na orla do mar de Itaparica - 
e foi uma das festas mais bonitas que já vimos, com 
presença do representante do Governador do Estado, o 
vice-governador Sr. Ricardo Ferraço, autoridades do 
Poder Judiciário, vereadores, deputados, enfim - nossa 
posição foi pessoal e sem qualquer embargo às razões 
da Sr.ª Deputada Janete de Sá, a quem dedicamos 
apreço. Mantivemos o voto por entender que era 
adequado na apreciação desse projeto. (Muito bem!)  

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Sr. Presidente, 

pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Atayde 
Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Sr. Presidente, 

Sr.ªs Deputadas e Srs. Deputados, acabamos de receber 
uma notícia, através de nossa assessoria, que há poucos 
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minutos faleceu o Sr. Luiz Armando Viola, filho do ex-
deputado estadual e federal, Sr. Armando Viola.  

Sr. Presidente, diante do fato, pediríamos a V. 
Ex.ª um minuto de silêncio à memória.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Convido todos para, de pé, fazermos um 
minuto de silêncio. (Pausa) 

 
(É feito um minuto de silêncio) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Agradecemos a todos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Lei nº 229/2007.  

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 307/2007. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 157/2007 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 158/2007. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei nº 03/2008. 
Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 552/2007. 
Informo aos Srs. Deputados que se o Parecer 

n.º 114/2008, da Comissão de Justiça que é pela 
inconstitucionalidade, for aprovado a matéria será 
arquivada. Se rejeitado o projeto seguirá tramitação 
normal. 

Em votação o Parecer. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado.  
Arquive-se o Projeto  
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 553/2007. 
Informo aos Srs. Deputados que se o Parecer 

n.º 102/2008, da Comissão de Justiça que é pela 
inconstitucionalidade, for aprovado a matéria será 
arquivada. Se rejeitado o projeto seguirá tramitação 
normal. 

Em votação o Parecer. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Arquive-se o Projeto  
 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 572/2007. 
Informo aos Srs. Deputados que se o Parecer 

n.º 57/2008, da Comissão de Justiça que é pela 
inconstitucionalidade, for aprovado a matéria será 
arquivada. Se rejeitado o projeto seguirá tramitação 
normal. 

Em votação o Parecer. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Arquive-se o Projeto.  

 
Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 551/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
às Comissões Permanentes. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
pela ordem! Pedimos aos Srs. Deputados que fiquem 
neste plenário, para mantermos o quorum nas duas 
sessões extraordinárias que teremos após o término 
desta sessão ordinária. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, extraordinária, hoje, às 
10h26min, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: Discussão única, em 
regime de urgência dos projetos de lei nºs 210/2008 e 
211/2008 e dos projetos de lei complementar nºs 
14/2008 e 15/2008. 
 

Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dez horas e dezesseis 

minutos. 
 
*Deixam de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Giulianno dos Anjos, Luiz Carlos Moreira, 
Luzia Toledo, Paulo Foletto e Theodorico Ferraço. 
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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. 
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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. 
 
(*) Reproduzida por ter sido publicada com incorreção. 
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N. do E. :  Na edição nº 6109 do dia 26 de junho 
de 2008, as Sessões Ordinárias 52ª, 53ª e 54ª 
foram publicadas equivocadamente por terem 
acontecido no ano 2007.  Uma Errata será 
incluída na seção ATAS DAS SESSÕES.  A 2ª 
Sessão Extraordinária será reproduzida para não 
haver alteração na seqüência numérica dos Anais. 
 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

RELATÓRIO 
 
 Através da Mensagem nº 96/08, o Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo 
Hartung, encaminha a esta Assembléia Legislativa o 
Projeto de Lei nº 121/08, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 
de 2009. 
 
 A matéria foi recebida nesta Casa em 
30.4.2008, prazo limite para o cumprimento dos 
termos da Lei Complementar nº 07, de 10.7.1990. Foi 
lida na Sessão Ordinária, de 05.5.2008 e publicada no 
Diário do Poder Legislativo, de 06.5.2008, a páginas 
10 a 82.  Foi protocolada nesta Comissão em 
07.5.2008 para exame e parecer. Foi lida na reunião 
do dia 13.5.2008, quando avoquei a sua relatoria. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER 
 

Em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 
2º da Constituição Estadual, o Chefe do Poder 
Executivo do Estado do Espírito Santo encaminha a 
esta Casa o Projeto de Lei nº 121/08, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2009. Seguindo tramitação 
regulamentar, a matéria permaneceu em pauta nesta 
Comissão para recebimento de emendas, no período 
de 19.5.2008 a 28.5.2008 
 

Conforme explicitado na referida Mensagem, 
a proposição governamental encontra-se formulada 
segundo as disposições constitucionais pertinentes, 
bem como em conformidade com a legislação 
infraconstitucional que disciplina a matéria, no caso, 
a Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF e a Lei Federal nº 
4.320 de 1964. 
 

O Projeto sob exame apresenta no artigo 1º 
do Capítulo I os temas relacionados às Diretrizes 
Gerais para a elaboração do Orçamento Estadual de 
2009, em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 
2º da Constituição Estadual, compreendendo: 

I) as prioridades e metas da administração pública 
estadual; 

II) a estrutura e organização dos orçamentos; 
III) as diretrizes para a elaboração e execução dos 

orçamentos do Estado e suas alterações; 
IV) as disposições relativas à dívida pública estadual, 

captação de recursos; 
V) as disposições relativas às despesas com pessoal 

e encargos sociais; 
VI) as disposições sobre as alterações na legislação 

tributária; 
VII) a política de aplicação da agência financeira 

oficial de fomento;  
VIII) as disposições gerais. 
 
 Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do 
artigo 4º da LCF nº 101/00, integra o presente Projeto 
de Lei o Anexo de Metas Fiscais, compreendendo, os 
demonstrativos das metas anuais em valores 
correntes relativos às receitas, às despesas, aos 
resultados nominais e primários e ao montante da 
dívida pública para o exercício financeiro de 2009, 
bem como as estimativas para o exercício de 2009 a 
2011.  
 
 Também integra os Anexos do presente 
Projeto de Lei o que determina o artigo 4º, § 2º, 
incisos I, II, III, IV e V e o § 3º da LCF nº 101/00 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal: 
  

“Art. 4º (...) 
  

§ 2º O Anexo conterá, ainda: 
 
 

 I - avaliação do cumprimento das metas 
relativas ao ano anterior; 
 
 II - demonstrativo das metas anuais, 

instruído com memória e metodologia de 
cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas 
nos três exercícios anteriores, e evidenciando 
a consistência delas com as premissas e os 
objetivos da política econômica nacional; 

 
 III - evolução do patrimônio líquido, também 

nos últimos três exercícios, destacando a 
origem e a aplicação dos recursos obtidos 
com a alienação de ativos; 

 
 IV - avaliação da situação financeira e 

atuarial: 
 

a) dos regimes geral de previdência social e 
próprio dos servidores públicos e do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador; 

 
b) dos demais fundos públicos e programas 

estatais de natureza  atuarial; 
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V - demonstrativo da estimativa e 
compensação da renúncia de receita e da 
margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado. 
 
§ 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 
avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem 
tomadas, caso se concretizem.” 
 

 O Projeto de Lei nº 121/08 contempla as 
orientações estratégicas do Governo, 
consubstanciadas em 12 (doze) eixos estratégicos, a 
seguir discriminados, conforme o artigo 2º.  
 
I - saúde; 
 
II - educação e cultura; 
 
III - defesa social, justiça e segurança pública; 
 
IV - redução da pobreza; 
 
V - desenvolvimento econômico e turismo; 
 
VI - interiorização do desenvolvimento, agricultura, 
aqüicultura e pesca; 
 
VII - rede de cidades e serviços; 
 
VIII - logística e transportes; 
 
IX - meio ambiente; 
 
X - identidade e imagem capixaba e comunicação do 
Governo; 
 
XI - inserção estratégica regional; e 
 
XII - gestão pública e qualidade das instituições. 
 

O saneamento das finanças públicas e a 
adoção da prática de orçamento equilibrado 
continuam como pilares fundamentais no processo de 
revitalização, expansão e melhoria dos serviços 
públicos e também para a programação de 
investimento focada na melhoria de qualidade de vida 
da população. 
 
 Com o objetivo de garantir a capacidade de 
execução de investimentos, o inciso II do artigo 21 
prevê que os investimentos corresponderão, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) da receita de caixa 
do Tesouro, inclusive os recursos próprios 
arrecadados pelos órgãos da administração indireta. 
 
 O Projeto de Lei também prevê em seu artigo 
36 um dispositivo específico para as ações que 

poderão constar no orçamento, visando à concessão 
de vantagem ou aumento de remuneração, criação de 
cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura 
de carreira, bem como admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, de todos os Poderes do 
Estado. 
 

Cumpre destacar que esta Casa de Leis, a 
exemplo dos anos anteriores, vem operando, com 
competência e responsabilidade pública, sua 
transformação num agente dinâmico de discussão e 
de aprimoramento das Leis Orçamentárias previstas 
nos incisos I a III do artigo 150 da Constituição do 
Estado. Esta Comissão, de forma particular, vem 
exercendo suas prerrogativas constitucionais e 
regimentais, garantindo ao   conjunto dos 30 (trinta)  
deputados, bem como à sociedade civil e aos 
representantes do Poder Público das 12 (doze) 
microrregiões, condições para que se processe uma 
discussão aprofundada das matérias, com o objetivo 
de conhecê-la e de aprimorá-la. Isso se processa 
dentro dos parâmetros de toda a responsabilidade que 
nos é exigida, partícipes que somos do processo de 
criação das bases de uma governança sólida, 
competente e perene, anseio da sociedade capixaba. 
 
 As emendas apresentadas pelas Senhoras e 
pelos Senhores Deputados, perfazendo um total de 30 
(trinta) emendas, foram publicadas no Diário do 
Poder Legislativo - DPL do dia 30.5.2008. 
  

Após analise técnica desta relatoria, este total 
de emendas passa a ser 36 emendas incluindo as 
emendas aglutinativas, subemendas e emendas. 
 

Por conseguinte, as emendas foram acatadas 
conforme descritas abaixo: 

 
As emendas de nºs 06, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 
22 e 24, perfazendo um total de 9 (nove) 
emendas relativas ao controle e fiscalização 
da execução orçamentária e que não 
apresentam vícios de inconstitucionalidade 
ou de ilegalidade, FORAM 
INTEGRALMENTE ACATADAS, pois são 
de suma importância para a qualificação do já 
citado processo de fiscalização e controle e, 
também, para o avanço de uma gestão 
intrapoderes compartilhada e propositiva. 
. 
As emendas de nºs 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 
10, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29 e 30, 
perfazendo um total de 16 (dezesseis) 
emendas, foram rejeitadas por este relator, 
conforme discriminadas abaixo: 
 
Emenda de nº 001: 
A relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 
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Emenda de nº 002: 
A supressão dos recursos próprios 

arrecadados pelos órgãos da administração e indireta 
torna difícil garantir os recursos os 15% ( quinze por 
cento) de investimentos. 
 

Emenda de nº 003: 
A relatoria rejeita essa emenda por não ser de 

competência do Tribunal de Contas, conforme os 
artigos 71 e 72 da Constituição Estadual e por este 
órgão não fazer parte do Poder Executivo mantendo 
assim, o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 

 
Emenda de nº 004: 
A modificação proposta por essa emenda 

teria que ter sido sugerida no artigo 29 e não no 
artigo 28. 

 
Emenda de nº 005: 
A relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 
 
Emenda de nº 008: 
A inclusão de entidades deve obedecer à Lei 

Complementar nº 4.320/64, não podendo incluir 
despesas sem determinar o seu gasto pelas 
codificações exigidas pela Lei, mantendo assim o 
texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 

 
Emenda de nº 009: 
A redação original deixa as dotações para 

auxílio abertas para qualquer área do Governo, tendo 
em vista que a Lei nº 4320/64 não coloca limite nas 
mesmas, essa emenda limita as áreas para 
recebimento de auxílio, mantendo assim o texto 
original do Projeto de Lei nº 121/08. 

 
Emenda de nº 010: 
A redação original deixa as dotações para 

auxílio abertas para qualquer área do Governo, tendo 
em vista que a Lei 4320/64 não coloca limites as 
mesmas, essa emenda limita as áreas para 
recebimento de auxílio, mantendo assim o texto 
original do Projeto de Lei nº 121/08. 

 
Emenda de nº 014: 
A relatoria rejeita a presente emenda, uma 

vez que a  emenda não esclarece ao Poder Executivo 
a forma de aumentar de 15% (quinze por cento) para 
20% (vinte por cento) da receita do caixa do Tesouro, 
para investimentos e inversões financeiras, mantendo 
assim o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 

 
Emenda de nº 015: 
Este cadastro é uma especificidade de cada 

área do Governo, tendo em vista que as mesmas estão 
mais aptas a verificarem as instalações e os serviços 
oferecidos pelas entidades, mantendo assim o texto 
original do Projeto de Lei nº 121/08. 

Emenda de nº 016: 

A relatoria rejeita essa emenda, uma vez que 
a LDO determina a forma de elaboração da matéria 
orçamentária, o prazo de aplicação dos recursos 
recebidos pelo município, oriundos dos royalties do 
petróleo deve ser introduzido na Lei nº 8.308/06, que 
criou o Fundo para a Redução das Desigualdades 
Regionais e dá outras providências, mantendo assim 
o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 

 
Emenda de nº 023: 
A relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 
 
Emenda de nº 027: 
Esta relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 
 
Emenda de nº 028: 
Esta relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 
 
Emenda de nº 029: 
Esta relatoria rejeita essa emenda, mantendo 

assim o texto original do Projeto de Lei nº 121/08. 
 
ESTA RELATORIA, POR 

SOLICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO, 
PARA PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO 
DA LDO, APRESENTA AS SEGUINTES 
EMENDAS AGLUTINATIVA, SUBEMENDAS E 
EMENDAS: 

 
1) Emenda de nº 31 - Modifica-se o Anexo 

II – Riscos Fiscais do Projeto de Lei nº121/08 – LDO 
2009, conforme texto abaixo:  

 
ANEXO II –RISCOS FISCAIS  

 
“Os Riscos Fiscais são as possibilidades da 
ocorrência de eventos que venham a impactar, 
negativamente as contas públicas, e são classificados 
em dois grupos: Riscos Orçamentários e Riscos 
Decorrentes da Gestão da Dívida. 
Na categoria dos riscos orçamentários que dizem 
respeito à possibilidade das receitas e despesas 
previstas não se confirmarem, são pelo lado da 
receita, decorrentes da frustração de parte da 
arrecadação, motivado principalmente em função de 
desvios entre os parâmetros estimados e efetivos, 
como por exemplo, o nível de atividade econômica, a 
taxa de inflação e a taxa de câmbio. 
Assim como a receita, pelo lado da despesa as 
realizações podem apresentar diferenças decorrentes 
de desvios entre os parâmetros estimados e efetivos, 
podendo afetar principalmente as despesas com 
dívida pública, dado a variação da taxa de câmbio. 
Outra despesa importante é o gasto com pessoal e 
encargos, que basicamente são determinados por 
decisões associadas a planos de carreira e aumentos 
salariais. A possibilidade do Poder Executivo realizar 
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concurso público visando suprir as necessidades da 
administração para melhoria dos serviços prestados 
não deverá afetar as contas, já que as despesas 
decorrentes dos mesmos estão enquadradas na receita 
prevista. 
Os Riscos decorrentes da Gestão da Dívida referem-
se a possíveis ocorrências externas à administração 
que, quando efetivadas resultam um aumento da 
dívida pública no ano de referência, principalmente a 
partir de dois tipos de eventos.  O primeiro decorre de 
fatos como a variação da taxa de juros e de câmbio, e 
o outro são os passivos contingentes que representam 
dívidas que dependem de fatores imprevisíveis tais 
como resultados de julgamentos de processos 
judiciais. 

No Estado, a dívida de passivos contingentes, 
encontra-se relacionada a pendências dos processos 
de liquidação da Companhia de Melhoramentos e 
Desenvolvimento Urbano – COMDUSA, estimada 
em R$ 300 mil, da Empresa Capixaba de Turismo – 
EMCATUR estimada em R$ 250 mil, da Companhia 
Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito 
Santo - CIDA, estimada em R$ 3 milhões e da 
Companhia de Desenvolvimento de Projetos 
Especiais - CODESPE, estimada em R$ 50 milhões, 
perfazendo um total de  R$ 53,5 milhões. Neste caso, 
o recurso resultante do ativo imobilizado das 
empresas em liquidação, bem como, o valor a ser 
destinado à Reserva de Contingência cobrirão com as 
necessidades dessa categoria de riscos fiscais, caso 
venha a se confirmar.” 

 
 

ANEXO II – RISCOS FISCAIS 
 

 
 
 

2) EMENDA de  nº 32 - Suprime-se o 
parágrafo único do artigo 15 do Capítulo IV, texto 
abaixo citado: 

 
SUPRESSÃO: Parágrafo único. Os 

Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério 
Público encaminharão ao Poder Executivo suas 
respectivas propostas orçamentárias até 29.8.2008. 

 
3) EMENDA de nº 33 - Modifica-se o caput 

do artigo 36, com a seguinte redação: 
 
Art. 36. Para fins de atendimento ao disposto 

no artigo 154, § 1º, inciso II da Constituição 
Estadual, constarão do Projeto de Lei Orçamentária 
de 2009 ações específicas visando a concessão de 
vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, de todos os Poderes 
Executivo, Legislativo,  Judiciário e os órgãos 

Tribunal de Contas e  Ministério Público, observados 
os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei 
Complementar Federal nº. 101/00. 

 
As emendas de nºs 007, 019, 020, 025 e 026, 

foram acatadas em partes perfazendo um total de 5 
(cinco) emendas, e transformadas em emendas 
aglutinativas e subemenda, conforme relacionadas 
abaixo. 

 
4) A emenda de nº 007(Dep. Luzia Toledo). 

020 (Dep. Sergio Borges) e 026 (Dep. Rodrigo 
Chamoun) passam a ser a EMENDA 
AGLUTINATIVA de nº 034, conforme texto 
abaixo: 

 
Modifica-se o caput do artigo 25, com a 

seguinte redação: 
 
Art. 25. O Poder Executivo remeterá junto 

com a proposta orçamentária para o exercício de 
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2009 à Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo listagem das entidades privadas sem 
fins lucrativos aptas a serem beneficiadas com 
recursos orçamentários de subvenções sociais e de 
auxílios.  

 
5) A emenda de nº 025 (Dep. Sergio Borges) 

passa a ser SUBEMENDA de nº 035: 
 
 O artigo 45 passa a ter §§ 1º e 2º sendo que o 

parágrafo único  passa a ser §1º e acrescenta-se o § 2º 
ao PL nº 121/08 com a seguinte redação: 

 
§ 1º O Poder Executivo publicará até 30 

(trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido de execução orçamentária, bem 
como relatório indicativo de realização da receita, 
para fins de verificação do estabelecido nos artigos 9º 
e 13 da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

 
§ 2º Os recursos correspondentes às dotações 

orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 (vinte) de 
cada mês. 

 
6) A emenda de nº 019 (Dep. Sergio Borges) 

passa a ser SUBEMENDA de nº 036: 
 
Modifica-se o inciso II do artigo 22 com a 

seguinte redação: 
Art. 22 (....) 
 
II – Sejam de atendimento direto ao público, 

de forma gratuita, e que possuam comprovante da 
Declaração Atualizada do Registro do Conselho 
Municipal de Assistência Social ou do Certificado de 
Entidades Beneficentes de Assistências Social, 
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, salvo nas demais áreas de atuação 
governamental que deverão apresentar registro ou 
certificado dos órgãos competentes. 

 
No sentido de cumprir efetivamente nosso 

papel de representante da população e, ainda, com a 
finalidade de desenvolver o Estado do Espírito Santo, 
dentro do limite que nos permite a atual conjuntura 
econômica, somos pela adoção do seguinte. 

 
PARECER Nº 025/2008 

 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 121/08, com as 
emendas acolhidas e apresentadas por esta relatoria. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
10 de junho de 2008. 

 
Dep. SÉRGIO BORGES – PRESIDENTE 

Dep. SÉRGIO BORGES – RELATOR 
Dep. REGINALDO ALMEIDA 

Dep. LUZIA TOLEDO 
Dep. JANETE DE SÁ 

Dep. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Contra) 
Dep. ÉLCIO ALVARES 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

LEI Nº 8.916 
 

Denomina Basílio Buback o trecho que liga o 
Município de Marechal Floriano a Aparecida, no 

Município de Alfredo Chaves, neste Estado. 
 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembléia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 
artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e 
eu, Guerino Zanon, seu Presidente, nos termos do §  
7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica denominado Basílio Buback o trecho que 
liga o Município de Marechal Floriano a Aparecida, 
no Município de Alfredo Chaves, neste Estado. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 26 de junho 
de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
 

LEI Nº 8.917 
 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 
7.703, de 30.12.2003, que dispõe sobre a proibição 

dos supermercados, armazéns e congêneres de expor 
em locais de destaque e prateleiras de fácil acesso, o 

produto “Álcool Etílico Hidratado”, na forma 
líquida, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembléia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 
artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e 
eu, Guerino Zanon, seu Presidente, nos termos do §  
7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 
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Art. 1º O artigo 3º da Lei nº 7.703, de 30.12.2003, 
fica acrescido de parágrafo único com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 3º (...) 
 

Parágrafo único. Sem prejuízo das demais 
sanções previstas na legislação vigente, os 
estabelecimentos comerciais que não 
atenderem ou infringirem o estabelecido 
nesta Lei ficam sujeitos às seguintes 
penalidades: 

 
I - multa no valor de 2.000 (dois mil) Valores 
de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs; 

 
II - multa prevista  no  inciso I, cobrada em 
dobro, nas reincidências subseqüentes.” (NR) 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 26 de junho 
de 2008. 

GUERINO ZANON 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÕES 
 
 

(*) RESOLUÇÃO Nº 2.567 
 
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 2.247, de 29.6.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Esportivo “José de Anchieta Fontana” ao 
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 

 
(*) Reproduzida por ter sito redigida com incorreção. 

PAUTA DAS COMISSÕES 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

 
PRESIDENTE: Deput ado Theodorico Ferraço 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Élcio Álvares 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 01/07/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 13:30 horas 

 
Pauta da 26ª Reunião – Ordinária da 2ª Sessão 

Legislativa Ordinária, da 16ª Legislatura 
 
1 – LEITURA DO EXPEDIENTE: 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
MENSAGEM DE VETO 132/08-Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 39/2008, da Deputada Luzia Toledo, que 
institui no calendário Oficial do Estado a Semana 
Estadual do Jovem Empreendedor. 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
19/07- Admissibilidade 
AUTOR: Elion Vargas 
EMENTA: Altera artigo 139, que trata sobre 
operações que destinem mercadorias para o exterior 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
35/07 - Admissibilidade 
AUTOR: Claudio Vereza 
EMENTA: Altera a redação de dispositivos da 
Constituição Estadual para adequá-la à nova 
terminologia “pessoa com deficiência”, ao invés de 
pessoa “portadora” de deficiência 
PROJETO DE LEI 201/08 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Carlos Casteglione 
EMENTA: Estabelece a notificação compulsória 
dos casos de mortalidade materna. 
PROJETO DE LEI 203/08 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Reginaldo Almeida 
EMENTA: Dispõe sobre o hasteamento das 
bandeiras Nacional e Estadual nas edificações 
públicas do Estado do  Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
PROJETO DE LEI 551/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Josias da Vitória 
EMENTA: Determina o tempo de atendimento ao 
público nas agências bancárias, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Claudio vereza: Mensagem de Veto nº 132/08; 
Projeto de Lei nº 203/08. 
 
Dr. Rafael Favatto: Projeto de Lei nº 551/07. 
 
Dr. Wolmar Campostrini: Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 35/07. 
 
Luiz Carlos Moreira: Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 19/07. 
 
Marcelo Santos:  Projeto de Lei nº 201/08. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 
Propostas de Emenda Constitucional n.os 05/07 e 
07/07; 
Projeto de Lei Complementar n.º 40/07; 
Projetos de Lei n.os 82/07; 179/07; 253/07; 464/07, 
658/07 e 106/08; 
Projeto de Resolução n.º 27/07. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
MENSAGEM DE VETO 132/08 - Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
RELATOR: Claudio Vereza 
EMENTA: Encaminha veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 39/2008, da Deputada Luzia Toledo, que 
institui no calendário Oficial do Estado a Semana 
Estadual do Jovem Empreendedor. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/6/2008 
PRAZO DO RELATOR: 1/7/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 1/7/2008 
PROJETO DE LEI 244/07 - Análise de Emenda 
AUTOR: Robson Vaillant 
RELATOR: Claudio Vereza 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
locadoras de veículos efetuarem o 
licenciamento/emplacamento no Estado 
ENTRADA NA COMISSÃO: 7/5/2008 
PRAZO DO RELATOR: 20/5/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 3/6/2008 
PROJETO DE LEI 15/08 -Análise Técnica 
AUTOR: Euclério Sampaio 
RELATOR: Claudio Vereza 
EMENTA:  Cria normas para utilização do cartão 
corporativo por parte do Governo do Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/6/2008 
PRAZO DO RELATOR: 24/6/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 8/7/2008 
PROJETO DE LEI 29/08 - Análise Técnica 
AUTOR: Marcelo Santos 
RELATOR: Doutor Wolmar 

EMENTA: Dispõe sobre a integração de 
considerações ambientais nas licitações e nos 
contratos públicos do Estado, a serem observadas 
pelos órgãos da administração direta e indireta. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/6/2008 
PRAZO DO RELATOR: 24/6/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 8/7/2008 
PROJETO DE LEI 49/08 -Análise Técnica 
AUTOR: Luciano Pereira 
RELATOR: Doutor Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os bares, restaurantes, 
lanchonetes e similares a manterem em seus 
cardápios lista com números  de serviços de táxi. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/6/2008 
PRAZO DO RELATOR: 24/6/2008 
PRAZO DA COMISSÃO:1/7/2008 
PROJETO DE LEI 62/08 - Análise Técnica 
AUTOR: Marcelo Coelho 
RELATOR: Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a não cobrança de 
consumo mínimo nas faturas referente à energia 
elétrica dos imóveis cuja medição mensal ficar 
provado que não houve qualquer consumo e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/5/2008 
PRAZO DO RELATOR: 3/6/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/6/2008 
Obs.: Pauta gerada no dia 26 de junho de 2008, às 
10:00 sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 
PRESIDENTE: Deputado SÉRGIO BORGES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado REGINALDO 

ALMEIDA 
MEMBROS:  Deputado ELCIO ALVARES 
Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputada JANETE DE SÁ  
Deputada LUZIA TOLEDO 
Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
REUNIÃO: ORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário Dr. Dirceu Cardoso 
DATA: 01/07/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 11:00 Horas 
 

Pauta da 7ª Reunião – Ordinária da 2ª Sessão 
Legislativa Ordinária, da 16ª Legislatura. 

 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
. Ofício nº 1112/08, do Secretário de Estado de 
Esportes e Lazer, encaminhando cópias de 
Convênios: 
Convênio 29/08 – Liga de Desportos Amadora de 
Linhares – Valor R$ 173.235,00 
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Convênio 31/08 – Associação das Federações 
Desportivas do ES – Valor R$ 19.095,00 
Convênio 33/08 – Liga Colatinense de Apoio ao 
Esporte – Valor R$ 19.095,00 
Convênio 38/08 – Muqui/ES – Valor R$ 25.000,00 
Convênio 44/08 – Federação Espírito Santense de 
Xadrez – Valor R$ 20.069,00 
 
. Ofício nº 116/08, do Secretário de Estado do 
Turismo, comunicando celebração de Convênio que 
especifica: 
Convênio 25/08 – Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Mantenópolis – R$ 60.000,00. 
 
. Processo Administrativo nº 081773/08, Deputado 
Euclério Sampaio,Solicitando que seja fornecida 
cópia de todos os incentivos, benefícios, isenções 
fiscais de ICMS. 
 
. Ofício nº 123/08, do Secretário de estado de 
Desenvolvimento, comunicando a celebração do 
convênio entre esta Secretaria e o Sindicato da 
Indústria da construção Civil do Estado do Espírito 
Santo. 
Convênio 02/2008 – Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado do Espírito Santo – 
SINDICON – Valor R$ 45.911,00. 
  
. Ofício nº 260/08, do Secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
encaminhando cópia do Convênio celebrado entre 
aquela Secretaria e o Município de Viana. 
Convênio 006/2008 – Viana/ES – valor R$ 
3.800.229,40. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
. Projeto de Lei nº 234/07, do Deputado Robson 
Vaillant, que proíbe a venda de consumo de bebidas 
alcoólicas em lojas de conveniência istaladas em 
postos de combustíveis, localizados em área urbana, 
nos horários estabelecidos entre 00:00 às 06:00 horas 
da manhã. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 07/05/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Resolução nº 40/07, do Deputado Da 
Vitória, que institui a Semana Legislativa da 
Educação a ser realizada anualmente pela Assembléia 
Legislativa. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 02/06/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 

. Projeto de Lei nº 281/2006, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a concessão de isenção da 
taxa de licenciamento para os veículos de 
propriedade de portador de deficiência física. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 461/07, da Deputada Luzia 
Toledo, que institui no Estado o Programa de 
Orientação em Saúde e Atendimento Social à 
Gravidez Precoce e juvenil destinado a Crianças, 
Adolescentes e Jovens Gestantes e dá outras 
providências. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 10/03/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 301/07, do Deputado Dá Vitória, 
que isenta o doador de sangue do pagamento de taxa 
de inscrição em concursos públicos. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 10/03/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 28/07, do Deputado Givaldo 
Vieira, que cria o Prêmio Assembléia Legislativa de 
Arte e Cultura e dá outras providências. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 10/03/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 289/2005, da Deputada Janete de 
Sá, que dispõe sobre o funcionamento do comércio 
varejista aos domingos e feriados e dá outras 
providências. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: O7/03/07 
Prazo do Relator: 21/03/07 
Prazo da Comissão: 04/04/07 
 
. Projeto de Lei nº 238/07, do Deputado Marcelo 
Coelho, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
hospitais e dos pronto-socorros de possuir macas e 
cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas obesas 
e dá outras providências. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 10/03/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 194/07, do Deputado Reginaldo 
Almeida, que cria o projeto cultura para todos – 
sistema de adoção de bibliotecas e equipamentos 
culturais por empresa com responsabilidade social e 
dá outras providências. 
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Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 06/05/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 250/07, da Deputada Janete de 
Sá, que assegura o direito de matrícula nas escolas 
estaduais mais próximas de sua residência para os 
portadores de deficiência locomotora. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 06/05/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Lei nº 65/07, do Deputado Luciano 
Pereira, que institui o título “Empresa Criança” para 
pessoas jurídicas, e “Amigo da Criança”, para as 
pessoas físicas que contribuírem para a educação das 
crianças capixabas. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 11/03/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 533/07, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que cria o Programa Jovem Cidadão Meu 
Primeiro Trabalho no âmbito das escolas 
profissionalizantes. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 09/06/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 

 
. Projeto de Lei nº 248/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a instalação de 
placas em braile contendo a relação das linhas dos 
veículos e seus itinerários nos pontos de ônibus e 
terminais do sistema Transcol. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 08/04/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 

 
. Projeto de Resolução nº 30/2007, do Deputado 
Rafael Favatto, que modifica a redação da Resolução 
nº 2.219/2004, que criou a Escola do Legislativo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 17/02/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 

 
. Projeto de Resolução nº 60/2007, do Deputado 
Robson Vaillant, que institui a Medalha “Antônio 
José Miguel Feu Rosa”, na Assembléia Legislativa 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 18/12/07 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 

. Projeto de Lei nº 432/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que incentiva o desenvolvimento do Turismo 
Rural na Agricultura Familiar no Estado e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 19/05/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Lei nº 644/07, do Deputado Elion 
Vargas, que torna obrigatóri o oferecimento de café 
sem açúcar nos estabelecimentos que explicita. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 09/06/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Lei nº 532/07, do Deputado Doutor 
Wolmar, que dispõe sobre o uso de colete à prova de 
balas para os vigilantes. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 27/05/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Lei nº 442/07, do Deputado Euclério 
Sampaio, que isenta do imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços – ICMS – as operações 
relativas à produção e/ou comercialização de 
brinquedos destinados a lazer de crianças com 
deficiência física. 
Relator: Deputado Wanildo Sarnáglia 
Entrada na Comissão: 14/05/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Lei nº 59/07, da Deputada Janete Sá, 
que institui a Comenda do Mérito ao Dentista 
Capixaba “Doutor Gilton Coutinho Barros”. 
Relator: Deputado Wanildo Sarnáglia 
Entrada na Comissão: 09/06/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
2- ORDEM DO DIA: 
. Projeto de Lei nº 528/07, da Deputada Aparecida 
Denadai, que estabelece a implantação do serviço 
voluntário de Capelania nos estabelecimentos 
prisionais e sócio-educativos em todo o Estado. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 29/04/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 282/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que obriga a execução do Hino Nacional 
Brasileiro em todos os eventos esportivos no Estado.  
Relator: Deputado: ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 12/12/07 
Prazo do Relator: 04/03/08 
Prazo da Comissão: 18/03/08 
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. Projeto de Lei nº 637/07, do Deputado Da Vitória, 
que altera o artigo 5º da lei nº 5.264, de 13/09/1996, 
que autoriza o Poder Executivo a dispor sobre 
restrição ao tabagismo nos estabelecimentos 
comerciais que especifica e dá outras providências. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 09/06/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Resolução nº 54/07, da Deputada Luzia 
Toledo, que institui a Medalha “Prefeito Ethevaldo 
Francisco Roldi”, a ser concedida pela Assembléia 
Legislativa, a três Prefeitos do Estado que se 
destacaram na gestão de seus respectivos municípios. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 18/02/08 
Prazo do Relator: 04/03/08 
Prazo da Comissão: 18/03/08 
 
. Projeto de Lei nº 456/07, do Deputado Da Vitória, 
que acrescenta dispositivo à Lei nºs 5.044/1995, que 
proíbe a exposição inadequada de matérias 
pornográficas em bancas de revistas. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 24/03/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 218/07, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a Política Estadual de diminuição 
da erosão e do assoreamento em córregos e rios o 
programa de captação de águas pluviais no Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 08/04/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 304/07, do Deputado Elion 
Vargas, que regulamenta a rotulagem de produtos 
transgênicos, ou que contenham transgênicos em sua 
composição e dá outras providências.  
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 08/04/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 536/07, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
oferecimento de orientações em eventos que reúnam 
o público em feral, sobre as normas de segurança e 
procedimentos de emergência nos recintos nos quais 
dos mesmos são realizados. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 07/05/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 

. Projeto de Lei nº 343/07, do Deputado Doutor 
Wolmar, que institui a política de prevenção às 
doenças Ocupacionais do Educador. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 17/12/07 
Prazo do Relator: 04/03/08 
Prazo da Comissão: 18/03/08 
 
. Projeto de Lei nº 314/2007, do Deputado Da 
Vitória, que dispõe sobre a doação de produtos 
apreendidos nos termos que específica. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 18/02/08 
Prazo do Relator: 11/03/08 
Prazo da Comissão: 25/03/08 
Pedido de Vista: Deputada JANETE DE SÁ 
 
. Projeto de Lei nº 559/2007, do Deputado Dá 
Vitória, que altera as sanções por descumprimento da 
Lei nº 6.010/1999, que torna obrigatório a inclusão 
de data nas comunicações dos SPC’s do Estado. 
Relator: Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
Entrada na Comissão: 15/04/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Resolução nº 37/2007, do Deputado Dá 
Vitória, que institui o “Selo ambiental de Meio 
Ambiente Urbano”, a ser entregue anualmente pela 
Assembléia Legislativa aos três municípios que 
apresentarem os melhores projetos já implementados, 
mantendo ou recuperando areas urbanas municipais. 
Relator: Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
Entrada na Comissão: 08/04/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 351/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a Capanha Estadual de repúdio e 
combate ao tráfico de entorpecentes e violência. 
Relator: Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
Entrada na Comissão: 29/04/08 
Prazo do Relator: 20/05/08 
Prazo da Comissão: 03/06/08 
 

3- COMUNICAÇÕES: 
. As que ocorrerem 
 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 
PRESIDENTE: Deputado Reginaldo Almeida 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano Pereira 
REUNIÃO: Ordinária 
Local: Plenárinho 2 - Judith Leão Castelo 
DATA: 01/07/08 
DIA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13:00  
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PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 

1- EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Requerimento do Exmo. Sr. Deputado Cláudio 
Vereza, solicitando a realização de Audiência Pública 
para debater sobre “OS GRANDES PROJETOS 
INDUSTRIAIS E SEUS IMPACTOS NO 
DESENVOLVIMENTO E NA QUALIDADE DE 
VIDA”. 
 
OFÍCIO/GDCC/Nº079/2008 do Exmo. Sr. 
Deputado Carlos Casteglione, solicitando realização 
de Audiência Pública, em regime de Urgência, no 
Município de Rio Bananal, para debater sobre o 
“ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA 
URBANA, BEM COMO A UTILIZAÇÃO NA 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAQUELE 
MUNICÍPIO”. 
 
OFÍCIO Nº 021/2008, do Sr Bruno Pereira 
Nascimento Diretor Presidente da Associação 
Capixaba dos Defensores Públicos (ACADEP), 
solicitando a realização de uma audiência pública, 
para DEBATER O PROJETO DE 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA, visando o fortalecimento da instituição, 
bem como melhorias salariais e otimização de sua 
infra-estrutura. 
 
CARTA do Sr. Nuno Cunha e Silva, Eco 
Securities, solicitando a esta comissão que encaminhe 
comentários sobre o Projeto de Compostagem da 
Organoeste Aracruz, um projeto de redução de 
emissão de gases de efeitos estufa (GEE) produzidos 
pelo processo de disposição final do resíduo sólido 
em aterros ou lixões, localizado nos Municípios de 
Dourados (Mato Grosso do Sul) e Andradina (São 
Paulo).  
 
 Ofício Nº 106/2008, da Srª Sueli Passoni Tonini - 
Diretora Presidente do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente (IEMA), solicitando que a Comissão de 
Meio Ambiente indique um representante para o 
Ponto Focal Estadual Parlamentar e assim compor o 
Programa de Combate à Desertificação e Mitigação 
dos Efeitos da Seca, o PAN-Brasil, que trará 
significativos benefícios ao Estado do Espírito Santo 
 
OFÍCIO Nº487/2008:  do Sr. Edmilson Comparini 
Maturana- Coordenador- geral de petróleo e gás.do ( 
IBAMA ) Encaminhando o edital de Audiência 
pública, para a discussão do estudo de impcto 
ambiental, a se realizar no dia 5 de julho de 2008 a 
partir das 13:30 horas. No município de Anchieta-Es 

OFÍCIO Nº 125/2008: do Sr. Jorge Luiz Matozinhos 
dos Anjos Subsecretário de gestão Ambiental da 
prefeitura de Vitória, convidando a participar da feira 
do verde que será realizada nos dias 11 e 16 de 
novembro, paralelo a esse evento, será realizado ‘’13º 
prêmio Tião Sá’’- concurso de pesquisa e educação 
Ambiental, assim, convidamos a participar do 
referido concurso com incrição de algum trabalho 
que possa gerar resultados de utilidade pública. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 
PROJETO DE LEI Nº 619/2007 
Autor: Deputado  Elion Vargas   
Ementa: Obriga as empresas que produzem, 
distribuem ou comercializam disquetes ou similares 
as recolhê-los, quando inutilizados, dando-lhes 
destinação que não cause poluição ambiental.  
 
PROJETO DE LEI Nº 84/2008 
Autor: Deputado  Dr Wolmar   
Ementa: Torna obrigatória a instalação de caixas 
para uso privativo de deficientes, idosos e gestantes, 
no andar térreo dos estabelecimentos bancários e dá 
outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 40/2008 
Autor: Deputado  Marcelo Coelho   
Ementa: Institui diretrizes para a medição 
individualizada do consumo de água nas edificações 
prediais verticais ou condominiais, residenciais, 
comerciais e de uso misto 
 
PROJETO DE LEI Nº 653/2007 
Autor:  Deputado Cláudio Vereza   
Ementa: Torna obrigatório o recebimento e análise 
de conflito de consumo na forma que menciona e dá 
outras providências 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
PROJETO DE LEI Nº634/2007 
Autor: Deputado Elion Vargas   
Ementa: Veda a realização de novas construções a 
menos de trinta metros de rios. 
Relator: Deputado Reginaldo Almeida 
Entrada na Comissão: 26/05/08  

Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
PROJETO DE LEI Nº557/2007 
Autor: Deputado Da Vitória   
Ementa: Altera as sanções por descumprimento da 
Lei nº 6.659/2001, que torna obrigatório a todas as 
farmácias, drogarias ou estabelecimentos congêneres, 
a fixação, em locais visíveis ao consumidor, da lista 
com o nome genérico dos medicamentos publicados 
pelo Ministério da Saúde. 
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
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Entrada na Comissão: 28/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
PROJETO DE LEI Nº 300/2007 
Autor: Deputado Da Vitória   
Ementa: Estabelece normas para a adoção de 
material didático- escolar pelos estabelecimentos de 
educação básica da rede particular e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 21/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
PROJETO DE LEI Nº 575/2007 
Autor: Deputado Elion Vargas   
Ementa: Cria proteção ao consumidor de telefonia 
móvel no serviço de caixa postal. 
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 26/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI Nº 472/2007 
Autor: Deputado Euclério Sampaio    
Ementa: Proíbe a comercialização de produtos 
fumígeros em postos de serviço de abastecimento de 
combustíveis no Estado.  
Relator: Deputado Da Vitória 
Entrada na Comissão: 21/05/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
PROJETO DE LEI Nº 651/2007 
Autor: Deputado Cláudio Vereza   
Ementa: Obriga as instituições financeiras do Estado 
a implantarem a opção de extrato bancário na 
linguagem do alfabeto braille. 
Relator: Deputado Da Vitória 
Entrada na Comissão: 26/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
PROJETO DE LEI Nº638/2007 
Autor: Deputado Da Vitória   
Ementa: Dispõe sobre informação de quitação de 
débitos anteriores nos instrumentos de cobrança 
enviados ao consumidor e dá outras providências. 
Relator: Deputado Luciano Pereira 
Entrada na Comissão: 21/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
PROJETO DE LEI Nº631/2007 
Autor: Deputado Cláudio Vereza   

Ementa: Altera a redação do artigo 11, da Lei nº 
7.001, de 27 de setembro de 2001, que trata de 
reflorestamento. 
Relator: Deputado Luciano Pereira 
Entrada na Comissão: 26/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
PROJETO DE LEI Nº34/2008 
Autor: Deputado Reginaldo Almeida   
Ementa: Dispõe sobre afixação de placas nas 
dependências de hotéis, motéis, pensões e similares 
informando da importância no uso racional da água e 
preservação do meio ambiente. 
Relator: Deputado Luciano Pereira 
Entrada na Comissão: 26/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 

PROJETO DE LEI Nº04/2008 
Autor: Deputado Jardel dos Idosos   
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, de prestação de serviço, 
inclusive os oficiais, a afixarem na entrada e 
recepção, os endereços e os números dos telefones do 
PROCON-ES – Instituto Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor – e do PROCON - Grupo 
Executivo de Proteção ao Consumidor de jurisdição 
ao estabelecimento. 
Relator: Deputado Luciano Pereira 
Entrada na Comissão: 26/05/08  
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 24/06/08 
 
Obs.: Estas informações foram recebidas no dia 25 de Junho de 
2008 às 11:30. Sujeita a alterações.  
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
AQUICULTURA E PESCA, DE ABASTECIMENTO 

E DE REFORMA AGRÁRIA 
 
PRESIDENTE: Deputado Atayde Armani 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano Pereira 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello Ribeiro” 
DATA: 01-07-08 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 14:00 
 
PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA - DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:   
 
Ofícios GDF/ALES nº 296-297/08 – Do Exmo. Sr. 
Deputado Freitas, justificando as ausências nas 
reuniões da Comissão dos dias 06/05/2008 e 
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20/05/2008, devido a compromissos de agenda 
parlamentar no interior do Estado. 
 
Ofício GDMC nº 607/2008 – Do Exmo. Sr. 
Deputado Marcelo Coelho, justificando a ausência na 
reunião da comissão do dia 20/05/2008, por estar no 
interior cumprindo compromisso anteriormente 
agendado. 
 
Ofício AL/GDCL/mpa Nº 051/08 – Do Exmo. Sr. 
Deputado Cacau Lorenzoni,  justificando as 
ausências nas reuniões da comissão dos dias 06, 13, 
20 e 27 de maio, devido a compromissos 
anteriormente agendados e a ausência do dia 03 de 
junho por estar participando da reunião da CONAB 
em Brasília, sobre subsídios do milho. 
 
Ofício nº 415/08 – Do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do 
Quarto Termo Aditivo de Prorrogação de Ofício do 
Prazo de Vigência do Convênio nº 129/2005. 
 
Ofício nº 766/08 – Do Exmo. Sr. César Colnago, 
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca, encaminhando cópias dos 
Convênios e dos Termos Aditivos firmados entre 
aquela Secretaria, os Municípios e as entidades que 
relacionam.  
 
Moção de Apoio – Do Conselho Deliberativo da 
FASER – Federação Nacional dos Trabalhadores da 
Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor 
Público Agrícola do Brasil, aos Deputados membros 
da Comissão, manifestando apoio à Proposta do 
Plano de Cargos e Salários dos Servidores do 
Incaper.  
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: Não há. 
 
C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: Não há. 
 
D – ORDEM DO DIA: Não há.  
 
E – COMUNICAÇÕES: As que ocorrerem. 
 
OBS.: Estas informações foram recebidas até as 17 horas do 
dia 26/06/2008, estando sujeitas a alterações até a data da 
reunião. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
 
PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 
SANTOS 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 30/06/2008 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 13 HORAS 

PAUTA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

16ª LEGISLATURA. 
 
1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
(FAX) Ofício S/N. , do Ilmº Sr Samuel Quirino de 
Oliveira, presidente do Conselho Municipal de 
segurança de Brejetuba, reivindicando a V. Exª 
empenho em conseguir um veículo usado (carro 
descaracterizado) para o Conselho Municipal de 
Segurança de Brejetuba, com objetivo de realizar 
trabalhos preventivos no município. 
 
(FAX) Ofício S/N. do Ilmº Sr Samuel Quirino de 
Oliveira, solicitando  informações de como adquirir 
recursos para construção da sede do Conselho 
Municipal de Segurança de Brejetuba. 
 
Empreendendo com Cidadania, da Exmª Drª  
Hermínia Maria Silveira Azoury, Juíza de Direito, 
solicitando a apresentação do Projeto Integração 
Social Empreendedora. 
 
OF.Nº 01/2008, da Associação Capixaba de 
Medicina e Psicologis do Trânsito-ACAMPTRAN, 
solicitando que esta Comissão informe ao 
DETRAN/ES o interesse em uma reunião para uma 
discussão com os assuntos em questão. 
 
Relatório, Dados Consolidados, do Departamento 
Penitenciário Nacional- DEPEN. 
Sistema Nacional de Informação Penitenciária – 
InfoPen.  
 
2 - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
3 - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
PROJETO DE LEI  Nº 618/2007, do Deputado 
ELION VARGAS, que institui Programa de redução 
de mortes nas estradas Estaduais. 
 
PROJETO DE LEI Nº 540/2007, do Deputado 
MARCELO COELHO, que dispõe a apreensão de 
veículos em blitz ou em postos da Polícia Rodoviária 
Estadual e dá outras providências. 
  
4- ORDEM DO DIA 
O que ocorrer 
 
5- COMUNICAÇÃO: 
O que ocorrer. 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até as 15:00h do 
dia 26/06/2008 e estão sujeitas a alterações até a data da 
reunião. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 
PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. Wolmar 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castelo Ribeiro” 
DATA: 30-06-2008 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 13:00 horas 
 

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 
 1 – EXPEDIENTE 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OFÍCIO SINDIUPES Nª 217/08 – Da comissão do 
plano de carreira do  Sindiupes, solicitando um 
encontro com os membros da Comissão de educação, 
nesta Casa de Leis, no dia 02/07/08, ás 13:00h, para 
dialogarem sobre plano de carreira. 
  
OFÍCIO 173/08 – GDLT – Da Deputada Luzia 
Toledo, solicitando á Comissão de Educação que 
convide para participar de reunião ordinária a 
professora Sandra Mara Morais Lima para discorrer 
sobre o lançamento do livro em comemoração aos 
100 anos de Guimarães Rosa.  
 
B – PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei nº 400/2007 
Autor: Dep. Rafael Favatto 
Ementa: Cria o “Programa Estadual de 
Empreendedorismo” vinculado a Universidade 
Pública e Privadas e dá outras providências.  
 
     C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: não há 
 
     D - ORDEM DO DIA: não há  
  
     E – COMUNICAÇÕES:  
 
Estamos recebendo nessa comissão o professor Dr 
Pedro Pedrosa para discorrer sobre o tema: 
despertando o prazer pela leitura.  
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 

PRESIDENTE:  
Deputada Luzia Toledo – em exercício 
VICE-PRESIDENTE: Deputada Luzia Toledo 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  
DATA: 30/06/2008 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 18:10 horas 

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

DA 16ª LEGISLATURA 
 
     Objetivo da Reunião: 
 
A) Eleição para Presidente e Vice-Presidente desta 
Comissão. 
 B) Posse dos Eleitos. 
 
 
Obs :Estas informações foram recebidas até as 13:00  
horas do dia 25 de junho do corrente.  
Pauta sujeita a alterações até a hora da reunião. 
 
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 
2.371/07, PARA DEBATER POLÍTICAS DE INCENTIVO E 

DESENVOLVIMENTO PARA O TRANSPORTE 
HIDROVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

PRESIDENTE: Deputado Marcelo Santos 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Euclério Sampaio  
REUNIÃO: 3 ª Reunião Extraordinária 
LOCAL: Auditório CEFETES/VITÓRIA 
DATA: 03.07.2008 
DIA DA SEMANA: Quinta-feira 
HORÁRIO: 9h 
PAUTA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA. 

 

1 – Expediente:  
 
 - Correspondências Recebidas:  
 

- Não há. 
 

2 - Ordem do dia: 
 

- I SEMINÁRIO “MOBILIDADE URBANA: 
RESPONSABILIDADE DE TODOS”  
09h00- Recepção / Credenciamento  
09h30 - Abertura oficial - Dep. Marcelo Santos  
Vice-Governador – Ricardo Ferraço 
Prefeito de Vitória – João Coser 
10h15 
Palestra: A Complexidade da Mobilidade Urbana nas 
Regiões  Metropolitanas  
Apresentação de problemas e suas soluções no 
trânsito urbano 
Palestrante: Ailton Brasiliense Pires – Presidente da 
ANTP 
Debatedora: Luciene Becacici – Diretora Geral do 
DETRAN  
11h30 
Palestra: Os novos Empreendimentos Imobiliários 
O Desenvolvimento Urbano e seus efeitos sobre a 
população Palestrante: Aristóteles Passos Costa 
Neto – Presidente do SINDICON 
Debatedor: José Luiz Kfuri – Consultor Imobiliário   
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12h30  
Intervalo para almoço  
14h00 
Palestra: As experiências nacionais com a priorização 
do transporte coletivo 
1º Bloco:  
Palestrantes: Paulo Afonso Schmidt – Secretário de 
Transportes de Curitiba/PR 
Marcone da Silva Santos – Secretário Interino de 
Transportes e Trânsito de Uberlândia/MG 
Debatedor :   Táurio Tessarolo – Secretário de 
Mobilidade Urbana e Assuntos      
Metropolitanos da Prefeitura Municipal de Vitória  
15h30 
Intervalo para café  
16h00 
2º Bloco:  
Palestrantes: Dilson de Moura Peixoto Filho – 
Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de Pernambuco 
Maurício Thesin – Diretor de Desenvolvimento e 
Infra-estrutura Viária de Campinas/SP  
Marcos Antônio Massad – Presidente da Companhia 
Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiás/GO 
Debatedora:  Denise Cadete – Diretora-Presidente da 
CETURB  
17h15 
Encerramento – Deputado Marcelo Santos 
 Seminário Mobilidade Urbana: Responsabilidade 
de Todos. 
 

3 – Comunicações: 
 

-  Não há. 
 

Objetivo: : Para debater Políticas de Incentivo e 
Desenvolvimento para o Transporte Hidroviário de 
Passageiros no Estado do Espírito Santo. 
 

OBS: Estas informações foram recebidas até às 15 h 
do dia 26/06/08, estando sujeitas a alterações até a 
data da reunião. 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 
 

PORTARIA Nº 764 
 

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

TRANSFERIR, por imperiosa necessidade 
do serviço, para serem gozadas integralmente em 
época oportuna, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2008, da servidora SHANARA 
SARTÓRIO VIEIRA, matrícula nº 206300, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente 

Legislativo, da Secretaria da Assembléia legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 376/07. 

 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
26 de junho de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor–Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 765 
 

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

TRANSFERIR, 15 (quinze) dias de férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, para 
o período de 14 a 28/07/2008, da servidora 
PATRÍCIA RAULA SASSINI, matrícula nº 
206228, exercendo o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, marcadas anteriormente 
conforme portaria nº 376/07, reservando-lhe o direito 
de gozar os 15 (quinze) dias restantes em época 
oportuna. 

 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
26 de junho de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor–Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 766 
 

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

ANTECIPAR, 15 (quinze) dias de férias 
regulamentares, para o período de 14 a 28.07.2008, 
referentes ao exercício de 2008, da servidora 
KARLA ODETE MACHADO DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 203316, titular do cargo efetivo de 
Taquígrafo Parlamentar Apanhador, código ETPA, 
do Quadro Permanente, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
portarianº 376/07, reservando-lhe o direito de gozar 
os 15 (quinze) dias restantes em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
26 de junho de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor–Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 767 

 

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

 MARCAR, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2008, no período de 01 a 
30.12.2008, da servidora ROSANGELA RIBEIRO 
BARCELLOS, matrícula nº 016688, titular do cargo 
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efetivo de Agente de Apoio Legislativo, código EAGAL, 
do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
432/08. 
 

 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 26 de 
junho de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 768 

 

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

 
 CONSIDERAR TRANSFERIDAS, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, para o 
período de 07/07 a 05/08/2008, por imperiosa necessidade 
do serviço, do servidor RAFAEL SALVADOR 
GRACINDO DA SILVA, matrícula nº 206059, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente Legislativo, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 376/07. 
 

 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 26 de 
junho de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 769 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETÁRIA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 TRANSFERIR, por imperiosa necessidade do 
serviço para serem gozadas integralmente em época 
oportuna, as férias regulamentares, referentes ao exercício 
de 2008, da servidora HELOISA BISSOLI ZULCÃO, 
matrícula nº 205086, exercendo o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
376/07. 

 

 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 26 de 
junho de 2008. 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 0033/2008 

 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº. 0033/2008 - Processo nº. 075724/2007, 
marcado para o dia 27/06/2008, relativo a 
Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços continuados de 
Conservação e Manutenção, Preventiva e 
Corretiva de Elevadores Elétricos instalados no 

Prédio da ALES, foi SUSPENSO para ajustes no 
Edital. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 0033/2008 

Processo Nº 075724/2007 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público 
que fará realizar Licitação, sob a modalidade de 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, por meio de 
Sistema Eletrônico, para Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços continuados de 
Conservação e Manutenção, Preventiva e Corretiva de 
Elevadores Elétricos instalados no Prédio da ALES, 
listados no Anexo I do Edital. 
Recebimento das Propostas até: 15/07/2008 às 12:00h. 
Abertura das Propostas:  
15/07/2008 às 12:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 15/07/2008 às 14:00h. 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 0034/2008 

Processo Nº 081810/2008 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público 
que fará realizar Licitação, sob a modalidade de 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, por meio de 
Sistema Eletrônico, para Contratação de Empresa para 
Fornecimento de Cartão de Proximidade (Crachás), 
listados no Anexo I do Edital. 
Recebimento das Propostas até: 10/07/2008 às 12:00h. 
Abertura das Propostas:  
10/07/2008 às 12:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 10/07/2008 às 14:00h. 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 0035/2008 

Processo Nº 080065/2008 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público 
que fará realizar Licitação, sob a modalidade de 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, por meio de 
Sistema Eletrônico, para Aquisição de Material 
Permanente – Aparelho de Ar Condicionado Modelo 
Split, listados no Anexo I do Edital. 
Recebimento das Propostas até: 11/07/2008 às 12:00h. 
Abertura das Propostas:  
11/07/2008 às 12:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 11/07/2008 às 14:00h. 
 
Os Editais estarão disponíveis no site: 
www.al.es.gov.br link pregão eletrônico ou 
www.licitacoes-e.com.br 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelos Tel/Fax.: (27) 3382-
3874 ou 3382-3754 
 
        Vitória/ES, 26 de Junho de 2008. 
 

SIMONE ZUCCOLOTTO 
Pregoeira Oficial da ALES 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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



 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
SECRETARIA-GERAL 

 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
 

SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

 
PROCURADOR-GERAL 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
 

SECRETÁRIA DA MESA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
THEREZA CHRISTINA ROSA ABELHA 

 

SECRETÁRIO DA MESA P/ASSUNTOS ECONÔMICOS 
FERNANDO LYRA 

 
 

SUBDIRETOR-GERAL – JOSÉ CARLOS PEREIRA 
 

SUBPROCURADOR-GERAL - NILSON ESCOPELLE GOMES 
 

 
 

DIRETORES LEGISLATIVOS 
 
 
 
 

Valdecyr José Zen - DLA 
 

Ricardo Wagner Viana Pereira – DLMD 
 

Eduardo Soares de Barros – DLCPD 
 

Paulo Marcos Lemos – DLR 
 

                                                      – DLPL 
 

João Manoel Miranda Nunes – DLP 
 

Simone Victor – DLMAE 
 

Arildo José Cassaro – DLDI 
 

Christiane Linhalis – DLSM 
 

Marcelo Siano Lima – DLCPT 
 

Luzia Maria Rabello Amm de Assis - DLTP 
 

Luis Carlos Giuberti – ASLM 
 

 




