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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA OITAVA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 
DE NOVEMBRO DE 2008. 
 

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

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

 
(Assume a 1ª Secretaria a Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai e a 
2ª Secretaria, a convite do 
Presidente, o Sr. Deputado Doutor 
Hércules) 

 

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

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

 

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

Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima sétima sessão ordinária, 
realizada em 11 de novembro de 2008. (Pausa) 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem!Recorro da decisão de V. Ex.ª 
aos Projetos Lei nos 375/2008 e 376/2008, de minha 
autoria, para audiência do Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 

A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidenta, pela ordem! Registramos, com satisfação, 
a presença dos alunos da Escola de Brasil, do 
Município de Baixo Guandu, e do Núcleo 
Educacional Piaget, do Município de Vila Velha, 
acompanhados dos professores Glauber Silveira 
Silva, Tânia Maria Cachoeiro, Solange Felix 
Cordeiro, Rafaela Covre e Maria Tibúcio de Assis e 
da coordenadora do projeto Escolas na Assembléia. 
Em nosso nome, em nome do Presidente Guerino 
Zanon e em nome do Deputado Dary Pagung, 
representante do Município de Baixo Guandu, e de 
todos os Srs. e Sr.as Deputadas desta Casa damos-lhes 
as boas-vindas. Convidamos os alunos a assistirem 
aos trabalhos desta sessão. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Obrigado pela presença. 
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
237/2008. 
 
Vitória, 11 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a Lei nº 9.013 oriunda do Projeto de 
Lei nº 297/2008, de autoria do Senhor Deputado 
Luciano Pereira, que “Dispõe sobre a 
responsabilidade das empresas localizadas no Estado 
do Espírito Santo, que tenham em sua atividade a 
venda e instalação de vidros automotivos pela 
destinação final ou pela reciclagem desses produtos, 
na forma que especifica,” encontra-se publicada no 
Diário Oficial e no DPL do dia 11 de novembro de 
2008. 
 

Respeitosamente, 
 

VANILZA MARQUES DA SILVA 
Diretora Legislativa de Processos Legislativos 

 
Ao 
Exm.º Sr.  
DEP. GUERINO ZANON 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
117/2008. 
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Vitória, 10 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente, 

 
Pelo presente venho justificar minha ausência 

na sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de 
novembro de 2008, devido à agenda de interesse 
público, no mesmo dia e horário da referida sessão. 
 

Atenciosamente, 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual - PT 

 
Ao 
Exm.º Sr. M   
DEP. GUERINO ZANON 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
NESTA 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 269/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 11 de novembro de 2008. 

 
Senhor Presidente: 
 

Objetiva a presente restituir a essa 
Assembléia Legislativa os Autógrafos de Lei que 
foram sancionados e transformados nas Leis adiante 
enumeradas: 

 
 Autógrafos Data de 

Publicação 
 Autógrafos Data de 

Publicação 
9000 222/08 30/09/08 456 26/08 06/10/08 
9001 223/08 30/09/08 457 25/08 14/10/08 
9002 228/08 01/10/08 458 28/08 21/10/08 
9003 224/08 06/10/08 459 27/08 21/10/08 
9004 242/08 06/10/08    
9005 231/08 06/10/08    
9006 237/08 06/10/08    
9007 234/08 10/10/08    

  10/10/08    

L
E
I
S 
O
R
D
I
N
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R
I
A
S 

 

L
E
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S 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
E
S  

 
 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

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

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 270/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 11 de novembro de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dando cumprimento ao disposto nos artigos 
5º da Lei 7457/2003 e 56, XIII da Constituição  

Estadual encaminho à Mesa Diretora desta 
Casa de Leis os estratos dos Regimes Especiais de 
Obrigações Acessórias – REOAs de nº 150/2008, 
concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ, acompanhados das respectivas justificativas. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
PROJETO DE LEI Nº 390/2008. 

 
Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Fernando 
Guéron. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense a Fernando Guéron. 
 
 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala 
de Reuniões, 11 de novembro 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - Democratas 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Fernando Guéron é casado com Hilá Guéron 

e pai de três filhos. Nasceu no Rio de Janeiro, em 17 
de outubro 1973. Aos quatro anos de idade, mudou-
se com a família para o Espírito Santo, residindo em 
Coqueiral de Aracruz e lá recebendo educação 
escolar primária e secundária. Em 1990, ingressou na 
Universidade Cândido Mendes no Rio de Janeiro, na 
qual se graduou em Ciências Econômicas.  

Pós graduou-se em Finanças Corporativas 
pela Fundação Getúlio Vargas, também naquela 
cidade. Participou em cursos de extensão 
universitária, como Gestão e Planejamento 
Financeiro e Mercado de Capitais, entre outros.  

Também é graduado com Diploma Superior 
de Gastronomia Francesa pela École de Gastronomie 
Française Ritz-Escoffier de Paris. Como atividades 
extracurriculares, freqüentou aulas de Canto Lírico e 
Popular e participou do Coral Cândido Mendes como 
solista. Tem diploma de Sommelier pela Associação 
Brasileira de Sommeliers.  

Além da língua portuguesa, domina também 
o inglês, francês, hebraico e espanhol. 

Profissionalmente, iniciou suas atividades no 
extinto Banco do Estado do Rio de Janeiro, onde 
atuou em captação de investimentos. Posteriormente, 
trabalhou na Construtora Norberto Odebrecht onde 
coordenou a área de planejamento e controle de 
custos da expansão do aeroporto do Galeão, do 
projeto Rio Cidade e a tesouraria em diversos 
projetos daquela empresa na África. 

Ainda no Rio de Janeiro, ingressou na 
Aracruz Celulose, onde atuou em planejamento 
financeiro, mesa de operações financeiras e foi 
responsável pela tesouraria internacional. Também 
atuou na Light Serviços de Eletricidade, com a 
responsabilidade da gerência da mesa de operações 
financeiras. 

Em 2000, voltou ao ES, atendendo a convite 
do Grupo Cepemar, onde assumiu a Diretoria 
Financeira e Administrativa. Em 2003, vislumbrando 
o grande potencial de desenvolvimento industrial do 

ES, participou com outros sócios da fundação da 
Sereng Engenharia e Consultoria Ltda., empresa 
sediada em Vitoria, onde atua até o presente como 
Sócio e Diretor Financeiro e Comercial. Em 2007, o 
grupo se expandiu com a criação da associada Sereng 
Consulting, onde também exerce a função de Diretor 
Executivo. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala 
de Reuniões, 11 de novembro de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – Democratas 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA 
lê:REQUERIMENTO Nº 230/2008. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
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 encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública, 
depois de ouvido o Plenário, o seguinte pedido de 
informação sobre: 
 

1 – O andamento da 
investigação do ocorrido com o 
Exm.º Sr. Deputado Marcelo Coelho, 
ou seja, o mesmo sofreu um atentado 
contra sua vida na porta de sua 
residência no município de Aracruz, 
no dia 03/10/2008 no período 
eleitoral do corrente ano. Até a 
presente data o inquérito policial não 
foi concluído e nem existem 
informações precisas. 
 

2 – O nome do delegado 
responsável por esta investigação. 

 
Certo da sensibilidade e da 

atuação séria e responsável de Vossa 
Excelência frente ao Executivo deste 
Estado agradeço a atenção ora 
dispensada a este Requerimento, ao 
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passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e 
consideração. 
 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Segurança 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Oficie-se 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/Nº-2008, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de pesar pelo falecimento da 
Senhora Isabel Gomes Monteiro e do Senhor Rildo 
Arcanjo Peterle.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado 
Wanildo Sarnáglia, de voto de pesar pelo falecimento 
do Senhor Carlos Alberto Lellis.  
 

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 227/2008. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4º, 
inciso III e art. 159 inciso V, requer seja alterado 
Requerimento nº 227/2008, para realização de 
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Músico, 
mudando do dia 18 para o dia 20 de novembro de 
2008, quinta-feira, às 19h, com a entrega da 
Comenda “LOREN RENO”, e da Medalha 
“HÉRMOGENES LIMA FONSECA”, no Plenário 
deste Legislativo Estadual. 

 
Palácio Domingos Martins, 11 de novembro 

de 2008. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão o Requerimento nº 
227/2008, que acaba de ser lido. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 

 
 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, confirmamos com a bancada do 
PTB que votaremos favoravelmente ao Requerimento 
nº 227/2008, de autoria do Deputado Paulo Roberto, 
sujeito à deliberação. 

Cumprimentamos todos os Srs. Deputados 
pela participação na sessão ordinária de ontem, que 
teve como tema específico o texto da reforma 
tributária federal apresentado pelo relator e Deputado 
Federal Sandro Mabel. Esta Casa se posicionará a 
respeito de o relator e o presidente da comissão 
estarem dispostos a discutir a revisão da reforma 
tributária com os representantes do Espírito Santo, de 
Minas Gerais e de outros estados. Ao mesmo tempo 
estão dispostos a discutir melhor e conhecer os 
impactos desse relatório para a economia capixaba. 

A saúde, de acordo com sua complexidade, 
tem sido o “espinho na carne” dos governos, e quem 
sente a dor dessa espetada é a população, 
principalmente os mais pobres que não podem pagar 
um plano de saúde. As filas intermináveis, a longa 
espera em salas nada confortáveis não se compara 
com a angústia de se realizar exames complexos ou 
não, porque representa mais dias e dias em filas, 
longe dos afazeres, perdido no meio de mais 
sofrimentos. Os profissionais da saúde, por sua vez, 
“ficam entre a cruz e a espada” ao atender o público, 
pois não têm materiais e ambiente adequados, 
sabendo que ao solicitarem um exame necessário 
para confirmar o diagnóstico de uma doença estarão 
condenando a mais um martírio aquele cidadão 
humilde e sem recursos. Provavelmente ele será 
envolvido pela maléfica engrenagem da burocracia, 
não voltando ao consultório de seu médico, ou 
quando retornar talvez a doença esteja muito mais 
alastrada, tornando a cura quase improvável. 

Podemos contribuir para melhorar o nosso 
sistema de saúde sugerindo que em todos os 
hospitais, prontos-socorros e unidades básicas de 
saúde de nosso Estado disponibilizem quadros com 
os nomes dos médicos presentes no plantão daquele 
dia, com seus horários de atendimento, suas 
especialidades e seus números no Conselho Regional 
de Medicina. Nenhum dos estabelecimentos de saúde 
que visitamos na Grande Vitória, especialmente em 
Cariacica, informa quais profissionais estão escalados 
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para aquele plantão. A nossa sugestão é que esses 
quadros sejam confeccionados em tamanho grande, 
utilizando-se letras garrafais, afixados em locais 
visíveis como portarias, salas de espera ou de 
atendimentos. Isso facilitaria em muito a vida dos 
pacientes que saberiam de pronto a quem procurar, 
proporcionando-lhes a possibilidade de saber o corpo 
de profissionais oferecido naquele dia. 

Essa ação facilitará a vida dos dependentes 
da saúde pública, concedendo ao hospital, unidade de 
saúde ou similar melhor poder de fiscalização do 
cumprimento dos horários de seus prestadores de 
serviços. Essa é uma das soluções simples de grande 
impacto social, com a vantagem de exigir um gasto 
muito pequeno dos prestadores de serviços no ramo 
da saúde pública. Se necessário, criaremos uma lei 
específica para dar suporte legal a esse procedimento. 
Entretanto, por questão de bom senso não seria 
necessário criar uma lei para que os estabelecimentos 
de saúde pública ou privada respeitassem os seus 
pacientes e colaborassem para a melhoria da tão 
criticada saúde do nosso Estado e do nosso País. 
Poderiam perguntar: qual seria o nosso intuito? 
Garantir que o usuário do serviço público de saúde 
tenha conhecimento do dia de sua consulta, ou 
quando procurar um hospital, uma unidade de saúde, 
ou similar saiba quem são os profissionais 
prestadores de serviço à disposição da população dos 
municípios capixabas.  

Acreditamos que essa medida tomada de 
forma administrativa colaborará em muito para a 
melhor qualidade na prestação de serviço público 
de saúde. Caso não aconteça, também poderemos 
propor um projeto de lei que garanta de forma 
oficial a exposição num quadro do nome do 
profissional de saúde junto com o número de seu 
CRM ou de qualquer outro conselho, o nome do 
prestador de saúde nas unidades públicas de saúde 
e nos hospitais públicos do Estado do Espírito 
Santo. 
 Finalizamos a nossa fala mais uma vez 
agradecendo à Assembléia Legislativa. Pautamos 
neste momento sobre saúde pública, mas 
registramos com alegria e satisfação as 
manifestações da nossa bancada federal, do 
Governador Paulo Hartung e da Assembléia 
Legislativa que tentaram sensibilizar os 
representantes da comissão da reforma tributária 
no Congresso Nacional. Hoje os jornais estampam 
que a comissão especial que trata da reforma 
tributária dialogará mais profundamente com 
diversos estados, e um deles é o Espírito Santo, 
oportunidade em que apresentaremos as nossas 
dificuldades, caso a extinção do Fundap aconteça. 
(Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Continua em discussão o Requerimento 
nº 227/2008. 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra discuti-lo. 
 
 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, cumprimentamos os servidores da 
Casa, os profissionais da imprensa, todos que nos 
assistem pela TV Assembléia e os estudantes do 
Município de Baixo Guandu que se encontram nas 
galerias. Votaremos favorável ao presente 
requerimento. 

Assomamos a esta tribuna para dizer que não 
participamos da sessão de segunda-feira - que contou 
com a presença do nosso Secretário de Estado da 
Segurança Pública - porque precisamos nos ausentar 
para resolver alguns problemas. Mas lemos nos 
jornais de ontem a seguinte frase pronunciada pelo 
Secretário de Segurança Pública: “A culpa é da 
sociedade que não cobrou do Estado sobre a 
violência”. Perguntamos: e quem representa a 
sociedade, ou quem deveria representá-la? Esta Casa 
de Leis. Esta Casa de Leis de direito pode representá-
la, mas de fato não a representa. O Secretário falou 
com todas as letras que a violência é culpa desta 
Casa. De fato é desta Casa mesmo. Esta Casa não 
desempenha seu papel constitucional de cobrar 
medidas do Governo.  

O Deputado Theodorico Ferraço tem meio 
século de política e ao invés de crescer, com todo 
respeito que temos por S. Ex.ª, está declinando. Dói 
nosso coração dizer isso, mas esta Casa está igual a 
um “meteoro”, caindo e afundando. Ainda mais 
quando vemos um Secretário de Estado falar que a 
culpa pelo aumento da violência é da sociedade. 
Quem deveria representar a sociedade é o Poder 
Legislativo, mas não a representa; não fiscaliza o 
Poder Executivo e não legisla. Só apresenta títulos de 
cidadão espírito-santense e votos de congratulações. 
Isso é lamentável! Esta Casa aprova projeto com 
todos os requisitos de constitucionalidade, mas se não 
interessar ao Palácio Anchieta a procuradoria o veta 
rapidamente e a base aliada vota pela manutenção do 
veto. Sequer independência esta Casa tem.  

O Secretário de Segurança vem a esta Casa e 
culpa a sociedade, mas com uma vontade maluca de 
dizer: a culpa é dos deputados que nada fazem além 
de comparecer ao Plenário e dizer sim, sim, sim ao 
Executivo. Fazemos questão de isentar o Deputado 
Guerino Zanon, pois o Presidente é o único que não 
vota, mas defende muito bem esta Assembléia 
Legislativa. Mas quem é da base aliada não 
isentamos. Perguntamos: quem tem coragem de vir a 
esta tribuna e questionar as atitudes do Governo? Não 
questionamos o Governador Paulo Hartung. As 
críticas que fazemos são aos gestores das áreas de 
Segurança, Saúde e Educação. O Governador atraiu 
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investimentos para o Estado, conseguiu um 
desenvolvimento econômico como nenhum outro 
governante o fez, mas isso não adianta sem 
desenvolvimento social. O povo não come poluição; 
o povo precisa de saúde. Não adianta 
desenvolvimento econômico se as pessoas continuam 
morrendo nos corredores dos hospitais, se o povo não 
tem uma educação de qualidade, se não pode sair às 
ruas, pois são assassinados e violentados até mesmo 
dentro de suas residências. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Continua em discussão o Requerimento 
nº 227/2008. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, votaremos 
favoravelmente ao Requerimento nº 227/2008, de 
autoria do Deputado Paulo Roberto, de sessão solene 
em homenagem ao Dia do Músico, com entrega da 
“Comenda Loren Reno”, a ser realizada no próximo 
dia 20 de novembro. 

Aproveitamos o momento para falar sobre 
segurança pública. A convocação do Secretário da 
referida Pasta na sessão de segunda-feira foi feita por 
nós, porque desde o ano passado, quando assumimos 
o nosso mandato nesta Casa, sempre observamos que 
especialmente na área da segurança pública faltava 
uma política eficaz no combate à violência. Temos 
cobrado insistentemente ações efetivas do Secretário 
de Segurança Pública e do Governo do Estado. 
Fizemos diversos pronunciamentos nesta tribuna 
cobrando posições, denunciamos crimes, enfim, 
sempre falamos sobre o assunto. 

Na semana passada, quando resolvemos 
submeter ao Plenário a convocação do Secretário, 
fizemo-lo por entender que precisávamos ouvir de S. 
Ex.ª quais são as medidas adotadas atualmente na 
área de segurança pública, pois de repente 
poderíamos cometer uma injustiça com o Secretário 
não conhecendo o seu plano. Na segunda-feira, S. 
Ex.ª expôs nesta Casa de Leis toda a sua linha de 
ação e de conduta. Inclusive trouxe quase a totalidade 
dos delegados da Polícia Civil, dos coronéis, e 
também o chefe do Comandante do Corpo de 
Bombeiros. Ficamos até preocupada, porque as ruas 
ficaram sem policiamento, já que estavam presentes 
neste Plenário, enquanto o povo morria lá fora. 
Enfim, era importante que acompanhassem o debate, 
até porque precisavam entender o que está 
acontecendo. 

Quando ouvimos a explanação do Secretário 
de Segurança Pública chegamos a uma conclusão: 
não falta dinheiro. S. Ex.ª disse nesta tribuna e neste 
microfone que comprou quinhentas viaturas, admitiu 
mais de mil policiais militares, admitiu mais de 
trezentos policiais civis, fez concurso, gastou, 
investiu aqui e acolá. Chegamos a uma conclusão 
lógica pela fala do Secretário: dinheiro e orçamento 
não são problema na segurança pública, porque S. 
Ex.ª disse nesta tribuna que tem dinheiro, que 
investiu, que fez e aconteceu. Se dinheiro não é 
problema, por que temos no Estado do Espírito Santo 
os números infelizes e desonrosos, como no Iraque, 
em mortes e homicídios?  

Lamentamos mais uma vez, pois hoje, no 
Estado do Espírito Santo, serão assassinados cinco 
cidadãos capixabas, conforme estatística e média 
diária que vem desde o mês de janeiro. Hoje, 
assistindo ao programa Bom Dia Espírito Santo, 
vimos uma professora de política de segurança 
pública afirmando categoricamente que o plano de 
segurança pública do Estado do Espírito Santo é 
ineficaz. É momento de discutirmos sobre o seguinte: 
se tem dinheiro, está sendo mal utilizado, porque o 
resultado não chega a quem precisa, ou seja, ao 
cidadão.  

Sr. Secretário, não podemos culpar a 
sociedade. É ela que paga o salário de V. Ex.ª, que 
paga impostos sobre tudo e não pode ser culpada 
pelos cinco homicídios que acontecem todos os dias 
neste Estado, porque paga para ter segurança pública. 
A culpa não é da sociedade, e sim dos maus gestores 
do dinheiro público. Incluímos aí todos os governos: 
federal, estaduais e municipais. Todos têm 
responsabilidade com a segurança pública. 

O comandante disso tudo é S. Ex.ª, o 
Secretário de Segurança Pública. Quem tem de puxar 
a “ponta do comando” é o Secretário. Um grande 
exército só vai para a batalha quando tem um grande 
comandante à frente, puxando os comandados. Na 
ocasião do debate pedimos a S. Ex.ª que nos dissesse 
o que fazer, porque é o especialista nesta área. Somos 
deputada, representamos o anseio da população, a 
vontade do povo que nos tem cobrado posições e tem 
denunciado que não agüenta mais a situação de 
insegurança pública. A nossa obrigação é cobrar do 
Secretário, e o estamos fazendo. Pedimos que esta 
Casa de Leis não silenciasse neste momento. A 
sociedade tem nos cobrado e não podemos parar de 
falar deste assunto. Temos que voltar ao tema nesta 
Assembléia Legislativa. O Secretário precisa se 
explicar e debater o assunto novamente, até porque 
tratamos de vidas humanas. Voltaremos a este 
assunto em outra ocasião. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Continua em discussão o Requerimento 
nº 227/2008. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
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 Em votação.  
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente. 

 
O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, pela 

ordem! Com base no art. 119 do Regimento Interno, 
requeiro a V. Ex.ª a supressão da fase do Grande 
Expediente, a fim de que passemos imediatamente à 
Ordem do Dia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – É regimental. 
 Em votação o requerimento. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Passa-se à  

 
ORDEM DO DIA: 

 
1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei nº 314/2007, do Deputado 
Da Vitória, que dispõe sobre a doação de 
produtos apreendidos nos termos que 
especifica. Publicado no DPL do dia 
23/08/2007. Mensagem de veto nº 249/2008, 
publicada no DPL de 08/10/2008. Parecer nº 
362/2008, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total. Veto vencido em 
05/11/2008.  

 
2. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 35/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
261/2008, que altera dispositivos da Lei nº 
3.400, de 14 de janeiro de 1981, que trata do 
Estatuto da Polícia Civil, dispondo sobre as 
regras de promoção dos delegados de polícia 
da categoria especial, introduzindo o sistema 
de lista tríplice. Publicado no DPL do dia 
04/11/2008. (Comissões de Justiça, de 
Defesa da Cidadania, de Segurança e de 
Finanças). 

 
3. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 37/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
264/2008, dispondo sobre normas de 
promoção dos praças e dos oficiais dos 
quadros administrativos da Polícia Militar 
(PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar 
(CBMES). Publicado no DPL do dia 
06/11/2008. (Comissões de Justiça, de 
Defesa da Cidadania, de Segurança e de 
Finanças). 

4. Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 343/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 266/2008, que 
dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 8872, 
de 23/05/2008, que autoriza o Poder 
Executivo a doar área de terra medindo 
54.217,33m2 ao Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Espírito Santo CEFET/ES. 
Publicado no DPL do dia 06/11/2008. 
(Comissões de Justiça, de Educação e de 
Finanças). 

 
5. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 342/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 265/2008, que 
abre o Crédito Suplementar no valor de R$ 
37.000,00 (trinta e sete mil reais), e inclui 
Entidades no Anexo V da Lei Orçamentária 
nº 8.822, de 25 de janeiro de 2008, para o fim 
que especifica. Publicado no DPL do dia 
06/11/2008. (Comissão de Finanças). 

 
6. Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 38/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
268/2008, que extingue cargos e vagas no 
âmbito da Administração Pública Estadual. 
Publicado no DPL do dia 11/11/2008. 
(Comissões de Justiça, de Defesa da 
Cidadania, de Educação, de Cultura, de 
Proteção ao Meio Ambiente, de Agricultura, 
de Segurança, de Ciência e Tecnologia e de 
Finanças). 

 
7. Votação adiada com discussão prévia 

encerrada do Projeto de Lei nº 185/2008, da 
Deputada Luzia Toledo, que dispõe sobre a 
criação do Programa Adote um Leito, que 
visa à adoção de leitos hospitalares por 
pessoas jurídicas na rede estadual de saúde 
pública. Publicado no DPL do dia 
09/06/2008. (Em anexo, por se tratar de 
matéria correlata, o Projeto de Lei nº 
66/2008, do Deputado Marcelo Coelho, 
publicado no DPL do dia 08/04/2008.) 
Parecer nº 343/2008, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 22/10/2008. 

 
8. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 

464/2007, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, que institui direito de retorno 
gratuito na utilização de pedágios. Publicado 
no DPL do dia 12/11/2007. Parecer nº 
350/2008, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 31/10/2008. 

 
9. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 24/2008, do Deputado Da Vitória, 
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que dispõe sobre a instalação do sistema de 
aquecimento de água por energia solar nas 
edificações. Publicado no DPL do dia 
22/02/2008. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 314/2007.  
 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Na qualidade de Líder do Governo, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, encaminhamos pelo 
voto SIM. (Muito bem!) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder do 
PTB, na forma regimental peço a palavra para 
encaminhar a votação. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, encaminhamos 
pelo voto SIM. (Muito bem!) 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, pela 
ordem! Na qualidade de Líder do PDT, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória.  
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, encaminhamos pelo voto 
NÃO. (Muito bem!) 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparecem os Srs. 
Deputados Paulo Roberto e Vandinho Leite e 
retiram-se os Srs. Deputados Luciano Pereira, 
Dary Pagung, Reginaldo Almeida e Janete de 
Sá)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 314/2007.  

 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO.  
 Solicito aos Srs. Deputados que registrem o 
voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
  

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

(Votam SIM os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, Vandinho Leite 
e Wanildo Sarnáglia; votam NÃO os 
Srs. Deputados Da Vitória, 
Aparecida Denadai e Euclério 
Sampaio) 
 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM dezesseis 
Srs. Deputados; votaram NÃO três Srs. Deputados; 
uma abstenção do Presidente, regimentalmente 
impedido de votar. 
 Em conseqüência, fica mantido o veto total 
aposto ao Projeto de Lei nº 314/2007. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Arquive-se o projeto. 
 

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

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Presidente, 
pela ordem! Peço que seja registrado o meu voto 
SIM, porque não consegui registrá-lo utilizando o 
terminal eletrônico.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Infelizmente, Sr.ª Deputada, não poderei 
fazê-lo. Ficará apenas registrada em ata a 
manifestação de V. Ex.ª.  
 
 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, agradecemos à bancada do PTB 
que votou, em massa, favoravelmente ao veto total 
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aposto ao Projeto de Lei nº 314/2007, atendendo à 
solicitação do líder do Governo. Cumprimentamos as 
bancadas do PRP, PSC e PT do B, que também 
acompanharam a solicitação. Votamos 
favoravelmente ao veto por estarmos convictos de 
que o projeto é inconstitucional. 
 Como cidadão, registramos que em todas as 
nossas manifestações nesta Casa colocamo-nos como 
aliado e membro da base do Governo. Somos 
governista, sim, não por imposição, mas por 
convicção. Desde que chegamos a esta Casa, em 
nosso primeiro mandato de deputado estadual, no 
mesmo período em que o Sr. Paulo Hartung assumiu 
o Governo do Estado, compreendemos a necessidade 
de mudança em diversos segmentos, principalmente 
no econômico e no social. A página negra do Estado 
do Espírito Santo foi virada e nos sentimos orgulhoso 
de ter participado dessa mudança. 
 Anteontem, por meio de requerimento da 
Deputada Aparecida Denadai e aprovado pelo 
Plenário, o Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Rodney Miranda, a quem parabenizamos 
pela competência e inteligência, esteve nesta Casa. 
Mas discordamos da fala do Secretário, publicada nos 
jornais de ontem e de hoje, quando disse em alto e 
bom som que a culpa do crescimento da violência é 
da sociedade. Não concordamos; só se for a 
sociedade da qual S. Ex.ª faz parte, e não a nossa. 
 Deixamos claro ao Secretário de Estado da 
Segurança Pública Rodney Rocha Miranda - por 
quem temos o maior respeito - que a culpa é dos 
governantes que nunca deram a devida atenção à 
segurança pública, porque comprar armamento, 
fardamento, viatura, combustível e tecnologia 
nunca deu voto a ninguém. Essa é a sociedade que 
tem culpa. O cidadão que paga imposto, é 
assaltado, é seqüestrado e estuprado não tem culpa. 
Aliás, só tem culpa por ter colocado à frente de 
administrações governantes que nunca deram a 
devida atenção à segurança pública. Portanto, 
corrigindo a fala do Secretário de Estado da 
Segurança Pública Rodney Miranda: este governo 
tenta consertar o que outros governos fizeram de 
errado. 
 Recentemente no jornal Folha de São Paulo, 
em matéria publicada sobre a greve dos policiais 
civis, constava que a Polícia Civil daquele Estado 
tem uma das menores remunerações e que as Polícias 
Civil e Militar do Estado do Espírito Santo têm uma 
das maiores remunerações. Ou seja, o Governo do 
Estado investe em segurança pública. A sociedade 
precisa entender que não resolveremos o problema da 
segurança pública num toque de mágica. Até porque, 
corrigindo as palavras do Secretário de Estado da 
Segurança Pública Rodney Miranda: a culpa é dos 
governos anteriores que nunca deram atenção devida 
à segurança pública por entenderem que não dá voto. 
Para que comprar fardamento para policiais se a 
sociedade não reconhecerá esse ato como político e 
não dará voto? 

Como governista membro da base aliada e 
como deputado que reconhece o papel do Governador 
Paulo Hartung - a sua missão de homem competente 
e inteligente - pedimos ao Secretário de Estado da 
Segurança Pública Rodney Miranda que não jogue na 
sociedade a culpa do crescimento da violência, pois 
ela é resultado da omissão do Estado Brasileiro. Não 
é só do Estado do Espírito Santo, mas de todos os 
Estados Federados. (Muito bem!) 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, votamos de acordo com 
a orientação do Líder do PDT. 
 Aproveitamos a oportunidade para voltar a 
falar sobre segurança pública. Seguindo a fala do 
Deputado Marcelo Santos faremos um parêntese e 
uma observação sobre a infeliz fala do Secretário, 
que culpa a sociedade pelo aumento da violência. 
Criticaremos o Secretário, mas lhe perdoaremos por 
entender que S. Ex.ª não é do nosso Estado, não 
precisa necessariamente conhecer a nossa história 
porque chegou aqui ontem. Mas nós moramos aqui. 
Vivemos no Estado do Espírito Santo, participamos 
da vida do Estado do Espírito Santo e conhecemos 
bem o histórico da criminalidade organizada deste 
Estado.  
 O Secretário de Segurança Pública fez várias 
observações quando chegou a esta Casa. Disse 
inclusive que chegou ao Espírito Santo num 
momento em que o governo federal, por meio do 
Ministro Miguel Reale, havia orientado pela 
intervenção federal no Estado. Essa intervenção só 
foi pedida porque meu irmão, Marcelo Denadai, foi 
assassinado pelo crime organizado. O motivo do 
pedido de intervenção foi a morte do então advogado 
Marcelo Denadai. O que o Marcelo Denadai havia 
feito no Estado antes da chegada do Secretário de 
Segurança Pública? Lembramos que o advogado 
Marcelo Denadai não era político, não tinha mandato; 
ele fazia parte da sociedade e era cidadão capixaba. 
Estava cumprindo aquilo que o Secretário disse que a 
sociedade não faz: denunciando um esquema 
fraudulento, que dilapidava o erário público em mais 
de cinco milhões de reais e por isso perdeu a vida. O 
advogado Marcelo Denadai foi o que subscreveu a 
ação pedindo a dissolução da extinta Scuderie 
Detetive Le Cocq, uma instituição criada para 
assassinar pessoas no Estado. 

O advogado Marcelo Denadai - enquanto 
cidadão capixaba - não fazia isso sozinho; era 
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acompanhado dos representantes de entidades de 
direitos humanos. Lembro-me bem da cidadã Iriny 
Lopes, que naquela oportunidade ainda não era 
deputada federal; do colega Perly Cipriano que 
também estava na luta conosco; da ex-deputada Brice 
Bragato que também acompanhava o nosso trabalho. 
Na época, a Brice Bragato era deputada, mas 
fazíamos aquilo enquanto cidadãos capixabas. A 
nossa luta rendeu frutos, pois os crimes de mando 
neste Estado diminuíram. Depois de todo o trabalho 
feito pela sociedade e pelas entidades de defesa dos 
direitos humanos, tivemos no Estado uma redução 
dos crimes de mando. No passado, o que mais tinha 
era crime de mando. Conseguimos a vitória nessa 
luta. 
 Hoje, Secretário, o crime que temos no 
Estado é aquele de todo fim de semana, e V. Ex.ª 
acompanha bem: o crime ligado ao tráfico de drogas. 
E aí não depende da sociedade. Enfrentar traficante é 
competência, é obrigação do Estado com suas forças 
policiais. Não podemos colocar a sociedade para 
denunciar traficante e fazer aquilo que é obrigação da 
polícia, porque o Estado não protegerá a vida 
daquelas pessoas que amanhã serão vítimas dos 
traficantes. É uma covardia, Secretário, transferir a 
responsabilidade que é de V Ex.ª, do Estado, dos 
municípios e do governo federal para uma sociedade 
que já está indefesa. O Estado não protege nem as 
testemunhas de crime! As pessoas que hoje 
presenciam crimes se silenciam, porque certamente 
perderão a vida pelas mãos daqueles bandidos que 
elas estão denunciando.  

Agora, vir à Assembléia Legislativa culpar a 
sociedade, sociedade essa que não conhece porque 
chegou aqui ontem, e criticar o trabalho de pessoas 
que nunca acompanhou, pois chegou ao Estado 
ontem?! Nós moramos aqui. A nossa luta não 
começou há dois, três, quatro anos junto com S. Ex.ª. 
Nossa luta neste Estado já tem mais de vinte anos, a 
nossa especialmente, e da nossa família há muito 
tempo. Nosso irmão perdeu a vida por lutar contra o 
crime organizado deste Estado. Foi assassinado pelos 
bandidos. Temos história neste Estado, história de 
luta. E nosso irmão fez isso como cidadão e como 
sociedade. A sociedade já fez muito. É hora de o 
Estado mostrar a que veio.  

Faremos uma correção. Na verdade citamos 
as Sr.as Iriny Lopes e Brice Bragatto que eram nossas 
companheiras no passado e não tinham mandato, mas 
nos esquecemos do Deputado Claudio Vereza, grande 
companheiro que nos ajudou muito naquela 
oportunidade. (Muito bem!) 

 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, pela ordem! 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, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, declaramos nosso voto sim à 
apreciação do veto.  

Gostaríamos de nos manifestar a respeito do 
debate sobre a segurança porque participamos da 
importante audiência em que diversos temas ligados à 
segurança pública, à violência e aos homicídios 
foram abordados neste Plenário. Interessante que 
durante a audiência o Secretário Rodney Miranda não 
fez essa declaração, que também consideramos 
infeliz, de que a culpa da violência é da sociedade. 
Ao ser indagado pela imprensa, provavelmente no 
final da audiência, S. Ex.ª fez essa declaração que 
acabou ficando incompleta e diríamos infeliz. Dá a 
impressão de que o Secretário está jogando a culpa da 
violência única e exclusivamente na sociedade, 
quando é um conjunto de fatores que leva a essa 
situação hoje insustentável. 
 No dia da sessão especial fizemos um resumo 
de uma matéria, publicada dia 8 de maio do corrente 
ano, de autoria dos jornalistas Claudia Feliz e 
Maurílio Mendonça. Na matéria eles fazem a 
seguinte pergunta: Por que o número de crimes no 
Estado não cai? Um dos parágrafos diz: 

 
 “(...) Trinta e cinco dos 78 
Municípios capixabas estão acima do 
limite adotado pelo Ministério da 
Justiça de 25 homicídios/100 mil 
habitantes. E quatro cidades da 
Região Metropolitana: Serra, Viana, 
Cariacica e Vitória estão entre os 20 
municípios do país com maiores 
taxas a média é de homicídios/100 
mil habitantes.” 
 

 A matéria diz ainda que há um problema de 
eficácia nas investigações dos crimes que leva a uma 
impunidade, e a impunidade gera novos crimes, 
novos homicídios, novos problemas. Segundo os 
jornalistas, de cada dez crimes, só quatro têm autoria 
identificada. O Secretário em sua resposta nos disse 
que dos crimes identificados apenas quatro por cento 
vão a julgamento. S. Ex.ª disse que o Código de 
Processo Penal e o Código Penal são muito 
problemáticos e impedem que a punibilidade 
aconteça, e dessa forma a impunidade continua 
imperando. 
 Depois, lemos o item quinto da matéria 
publicada que também contribui para a resposta dessa 
pergunta: “Por que o número de crimes no Estado 
não cai?” Diz a matéria a primeira causa: “Falta 
pessoa para trabalhar na investigação.” É pouco 
mesmo; isso é histórico. Está melhorando, mas a 
maioria dos investigadores continua nos DPJs 
cuidando de presos provisórios. Segundo a jornalista, 
em maio, dos oitocentos e cinqüenta e quatro 
investigadores, quatrocentos e quarenta estão nos 
DPJs cuidando de presos. Não investigam nada. 
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Segunda causa: “Falta de integração entre os órgãos”. 
Estava presente nesta Casa o staff da Polícia Militar e 
dos Bombeiros. Mas, interessante, sentaram-se em 
lados diferentes, ainda falta uma integração. Há uma 
busca dessa integração. O Secretário de Segurança e 
o Governador fazem esforços nesse sentido, mas as 
duas polícias ainda disputam e não se integram na 
ação concreta para combater a criminalidade.  

Terceira causa: “Número de efetivo 
reduzido”. Em maio, havia a informação de que do 
total de sete mil homens, oitocentos estavam nos 
presídios. O Secretário disse que esse número já caiu 
pela metade, mas ainda é muito: quatrocentos 
policiais militares cuidando de presídios, inclusive 
ilegalmente. A Lei de Execuções Penais não permite 
isso. Quarta causa: “Municípios não agem juntos, 
falta articulação entre união, estados, municípios e 
sociedade”. Quinta causa: “Ineficácia dos projetos 
alternativos da área de segurança”. 

Reafirmamos as palavras da Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai quando diz que a sociedade fez 
muito. Como coordenador das reuniões do Fórum 
Reage Espírito Santo durante quatro anos, juntamente 
com Dr. Agesandro da Costa Pereira, somos 
testemunhas do quanto fez a sociedade ainda no 
tempo do Governo Vitor Buaiz para que a situação da 
segurança não chegasse a esse ponto. Tanto que a 
polícia interativa nasceu antes do Governo Vitor 
Buaiz, em Guaçuí, e depois foi trazida para o Estado 
no comando da Polícia Militar. A sociedade está 
nesse processo. 

Ficou no mínimo incompleta, e por isso 
injusta, a declaração do Secretário de Estado da 
Segurança de que a culpa é da sociedade. A culpa é 
do conjunto da sociedade: governo nos três níveis, 
as empresas, a sociedade organizada e a não-
organizada e a desestruturação das famílias. A 
culpa é do sistema, que gera essa desigualdade 
violenta que causa violência. (Muito bem!) 

 
O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, 

pela ordem! Pedimos a V. Ex.ª a supressão do 
Grande Expediente, porque temos dois projetos 
importantes na pauta que se referem à segurança 
pública do nosso Estado. Um trata especificamente 
dos delegados da Polícia Civil e o outro trata do 
Plano de Cargos e Salários da Polícia Militar e 
Bombeiro Militar. No intuito de aprová-los hoje, 
solicitamos a compreensão dos Srs. Deputados a 
fim de agilizarmos esse procedimento e votarmos 
esses dois projetos importantes.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para declarar voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, imprensa, funcionários desta Casa, 
telespectadores, bom-dia. Votamos SIM, 
acompanhando o parecer proferido pela Comissão de 
Justiça, que opinou pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n° 314/2007, apresentado pelo 
Deputado Da Vitória. 

Hoje, quando chegamos a este Plenário, 
não nos sentimos bem ao ouvir o discurso do nosso 
estimado colega, Deputado Euclério Sampaio. Esta 
Casa tem produzido muito. Não acreditamos que 
nenhuma Casa, neste País, produza mais que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. Realizamos todos os debates sobre 
segurança, que foi o grande momento desta Casa. 
Mas pelo que ouvimos hoje, o assunto segurança 
ainda é debatido pelos Deputados Claudio Vereza, 
Aparecida Denadai e outros colegas, pois não trata 
só do Espírito Santo, e sim do Brasil inteiro. Com 
certeza a nossa preocupação é maior com a 
segurança do nosso Estado.  

Temos uma amizade e um carinho especial 
pelo Deputado Euclério Sampaio. Achamos que S. 
Ex.ª fez muito bem em assomar a esta tribuna e falar 
o que pensa. Só que nós e os outros deputados não 
nos sentimos bem quando disse que a Casa não 
produz. Este Parlamento produz muito e há muitas 
leis aprovadas por esta Casa de Leis sancionadas pelo 
Governador Paulo Hartung. 

Faremos um manifesto no próximo dia 10 de 
dezembro, na Praça Oito e na Praça Costa Pereira, 
sobre a Lei do Oxi-biodegradável - única no país – 
que inclusive foi altamente discutida nesta Casa. Não 
elaboramos o projeto de lei do oxi-biodegradável sem 
discussão; elaboramo-lo em parceria com a 
sociedade, de acordo com as normas dos parlamentos 
municipal, estadual e federal. Audiências públicas 
estão sendo realizadas por este Poder. Parabenizamos 
o Deputado Marcelo Santos que chegou à frente, 
como bem disse o Deputado Theodorico Ferraço, 
quando colocou em discussão neste Plenário a 
extinção do Fundap, porque é um assunto que 
preocupa os trinta deputados desta Casa e é um 
debate sério. 

Estamos na política há vinte anos. Vemos 
que de quatro em quatro anos o Estado de São Paulo 
reage e volta a debater esse assunto Fundap, em 
função da pressão que outro país exerce em nosso 
país. Neste instante inclusive foi anunciado pela rádio 
CBN que a nossa bancada federal conseguiu 
suspender temporariamente a discussão da reforma 
tributária e está reunida para discuti-la com o Sr. 
Antônio Palocci. 

Parabenizamos todos os Deputados que 
ontem, neste Plenário, falaram sobre o Fundap. 
Embora sejamos portuária durante dezoito anos, não 
discursamos ontem. Em 2000, discutimos sobre o 
Fundap no Senado Federal e conseguimos reverter o 
processo. Hoje, com o debate conseguiremos também 
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revertê-lo, porque esse é um assunto que não é só 
interesse de deputado, de vereador, de prefeito, e sim 
de toda a sociedade, porque atinge a “ponta do 
município”. Com certeza os nossos municípios mais 
pobres serão mais atingidos.  

Entendemos que esta Casa tem cumprido o 
seu papel. Com sinceridade, trabalhamos durante 
todo o dia e parte da noite sempre defendendo não só 
o que nos interessa, mas defendendo esta Casa de 
Leis, porque os trinta deputados eleitos pelo voto 
popular têm compromisso com a população do nosso 
Estado. Pedimos desculpas ao Deputado Euclério 
Sampaio se falamos além do que devíamos. Temos 
respeito, amizade e gosto por esse parlamentar, mas 
não nos sentimos bem quando o deputado diz que 
esta Casa não produz. Este Poder produz muito. Nós 
produzimos e temos certeza de que o Deputado 
Euclério Sampaio produz também. (Muito bem!) 

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

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

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

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

oradora) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, bom-dia. Utilizaremos este período de 
declaração de voto porque foi suprimido o Grande 
Expediente em decorrência da necessidade de 
discussão das matérias, mas como outros colegas 
usaram da palavra também precisamos usá-la e o 
faremos num pequeno espaço de tempo para tecer 
algumas informações. 
  Hoje é um dia muito importante e propositivo 
para nós. Estamos rouca porque desde as 5h30min já 
estávamos na porta da Companhia Siderúrgica de 
Tubarão, juntamente com os trabalhadores da Vale, 
discutindo com nossos colegas a redução das 
atividades de todas as empresas devido a crise que 
acontece no mundo. Discutimos a participação nos 
lucros e nos resultados da Vale, que nesse período de 
nove meses teve um crescimento de cento e sessenta 
e sete por cento no seu lucro. Reivindicamos que ela 
repasse a parcela devida aos seus trabalhadores e não 
diminua esses valores. Ficou conversado com a 
empresa que serão repassados, no dia 15 de fevereiro 
de 2009, até seis salários base do empregado 
ferroviário, a título de participação nos lucros e 
resultados da empresa. Porém, a empresa não 
apresentou qual será a média de pagamento da 
participação nesses resultados da Vale, o que nos 
preocupa muito, porque se refere ao ano de 2008. 
Estamos há um mês e meio em crise e esse período 
do quarto trimestre será computado no lucro da 
empresa. Certamente ela retirará o dinheiro do bolso 
do trabalhador da Vale e jogará a culpa na crise, 
quando teve um aumento significativo de seu lucro 
do ano passado para este ano - no mesmo período - 

na ordem de cento e sessenta e sete por cento. 
Portanto, fica aqui o nosso registro.  
 Fizemos uma assembléia com os nossos 
colegas às 5h30min, outra às 6h30min com o pessoal 
das oficinas, e outra às 7h30min com o pessoal do 
turno administrativo da Vale. Às 11h30min faremos 
outra assembléia, da qual participaremos juntamente 
com os empregados da empresa e com os 
trabalhadores do turno das usinas de pelotização do 
porto, da Vale e da ferrovia. Não admitimos na Vale 
“pacote” que cause demissões e reduza os benefícios 
conquistados durante muitos anos de muita luta por 
parte dos empregados da empresa. 
 A repercussão por parte dos jornais A Gazeta 
e A Tribuna deixam-nos muito feliz, pois as matérias 
de capa versam sobre o fechamento dos 
supermercados aos domingos. Desde 2005 
abordamos esse assunto nesta Casa de Leis, para ser 
discutido com os companheiros, e sempre 
enfatizamos a necessidade do fechamento do 
comércio aos domingos. Isso não gera desemprego e 
os trabalhadores do comércio precisam de tempo para 
estar com a família, orientar os filhos e ter um 
momento de lazer e confraternização. Os jornais A 
Gazeta e A Tribuna realizam um bom serviço, um 
jornalismo competente, conseqüente e em favor das 
pessoas, dos cidadãos e da sociedade. Um exemplo é 
o editorial de ontem e de hoje, defendendo uma causa 
tão nobre para a categoria comerciária, um sonho de 
tantos anos que não se realizou por meio de nosso 
projeto de lei. Porém, temos a grata satisfação de dar 
a nossa contribuição ao trazermos à discussão do 
Plenário essa matéria.  

Desde a legislatura passada esse assunto é 
discutido amplamente nesta Casa de Leis. A matéria 
foi veiculada nos jornais de circulação desta cidade, a 
população se envolveu nesse debate tão importante 
tendo como personagens os consumidores e aqueles 
que ficam atrás do balcão sem receber um centavo de 
hora extra por trabalhar aos domingos. Por exemplo, 
uma mãe comerciária não pode orientar o seu filho, a 
sua filha, a sua família aos domingos porque trabalha 
no comércio e tem que bater o cartão. Deixamos o 
nosso registro e a nossa alegria por causa desse 
acordo, ou seja, os supermercados fecharem às portas 
aos domingos a partir de janeiro de 2009. 
Repercutiremos durante a sessão a matéria publicada 
nos jornais da nossa capital.  

Agradecemos aos vinte e cinco deputados 
que já assinaram o manifesto de repúdio à extinção 
do Fundap na reforma tributária. Somos vinte e 
cinco; só faltam cinco deputados em favor do Estado 
do Espírito Santo. (Muito bem!) 
 

(Passa a ocupar a cadeira da 
Presidência a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo) 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, já saudamos a todos anteriormente. 

Retornamos a esta tribuna tendo em vista a 
manifestação de V. Ex.ª, Deputada Luzia Toledo, 
mas a sua fala em momento nenhum nos ofendeu. 
Muito pelo contrário, temos o maior carinho e 
respeito por V. Ex.ª. Em momento algum falamos em 
produtividade nesta Casa, mesmo porque mantemos 
na íntegra tudo que falamos, e se precisar falaremos 
cem vezes mais do que já falamos. Todas as vezes 
que a procuramos V. Ex.ª está viajando - viaja muito 
– e é uma guerreira. Como toda regra tem exceção, 
não falamos isso para agradá-la, porque quem nos 
conhece sabe que não somos homem de medir 
palavras. Falamos na cara e de frente, e V. Ex.ª sabe 
muito bem. Portanto, as palavras de V. Ex.ª não nos 
atingiram em nada. Não falamos em produtividade, e 
sim em posicionamento.  
 Quando o Secretário de Estado da Segurança Pública 
esteve neste Plenário não estávamos presente, porque 
tivemos as nossas razões. Temos coragem de 
enfrentar qualquer um e questioná-lo, seja deputado, 
policial, governador, presidente. Não temos medo de 
perder nossa liberdade e nossa vida. Temos medo de 
perder a nossa dignidade e o nosso respeito. Disso 
temos medo, porque temos vergonha.  
 Lemos uma declaração nos jornais de nossa 
Capital, dizendo que o Secretário de Estado da 
Segurança Pública assomou à tribuna desta Casa e 
culpou a sociedade pelos desmandos na área da 
segurança, e os Srs. Deputados e as Sr.as Deputadas 
não fizeram nada. S. Ex.ª jogou a culpa dos 
desmandos, da insegurança do nosso povo, que morre 
e é assaltado, roubado e violentado, jogou a culpa na 
sociedade. Esta Casa, que é a caixa de ressonância da 
sociedade, cala-se. Aqueles que foram eleitos pelos 
votos desse mesmo povo, acovardaram-se. Deputada 
Luzia Toledo, V. Ex.ª quer que nos calemos também? 
Fomos eleito para não ser mais um entre os trinta. 
Essa discussão só veio a esta Casa porque hoje 
assomamos a esta tribuna e nos manifestamos sobre a 
nota publicada num jornal. Essa foi a nossa revolta, 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo. Não falamos sobre 
produtividade; V. Ex.ª nos interpretou mal. 

 
 A Sr.ª Aparecida Denadai – Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, obrigada por nos conceder este 
aparte. Desde ontem repudiamos a fala do Secretário. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Peço 
desculpas a V. Ex.ª, Deputada Aparecida Denadai. A 
minha revolta é com a base do governo que “passou a 
mão na cabeça” do Secretário de Segurança Pública.  

Sr.ª Presidenta, fui eleito para defender o 
povo e quando considerarem que não devo mais 

continuar nesta Casa de Leis, tirem-me e aceitarei. 
Não vim para este Parlamento agradar A, B ou C ou 
para me ajoelhar e encostar a minha testa no chão. 
Quero ser livre para expressar os meus pensamentos, 
as minhas convicções e não ser chantageado, 
ameaçado e nem ir para o lado de A, B, C ou D. 
Quero andar de cabeça erguida no meio do povo e 
expressar aquilo que está no meu coração. O dia em 
que não puder fazer isso, assomarei a esta tribuna e 
pedirei para sair desta Casa. Quero andar nas ruas de 
cabeça erguida. Por isso falo para as pessoas que me 
ajudam que não posso arrumar emprego no lugar xis 
nem no lugar ipsilon. Se puderem votar no Deputado 
Euclério Sampaio, votarão. Se não puderem, 
agradeço do mesmo jeito. (Muito bem!) 

 
 O SR. DA VITÓRIA – Sr.ª Presidenta, pela 
ordem! Mais uma vez solicito a compreensão dos 
nobres parlamentares desta Assembléia Legislativa 
para agilizarmos a votação de dois projetos 
importantes originários do Governo do Estado: o da 
Polícia Civil e o da Polícia Militar. Já estamos com 
horário avançado e precisamos aprová-los hoje. 
Muito obrigado. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª Presidenta, 
pela ordem! Parabenizamos a TV Vitória por ter sido 
escolhida a melhor TV Regional do Brasil, um 
prêmio dos veículos de comunicação promovido pela 
Academia Brasileira de Marketing e Propaganda e 
pela Editora Referência. Pela segunda vez - no ano 
passado e neste ano - a TV Vitória foi escolhida a 
melhor TV regional do Brasil. Parabenizamos o 
presidente do Grupo Buaiz Américo Buaiz Filho e o 
diretor regional da TV Vitória, bem como todos os 
seus funcionários pelo prêmio, orgulho para o 
Espírito Santo. 
 Sr.ª Presidenta, comunicamos aos Deputados 
e às Deputadas que foram apresentadas setecentas e 
trinta e cinco emendas ao orçamento, sendo 
quinhentas e noventa de autoria dos parlamentares e 
cento e quarenta e cinco de outras fontes.  
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparece o Sr. Deputado 
Freitas) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Sr. Deputado Sérgio Borges, 
parabenizamos também a TV Vitória por ter sido 
escolhida a melhor TV regional do Brasil. 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n° 35/2008. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Claudio Vereza, Cacau Lorenzoni, 
Doutor Wolmar Campostrini e Vandinho Leite. 
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Avoco o projeto para relatar. (Pausa). 
Srs. Membros da Comissão de Justiça, o 

Projeto de Lei Complementar 35/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental n° 261/2008, visa 
modernizar as regras de promoção dos delegados de 
polícia da categoria especial, introduzindo o sistema 
de lista tríplice. O projeto é constitucional, razão pela 
qual opinamos pela sua constitucionalidade e 
legalidade, com as correções do estudo técnico que 
acrescentamos. (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. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 

O SR. CACAU LORENZONI - Com o 
relator. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - Com o relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Sr.ª 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) - Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, Srs. Deputados Euclério Sampaio, Doutor 
Wolmar Campostrini e Vandinho Leite. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, membros da 
Polícia Civil que assistem a esta sessão nas galerias e 
população que nos assiste através da TV Assembléia, 
o Projeto de Lei Complementar n° 35/2008, oriundo 
da Mensagem Governamental 261/2008, visa alterar 
os dispositivos da Lei n° 3.400, de 14 de janeiro de 
1981, que trata do Estatuto da Polícia Civil, dispondo 
sobre as regras de promoção dos delegados de polícia 
da categoria especial, introduzindo o sistema de lista 
tríplice. A Mensagem Governamental 261/2008 diz o 
seguinte: 

 
“O presente projeto de lei 

visa modernizar as regras de 
promoção dos delegados de polícia 

da categoria especial, introduzindo o 
sistema de lista tríplice, composta 
por escolha dos pares, ou seja, os 
delegados de 3º categoria, cabendo 
ao Governador do Estado a escolha 
daquele que será promovido à 
categoria especial. 

A sistemática de lista 
permite que o delegado a ser 
promovido possa apresentar suas 
propostas de trabalho, de forma que 
seus compromissos institucionais 
favoreçam a melhoria do serviço 
público de segurança. 

A indicação dos pares 
demonstra o reconhecimento da 
capacidade do escolhido para 
desempenhar as atribuições do mais 
alto grau da categoria. 

Outro aspecto importante 
tratado no projeto de lei está 
relacionado com o estabelecimento 
de regras novas e claras para 
determinar a vacância no quadro de 
carreira, tornado-a compatível com a 
necessidade da instituição. 

As alterações promovidas 
pelo presente projeto de lei não 
implicam aumento de despesas com 
pessoal, razão pela qual não 
apresento a repercussão financeira.” 

 
O projeto enviado para esta Casa diz o 

seguinte:  
 

“(...) Parágrafo único. Para efeito de 
promoção considera-se aberta a vaga no 
quadro de carreira da polícia civil na 
data de falecimento, na data de 
afastamento para aposentadoria ou na 
data de publicação do ato, nas hipóteses 
previstas nos Incisos I, III, IV, V, VI, IX 
e X deste artigo.” (NR) 

 
Art. 2º Fica incluído na Lei nº 
3.400/1981 o Art. 40-A, com a 
seguinte redação: 

 
‘Art. 40-A. A promoção de que trata 
este capítulo será publicada no 
Diário Oficial do Estado, com 
vigência a partir do 1º dia do mês 
seguinte ao da publicação’(...)” 

 
Assim que votarmos esta matéria ela será 

sancionada pelo governador, depois será publicada no 
Diário Oficial e no primeiro dia útil do mês seguinte 
passará a vigorar. É uma matéria importante, pois 
visa promover o delegado que realiza um bom 
trabalho em prol da sociedade, por meio de uma lista 
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tríplice, cabendo ao Governador do Estado a escolha 
daquele que será promovido à categoria especial. 
Temos vagas para fazer essa promoção na Polícia 
Civil. Assim relatamos favorável a esse projeto na 
Comissão de Defesa da Cidadania, para que ele entre 
rapidamente em execução. Ações como essa de 
reconhecimento motivam os profissionais da área de 
segurança civil e militar a prestarem um bom 
trabalho. 

Outro assunto que abordaremos será o 
fechamento do comércio aos domingos, o que 
proporcionará às mães maior tempo para cuidarem 
dos filhos e acompanharem a família. E com esse 
cuidado, com essa atenção, a criança ou o 
adolescente acabarão se preservando um pouco mais, 
ouvirão mais os pais e não cairão no caminho das 
drogas. 

A população comum, quando ameaçada, não 
tem um policial para resguardar a sua vida. Mas 
alguns parlamentares, juízes, autoridades em geral, 
quando ameaçadas contam com a segurança de um 
policial militar pago pelo Estado do Espírito Santo, 
vinte e quatro horas, vigiando as suas residências e as 
suas famílias. Deveriam abrir mão desse privilégio 
porque a população não conta com esse benefício. 
Alguns parlamentares desta Casa contam com a 
segurança de um policial militar, vinte e quatro horas, 
e mesmo assim assomam a esta tribuna, esbravejam e 
dizem que não existe policiamento nas ruas. Fazemos 
um desafio: liberem os policiais que fazem segurança 
pessoal! Se S. Ex.as não têm coragem para atuar na 
política não deveriam nem ter entrado, porque 
política é algo complicado mesmo. Todos sofrem 
ameaças. Quatro policiais prestam serviço de 
segurança a certos parlamentares que se sentem 
ameaçados, policiais que poderiam estar nas ruas 
garantindo a segurança da população. A política é um 
trabalho de risco para quem a leva a sério. Quem não 
tem coragem para enfrentar esse desafio é bom nem 
assumir um mandato político. 

Aproveitaremos o tempo que nos resta para 
falar sobre uma matéria que foi capa do jornal A 
Gazeta de ontem, dia 11 de novembro de 2008. A 
referida matéria fala sobre um projeto que 
apresentamos nesta Casa, versando sobre o 
fechamento do comércio aos domingos, garantindo 
aos comerciários o direito de oferecer uma atenção 
maior aos seus familiares, o direito de ter um dia 
de lazer e descanso, como o tem a maioria dos 
trabalhadores do nosso País. Sentimo-nos muito 
feliz por ter contribuído com essa discussão, 
porque embora nosso projeto não tenha se 
transformado em lei, acarretou acordo entre o 
sindicato representativo dos trabalhadores e o 
sindicato representativo dos supermercados. 

Passaremos a ler essa matéria, porque 
algumas pessoas que nos assistem podem não ter lido 
o jornal A Gazeta de ontem. O título é o seguinte: 
“Supermercados fazem acordo para fechar portas aos 
domingos”. É muito bom saber que os patrões e 

empregados conseguiram chegar a um acordo, onde 
todos saem ganhando. Temos certeza de que a 
população será solidária, porque todos querem ter o 
domingo para se divertir e para orientar a família. 
Temos certeza de que os consumidores 
compreenderão muito bem essa questão e abraçarão 
essa causa, por mais que seja cômoda a abertura dos 
supermercados aos domingos. Diz a matéria:  

 
“Em 2009 os supermercados 

de todo o Espírito Santo estarão com 
as portas fechadas aos domingos. É o 
que dizem os empresários do setor, 
que culpam a carga tributária e o alto 
custo do trabalho nos fins de 
semana.” 

 
Fizemos menção no nosso projeto que abrir o 

comércio nos fins de semana gera prejuízo. Não é 
inverdade o que consta nessa matéria. Mas 
continuando a leitura: 

 
“A Associação Capixaba de 

Supermercados (Acaps) não admite 
oficialmente, mas o acordo já estaria 
firmado entre sindicato e empresas.  

A mudança será consolidada 
por meio de uma convenção coletiva 
trabalhista, que será assinada, 
amanhã, entre o Sindicato dos 
Comerciários (Sindicomerciários) e 
representantes da Federação do 
Comércio (Fecomércio). 

A convenção diz respeito, em 
princípio, somente a supermercados.”  

 
Portanto, os shoppings continuarão abertos. 

Continua a matéria:  
 

“Empresas pequenas e 
familiares, entretanto, poderão abrir 
as portas aos domingos, com os 
sócios ou parentes à frente do 
atendimento, sem o trabalho de 
funcionários contratados.” 

 
Algumas pessoas do Município de Colatina 

nos disseram que seus pequenos comércios seriam 
prejudicados. Respondemos que não. Os pequenos 
comércios, o comércio de bairro poderá funcionar aos 
domingos, desde que somente pessoas da família, os 
sócios estejam trabalhando. Não será permitido o 
trabalho de nenhum funcionário. Caso decida abrir o 
estabelecimento aos domingos para conseguir um 
rendimento um pouco melhor a família deve fazer 
esse sacrifício. Este é um sonho antigo dos 
comerciários e a convenção coletiva de trabalho 
assinará um acordo para o bem-estar... 



10986 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 28 de novembro de 2008 

O Sr. Claudio Vereza – Sr.ª Deputada 
Janete de Sá, nesse acordo estará consignado que não 
haverá demissão?  

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ) - Não haverá demissões, mesmo 
porque os supermercados, a Acaps e a Fecomércio 
disseram que não haverá nenhuma demissão porque 
têm prejuízos ao abrirem nos fins de semana. As 
demissões fazem parte do acordo, e já sabíamos que 
não ocorreriam. O consumidor é o mesmo e se 
adequará a uma nova realidade: fará compras aos 
sábados ou em outros dias da semana. Ao se adaptar 
a essa nova realidade, o consumidor fará justiça aos 
trabalhadores do comércio, que dessa forma 
descansarão aos domingos, terão lazer e convívio 
familiar. Essa questão ficou bem clara. 

Continuando a leitura: 
 

“(...) Reajuste nenhum dos 
dois representantes de classes 
detalhou a proposta, que prevê ainda 
o reajuste salarial da categoria. A 
convenção coletiva de trabalho é 
fechada, anualmente, por 15 
sindicatos de classes. Normalmente, 
entra em vigor em 1º de novembro 
do ano corrente.  

‘Estamos fazendo um estudo 
da viabilidade, e chegaremos a um 
consenso. É uma reivindicação 
antiga dos trabalhadores. Estamos 
estudando as propostas, pois hoje há 
uma sintonia muito forte entre 
empresários e trabalhadores’, diz 
Sepulcri”. 

 
 Por isso a Fecomércio e a Acaps estudam 
uma minuta que contemple os dois sindicatos, tanto o 
patronal quanto o dos trabalhadores do comércio.  

 Ficou claro, na matéria publicada no dia 11 
de novembro, no jornal A Gazeta, que em 
decorrência desse acordo não haverá demissões no 
comércio. Parabenizamos o Sindicato dos 
Comerciários, a Fecomércio, a Acaps e os donos de 
supermercados, pois entenderam a nossa discussão, 
compreenderam o debate e viram que a situação 
“aperta o bolso” - como bem dissemos desde o início 
- e abrir o comércio aos domingos dá mais prejuízo 
do que lucro e gera insatisfação para uma categoria 
inteira, a comerciária. Esse era um bom propósito, e 
sabíamos da compreensão da sociedade, que apesar 
de gostar de comprar aos domingos, pela facilidade, é 
solidária quando o assunto diz respeito às mães e aos 
pais ficarem mais próximos dos filhos, para termos 
uma sociedade mais equilibrada e mais segura. Fica o 
nosso registro.  

O nosso relatório é favorável à matéria. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com a relatora. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com a 
relatora. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – Com a 
relatora. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr.ª Presidenta, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Defesa da Cidadania. 
 Devolvo o projeto à Mesa.  
  
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Srs. Deputados Paulo 
Roberto e Euclério Sampaio. 
 Cumprimentamos as entidades de classe da 
Polícia Militar presentes a esta sessão; o presidente 
da Associação de Cabos e Soldados Carlos Alberto 
Caetano; o representante da Associação dos Oficiais, 
Coronel Pancinni; o representante da Associação de 
Subtenentes e Sargentos, Sargento Araujo; o 
representante da Aspomires, Coronel Leite; o 
representante da Associação dos Oficiais e o 
delegado da Polícia Civil, Coronel Serpa. 
 Designo para relatar o projeto o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Segurança, o Projeto de Lei 
Complementar nº 35/2008, que altera dispositivos da 
Lei nº 3.400, de 14 de janeiro de 1981, trata do 
Estatuto da Polícia Civil, dispondo sobre as regras de 
promoção dos delegados de polícia da categoria 
especial, introduzindo o sistema de lista tríplice. 
Saudamos os policiais militares e civis presentes.  

Conversamos com os delegados. Esta matéria 
representa um acerto entre a categoria e o Governo 
do Estado. Portanto, opinamos pela aprovação do 
projeto. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DA VITÓRIA) – Parabenizamos o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, membro da instituição da Polícia 
Civil que tem feito um trabalho pela melhoria da 
classe. Este Projeto de Lei Complementar nº 35/2008 
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é um anseio de S. Ex.ª que trabalha constantemente 
para corrigir essas distorções na nossa Polícia Civil. 
Ressaltamos também a sensibilidade do Governo do 
Estado em acatar um pleito que o deputado vem 
defendendo nesta Casa há muitos anos. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA - A Presidência 

acompanha o voto do relator. 
 Sr.ª Presidenta, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Segurança.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Robson Vaillant, Da Vitória, Wanildo Sarnáglia, 
Janete de Sá e Euclério Sampaio. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, 

passaremos à leitura da mensagem governamental 
que envia o Projeto de Lei Complementar nº 
35/2008: 

 
“(...) O presente projeto de 

lei visa modernizar as regras de 
promoção dos delegados de polícia 
da categoria especial, introduzindo o 
sistema de lista tríplice, composta 
por escolha dos pares, ou seja, os 
delegados de 3º categoria, cabendo 
ao Governador do Estado a escolha 
daquele que será promovido à 
categoria especial. 

A sistemática de lista 
permite que o delegado a ser 
promovido possa apresentar suas 
propostas de trabalho, de forma que 
seus compromissos institucionais 
favoreçam a melhoria do serviço 
público de segurança. 

A indicação dos pares 
demonstra o reconhecimento da 
capacidade do escolhido para 
desempenhar as atribuições do mais 
alto grau da carreira. 

Outro aspecto importante 
tratado no projeto de lei está 
relacionado com o estabelecimento 

de regras novas e claras para 
determinar a vacância no quadro de 
carreira, tornado-a compatível com a 
necessidade da instituição. 

As alterações promovidas 
pelo presente projeto de lei não em 
implica aumento de despesas com 
pessoal, razão pela qual não 
apresento a repercussão financeira.” 

 
O projeto não apresenta nenhum óbice para 

ser aprovado na Comissão de Finanças. 
Parabenizamos o Governo do Estado porque a 
modernização das leis também representa 
investimento em segurança. O atual Governo do 
Estado investiu setecentos milhões de reais este ano 
em segurança pública, e para o ano de 2009 está 
previsto um investimento de novecentos milhões de 
reais. Opinamos 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. 
 

O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 

 
O SR. DA VITÓRIA – 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.ª Presidenta, 

o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 35/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Passo a presidência ao Sr. Deputado Guerino 
Zanon. (Pausa) 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, retiram-se os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, Rodrigo 
Chamoun e Theodorico Ferraço)  
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 35/2008. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra para encaminhar a 
votação. 
 
 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, de acordo com o parecer da Comissão de 
Finanças, que secundou os demais relatores, a 
Liderança do Governo sugere o voto SIM ao projeto. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 35/2008. 

A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
projeto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 

Solicito aos Srs. Deputados que registrem o 
voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Aparecida Denadai, 
Da Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Janete de 
Sá, Luzia Toledo, Paulo Roberto, 
Robson Vaillant, Sérgio Borges, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM quinze Srs. 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 
 Adiada a votação por falta de quorum.  

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparece o Sr. Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar nº 37/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 
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 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Doutor Wolmar 
Campostrini e Doutor Rafael Favatto. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Justiça, 

existem emendas à Mensagem Governamental nº 
264/2008, emendas estas inclusive relacionadas às 
faixas afixadas nas galerias. Tal mensagem trata do 
plano de carreira dos praças e dos oficiais dos 
quadros administrativos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar, nome geral da Lei 3.400, de 
14/01/1981, agora complementada e melhor redigida 
por meio deste projeto de lei complementar. Porém, 
ainda no decorrer de sua tramitação houve 
necessidade de alguns ajustes.  

Procederemos à leitura de algumas emendas. 
A Emenda nº 01/2008 é de autoria do Sr. Deputado 
Da Vitória, e diz o seguinte: 

 
“Emenda nº 01/2008 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 
37/2008. 

 
- Altera as alíneas “c” e “d”, 

inciso I do artigo 4º do Projeto de Lei 
Complementar nº 37/2008, que passa 
a ter seguinte redação: 
 
‘Art. 4º (...) 
 
I – (...) 
 

c) se diplomado em curso 
superior, em nível seqüencial, 
realizado em estabelecimento de 
educação superior, devidamente 
reconhecido pelo órgão federal 
competente: 1,5 (um vírgula cinco) 
pontos; 

 
d) se diplomado em curso 

superior, em nível de graduação 
(tecnologia, bacharelado ou 
licenciatura), realizado em 
estabelecimento de educação 
superior, devidamente reconhecido 
pelo órgão federal competente: 2,5 
(dois vírgula cinco) pontos”. 
 

Essa é a primeira emenda já acordada entre 
membros do Governo.  

A Emenda nº 02/2008, com vários itens, 
foram apresentadas pela Diretoria Legislativa de 
Redação e diz o seguinte: 

 
“Emenda nº 02/2008 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 
37/2008. 
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- Supressão do § 1º do artigo 
2º, mantendo o texto do parágrafo 
único que passará a ser o §, 1º, tendo 
em vista repetição. 

 
- Substituição do termo 

cumulatividade por cumulativamente 
no inciso VI do artigo 4º, para 
obtenção de clareza. 

 
- A alínea “a”, inciso VIII, § 

1º do artigo 4º passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
Tomar-se-á como base a 

pontuação prevista na alínea “a” do 
inciso III, “caput” deste artigo, 
subtraindo quando for o caso, de 
forma cumulativa os valores 
correspondentes a cada tipo de 
punição, estabelecidos nos itens 1, 2 
e 3 da alínea “b” dos referidos incisos 
e artigo; 

 
- Supressão da remissão ao 

inciso VIII no § 3º do artigo 23, 
tendo em vista que o artigo 14, ao 
qual faz referência, só possui incisos 
de I a VII. 

 
- No ‘caput’ do artigo 41 

incluir o significado completo da 
sigla ‘PAD-RS’, que é: Procedimento 
Administrativo Disciplinar de Rito 
Sumário. 

 
- Supressão do parágrafo 

único do artigo 54, tendo em vista o 
seu texto já estar contido no ‘caput’ 
do mesmo artigo”.  
 

Essa é a Emenda nº 02/2008, da DLE, 
sugerindo diversos itens de correção de redação. 

Finalizamos este relato enfatizando um 
aspecto declarado pelo Comandante da Polícia 
Militar, na cerimônia de formatura dos novos 
soldados ocorrida na penúltima segunda-feira, no 
Quartel Central da Polícia Militar: “Hoje a 
possibilidade de ascensão dos militares já está 
garantida”. Um soldado pode, de acordo com seu 
mérito e atuação na polícia, chegar a capitão, o que 
tempos atrás era impossível. Isso democratizou a 
Polícia Militar, não é Deputado da Vitória? Porque os 
filhos dos trabalhadores, de qualquer cidadão que não 
necessite passar necessariamente pelo vestibular para 
oficial - um dos mais disputados da UFES - podem 
chegar a oficial, desde que tenham uma atuação 
meritória, conhecimento e capacidade testada em 
provas que os militares fazem até chegarem ao grau 
máximo, hoje de capitão. É um sistema muito 

positivo. Por isso registramos a democratização da 
Corporação, muito importante para todas as pessoas 
que ingressam tanto na Polícia Militar quanto no 
Corpo de Bombeiro Militar.  

Opinamos pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade da matéria, acatando as 
emendas lidas e apresentadas por escrito nesta 
Comissão. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 

encerrada a discussão. 
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. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade, 
com emendas, pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de Defesa 
da Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ) - Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Srs. Deputados 
Doutor Wolmar Campostrini, Luciano Pereira e 
Robson Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania, conversamos com os Srs. Deputados Da 
Vitória e Claudio Vereza e observamos que as 
emendas apresentadas foram motivo de discussão e 
acordo entre as partes. Elas visam contemplar a 
categoria sem prejudicar o projeto de lei de autoria do 
Governo; só o torna mais claro. Nesse sentido somos 
favorável à matéria. 
 Srs. Deputados Da Vitória e Claudio Vereza, 
se nos permitem, faremos a leitura de uma matéria 
publicada no jornal A Gazeta de ontem, a respeito do 
acordo que fecha os supermercados aos domingos. 
Segundo o Presidente da Acaps, Sr. Hélio Schneider, 
o empresário levou em consideração a opinião dos 
funcionários, que já reivindicavam o descanso 
semanal aos domingos há muito tempo. Isso é 
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verdade! Inclusive foram os comerciários que nos 
pediram para apresentar a esta Casa um projeto de 
lei, pois era muito doloroso para eles trabalhar todos 
os domingos sem receber nenhum centavo de hora 
extra, cumprindo uma escala muito apertada e longe 
do convívio da família.  
 Promovemos o lançamento da campanha pelo 
fechamento do comércio aos domingos junto com o 
Deputado Claudio Vereza. Esta discussão é muito 
antiga. Deixamos claro também que os shoppings 
centers abrirão normalmente e que este projeto 
atingirá os hipermercados, os supermercados, as 
mercearias, os auto-serviços e hortifrutigranjeiros. Os 
que abrirem serão multados, pois não estarão 
cumprindo a convenção coletiva entre o empregador 
e o sindicato dos empregados, e pagarão uma multa 
no valor de um salário para cada funcionário – salário 
que o funcionário recebe - para cada domingo 
trabalhado em desrespeito a esse acordo. Do 
montante da multa, 70% ficarão para o funcionário e 
30% para o sindicato.  

O Superintendente da Acaps, Dr. Hélio 
Schneider, disse ao jornal A Gazeta que a mudança 
pode provocar desaceleração na contratação de 
pessoal, mas descarta veementemente haver 
demissões no setor, que hoje emprega diretamente 
cerca de quarenta mil pessoas no Estado. “A idéia é 
permanecer com os funcionários que temos e isto está 
firmado no acordo, mas a contratação imediata 
diminuirá, certamente por causa da crise, mas não 
haverá demissão”. Portanto, ficará com o efetivo hoje 
existente. 

Está claro na matéria, Srs. Deputados, que 
não haverá demissões, como dissemos desde o início. 
Isso foi colocado nesta Casa como desculpa para não 
aprovar o projeto, mas ele não contemplava 
demissões. Temos convicção de que os consumidores 
continuarão fazendo suas compras, e para facilitá-lo 
as lojas poderão abrir até uma hora a mais do atual 
horário estabelecido aos sábados, favorecendo os 
consumidores que procuram os supermercados, os 
hortifrutigranjeiros, os açougues e outros. Deixamos 
claro que os pequenos comércios locais podem abrir 
aos domingos, porém, com seus sócios e familiares, 
não com os trabalhadores.  

Registramos em nosso relatório esse 
esclarecimento com relação ao fechamento dos 
supermercados aos domingos a pedido do Deputado 
Claudio Vereza.  

Srs. membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, opinamos 
favoravelmente ao Projeto de Lei Complementar nº 
37/2008, acatando as emendas apresentadas na 
Comissão de Justiça, que visa agraciar a Policia 
Militar. (Muito bem!) (Pausa) 

 
Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 

 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com a relatora. 

 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Com a 

relatora. 
  

O SR. ROBSON VAILLANT - Com a 
relatora. 
  

A SR.ª JANETE DE SÁ –  Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade, 
com emendas, pela Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos.  
 Devolvo o projeto à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Srs. Deputados Paulo 
Roberto e Doutor Hércules. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Cumprimentamos o Secretário de Estado do 
Turismo, Sr. Marcus Vicente, este grande homem 
público, exemplo para o País, que nos honra com sua 
presença nesta Casa de Leis. 

Srs. membros da Comissão de Segurança, é 
com muita satisfação e alegria que assomamos a esta 
tribuna na condição de presidente da Comissão de 
Segurança Pública para relatar o Projeto de Lei 
Complementar nº 37/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 264/2008, que dispõe sobre 
normas de promoção dos praças e dos oficiais dos 
quadros administrativos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar, fruto de um longo trabalho das 
entidades de classe da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar. 
 Parabenizamos a Associação de Cabos e 
Soldados da Polícia Militar; a Associação de 
Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar; a Associação dos 
Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da 
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e 
Pensionistas de Militares do Estado do Espírito 
Santo, ASPOMIRES; a Associação de Oficiais da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 
enfim, parabenizamos todas as demais entidades de 
classe e suas diretorias pela luta. 
 Desde que assumimos a Associação de Cabos 
e Soldados da Polícia Militar, em janeiro de 2003, 
fizemos campanha. Em 2004 assumimos a jornada 
como parlamentar para trabalhar pelas nossas 
Instituições: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
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Militar. Quando ganhamos a eleição éramos vice-
presidente da Associação de Cabos e Soldados da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 
Esse projeto é fruto de um trabalho em conjunto 
dessas entidades, para corrigir distorções nas 
promoções da classe de policiais da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar. Esse é um grande 
mérito. 
 Agradecemos ao Governador Paulo Hartung, 
que fez a diferença. Semana retrasada estivemos com 
S. Ex.ª no Palácio Anchieta. No pleito, avalizado 
pelas nossas instituições de classe, firmamos o 
compromisso de anunciar na solenidade de formatura 
dos novos soldados da Polícia Militar a correção da 
Lei nº 321, de maio de 2005. Nessa época éramos 
representante de classe. Hoje, como Deputado do 
Estado do Espírito Santo temos muito orgulho de 
dizer que os profissionais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar poderão ingressar nessas 
instituições, ter expectativa de ascensão ao cargo, 
alcançando a patente de capitão da Polícia Militar ou 
do Corpo de Bombeiros Militar. É muita felicidade 
para um homem público que luta pela valorização da 
sua categoria vê-la contemplada. 

Como disse o vice-líder do Governo, 
Deputado Sérgio Borges, o Governo está investindo 
mais de setecentos milhões de reais em segurança 
pública, e para o exercício de 2009 mais de 
novecentos milhões de reais. Mas não existe 
investimento melhor do que a valorização dos 
profissionais, dos operadores de segurança pública 
deste Estado. O homem valorizado produz mais; é 
economia para o Estado e a sociedade ganha com 
isso. É uma luta que travaremos enquanto estivermos 
nesta Assembléia Legislativa, para que os nossos 
profissionais sejam cada vez mais valorizados.  

Pedimos a cada um dos Srs. Deputados que 
acompanhem o nosso relato. Não tem investimento 
financeiro; é só a correção de uma distorção, uma 
coisa simples, mas que garantirá que uma lei seja 
objetiva. A subjetividade da lei tira a possibilidade de 
ascensão de um praça, de um soldado, de um cabo ou 
sargento; tira a competitividade com a meritocracia, 
citada pelo Deputado Claudio Vereza. Esses 
profissionais poderão ascender ao cargo por mérito e 
por conduta, e não simplesmente pelo aval de um 
comandante de uma unidade, como um batalhão, uma 
companhia ou o Comando Geral. Isso é subjetivo. 
Somos humanos passíveis de erros, e essa lei corrige 
distorções, determina datas específicas para o curso 
de cabo e de sargento da Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo. Todo ano a classe saberá que naquela 
data o policial tem que estar preparado - estudar, 
buscar informações e cada vez mais se qualificar - 
para competir em igualdade e ascender a um cargo 
superior ao que ocupa. É um grande ganho. Talvez V. 
Ex.as não saibam da importância deste projeto de lei 
que será aprovado hoje. Para a instituição da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar é um grande 
ganho. 

 Na formatura da semana passada o 
Governador Paulo Hartung estava diante de mais de 
trezentos policiais, novos soldados da Polícia Militar, 
dos quais faziam parte filhos de coronéis da Polícia 
Militar, filhos de juízes, inclusive filhos de 
desembargadores. Isso não existia há tempos. O 
soldado chegava a vinte, vinte e quatro, vinte e cinco, 
trinta anos sem ser promovido. Hoje sabe que se tiver 
uma boa conduta, se for um bom policial militar e se 
esforçar um pouco buscando conhecimento, chegará 
ao cargo de capitão dessa instituição. Ainda 
queremos mais. Temos certeza de que conseguiremos 
fazer uma única “janela” na instituição da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo. O comandante-geral da Polícia Militar será 
soldado dessa instituição. Essa é uma luta nossa. 

Parabenizamos o nosso presidente, soldado 
que tem vinte anos de serviços prestados, Carlos 
Roberto Caetano. Temos certeza de que temos o aval 
do Governo do Estado, pois o Governador Paulo 
Hartung é um homem que luta pela meritocracia. 
Aprovado o projeto, um comandante-geral da Polícia 
Militar – tivemos vários comandantes que realizaram 
grandes trabalhos – terá a sensibilidade e a 
experiência de ter sido um operador de segurança 
pública da base, como soldado e como cabo. Estamos 
feliz pela definição. Hoje temos subtenentes que 
serão promovidos a tenentes, e muitos estavam 
preocupados porque não tinham curso superior, uma 
graduação em direito, em administração ou em outra 
área, e não poderiam ser promovidos porque a lei 
exigia que fosse promovido somente quem tivesse 
graduação. Esse prazo foi estendido de 2011 para 
2015, garantindo a todos a possibilidade de concluir 
seu curso superior. Isso é fazer justiça.  

Agradecemos mais uma vez ao Governador 
Paulo Hartung que cumpriu o que prometeu às 
instituições de classe antes de chegarmos a este 
mandato. Não temos como não conduzir o nosso 
mandato em sintonia com o Governador Paulo 
Hartung, pois quando conversamos acertamos essa 
linha de trabalho.  

Viemos para esta Casa para representar a 
sociedade capixaba, mas dentro dela têm algumas 
instituições que possuem grande espaço em nosso 
mandato. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar trabalharam firmemente para que 
constituíssemos este mandato. Aproveitamos a 
oportunidade para parabenizar a Polícia Militar pela 
nossa eleição e pela do nosso suplente, Sargento 
Valter. Hoje o suplente de deputado federal Capitão 
Assunção nos dá a honra da sua presença. Ele tomará 
posse dia 1º de janeiro de 2009, fruto de um trabalho 
de homens que querem lutar pela sua instituição.  

Opinamos pela aprovação desse grande projeto 
que visa corrigir a distorção no plano de cargos e 
salários da Instituição da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar. Essa correção é de suma 
importância para a vida profissional dos que compõem 
essa instituição. Pedimos a todos que avaliem esse 
projeto e que por unanimidade – precisamos de 
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dezesseis votos - ajudem-nos a aprová-lo com as 
emendas apresentadas. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, o 
parecer foi aprovado à unanimidade, com emendas, 
pela Comissão de Segurança. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Robson 
Vaillant, Elcio Alvares, Luzia Toledo, Wanildo 
Sarnáglia, Janete de Sá e Euclério Sampaio. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Srs. membros da Comissão de Finanças, 
antes de relatar o projeto mencionarei a presença, ao 
lado do Plenário, de uma pessoa muito querida para 
mim, minha tia Maria Rodrigues Marques. Ela tem 
noventa e dois anos e com sessenta anos se formou 
professora. Ela sempre batalhou sozinha para criar 
seus filhos. É uma referência para todos nós. Um 
grande beijo no coração da minha tia e de toda sua 
família, da qual faço parte. 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
faremos uma observação. O projeto anterior tratava 
da segurança pública. Este também. Ele foi discutido 
com as associações representativas dos militares e 
com o Comando-Geral da Polícia Militar, 
subordinados ao Secretário de Segurança Rodney 
Rocha Miranda. S. Ex.ª coordenou esse trabalho, 
mostrando que o Governo do Espírito Santo está 
atento às necessidades da secretaria. Não é só investir 
em viatura; primeiro tem que investir no ser humano. 
Essa lei já é o aperfeiçoamento do Plano de Carreira 
de Praças e Oficiais da Administração da Polícia 
Militar, Lei Complementar nº 321/2005, que o 
Governo do Estado encaminhou a esta Casa. Foi 
votada, estabeleceu a promoção função/profissional e 
que essa promoção decorresse de critérios objetivos e 
dinâmicos, e não por inércia, basicamente por tempo 
de serviço. Agora o Governo vem com esta matéria 
que moderniza a mensagem. Isso mostra o cuidado 
que o Governo Paulo Hartung está tendo com a 
segurança pública do Espírito Santo, investindo 
principalmente no ser humano, razão para todas as 
outras coisas acontecerem. 

 Parabenizamos o Governador, o Secretário 
Rodney Miranda, o Comandante da Polícia Militar, o 
Deputado Da Vitória que lutou por essa 
modernização e todos nós deputados que com certeza 
votaremos à unanimidade esta matéria que tramita 
pelas Comissões em Plenário. 
 Opinamos pela aprovação do projeto com o 
aperfeiçoamento sugerido pela DLR. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Janete de Sá. 

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

oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão Finanças, desculpe-nos termos pedido para 
discutir, mas precisamos nos retirar do Plenário pois 
temos uma assembléia na porta da Companhia 
Siderúrgica de Tubarão, às 11h30min, com os 
funcionários da Vale. Por esse motivo nos 
retiraremos. Antes, porém, votaremos favoravelmente 
à matéria.  

Fazemos um alerta com referência ao direito 
da categoria comerciária que trabalha nos 
supermercados de folgar aos domingos, prestigiando 
também a declaração publicada no jornal A Gazeta 
pelo superintendente da Acaps, Dr. Hélio Schneider, 
de que não haverá demissões da categoria 
comerciária. Como sindicalista, alertamos os 
representantes dos trabalhadores e o 
Sindicomerciários para que façam constar no texto da 
convenção entre os empregados e os empregadores 
do comércio a garantia de todos os postos de trabalho 
existentes. Isso é fundamental. 
 Registramos o nosso alerta para os 
representantes dos trabalhadores do comércio. 
Prestigiamos a declaração feita pelo superintendente 
da Acaps, Dr. Hélio Schneider, para que não haja 
qualquer tipo de demissão, como S. S.ª bem relatou 
publicamente no jornal A Gazeta. Esperamos que o 
sindicato não coma mosca e faça constar no texto da 
convenção coletiva essa garantia para todos os postos 
de trabalho existentes neste momento, para que de 
fato a declaração do superintendente da Acaps seja 
cumprida por todos os supermercadistas. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 



Vitória-ES, sexta-feira, 28 de novembro de 2008 Diário do Poder Legislativo - 10993 

 O SR. ROBSON VAILLANT - Com o 
relator. 

 
O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 

  
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
 
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, com emendas, 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n° 37/2008. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Na qualidade de Líder do Governo, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 
 

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, como Líder do Governo encaminho a 
votação pelo SIM. (Muito bem!) 

 
O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, pela 

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

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

O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Sr. as Deputadas e Srs. 
Deputados, como Líder do PDT encaminho a votação 
pelo SIM. (Muito bem!) 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Sr. Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
PTB, peço a palavra para encaminhar a votação. 

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

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, como líder do PTB 
encaminho a votação pelo SIM. (Muito bem!) 

 
(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparece o Sr. Deputado 
Luciano Pereira) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n° 37/2008. 

A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
projeto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
Solicito aos Srs. Deputados que registrem o voto nos 
terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

(Votam SIM os Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Da Vitória, 
Aparecida Denadai, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Freitas, 
Janete de Sá, Luciano Pereira, Luzia 
Toledo, Paulo Roberto, Robson 
Vaillant, Sérgio Borges, Vandinho 
Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM dezessete 
Srs. Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em conseqüência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n° 37/2008. 

À Comissão de Justiça para redação final. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n° 343/2008.  
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
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 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Doutor Wolmar 
Campostrini e Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, 
apelamos aos Srs. Deputados que permaneçam no 
Plenário para votarmos essa matéria do CEFET/ES 
do Município de Vila Velha. É apenas uma correção 
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na lei que autorizou a doação da área à União. Na 
verdade a correção é para que a doação seja feita ao 
CEFET/ES, uma instituição jurídica. Portanto, não há 
necessidade de a doação ser feita ao governo da 
União, e sim diretamente ao Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Espírito Santo – 
CEFET/ES. Opinamos pela constitucionalidade e 
legalidade da matéria. (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. 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. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Educação, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE) - Convoco os membros da 
Comissão de Educação, Srs. Deputados Doutor 
Wolmar Campostrini, Luciano Pereira, Luzia Toledo 
e Elcio Alvares. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 343/2008, oriundo do Governo do Estado, visto 
que o objeto do projeto é somente uma alteração na 
lei que autorizou a doação da área à União. Como foi 
dito anteriormente, essa área precisa ser doada 
diretamente ao Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Espírito Santo, CEFET/ES. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 

O SR. LUCIANO PEREIRA - Com o 
relator. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Educação. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Robson Vaillant, Janete de Sá e Luzia Toledo. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, 

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
343/2008. (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. ROBSON VAILLANT- Com o 
relator. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - 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 
343/2008. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.Presidente, 
requeiro a V. Ex.ª votação nominal para o projeto. 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 

Em votação o requerimento de votação 
nominal. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 343/2008. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Na qualidade de Líder de Governo, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

 
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 se tratando de iniciativa do Poder 
Executivo a Liderança do Governo solicita aos 
colegas integrantes da bancada governista o 
encaminhamento pelo voto SIM. Como integrante da 
Bancada de Vila Velha, em nome de nossos colegas, 
registramos a grande alegria em podermos votar hoje 
este projeto. (Muito bem!) 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Sr. Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
PTB, peço a palavra para encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Rafael Favatto. 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, como Líder do PTB e 
morador de Vila Velha solicitamos aos deputados o 
encaminhamento pelo voto SIM, uma vez que esta 
matéria já foi votada nesta Casa e estamos apenas 
fazendo uma correção. A doação agora será feita 
diretamente ao CEFET/ES. (Muito bem!) 

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

pela ordem! Na qualidade de Líder do PMN, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

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

oradora) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, como Líder do PMN e atualmente 
moradora de Vila Velha, solicitamos aos deputados 
o encaminhamento pelo voto SIM.(Muito bem!) 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, retiram-se os Srs. 
Deputados Euclério Sampaio e Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Projeto de Lei nº 
343/2008. 

 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
projeto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
 Solicito aos Srs. Deputados que registrem o 
voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Aparecida Denadai, 
Da Vitória, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Janete de 
Sá, Luciano Pereira, Luzia Toledo, 
Paulo Roberto, Robson Vaillant, 
Sérgio Borges, Vandinho Leite e 
Wanildo Sarnáglia)  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM quinze Srs. 
Deputados, e uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  
 Em conseqüência, fica aprovado o Projeto de 
Lei nº 343/2008. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 342/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Wanildo 
Sarnáglia, Luzia Toledo, Robson Vaillant, Doutor 
Rafael Favatto e Elcio Alvares. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
342/2008. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
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A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Com o 
relator. 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – 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 
342/2008. 

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 nº 38/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 
 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 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Doutor Wolmar 
Campostrini e Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, não 
teremos quorum para votar esta matéria em 
Plenário; salvo engano já saiu deste recinto a Sr.ª 
Deputada Janete de Sá e outros.  

Sr. Deputado Elcio Alvares, recebemos um 
contato da Intersindical dos Servidores e 
gostaríamos de discutir alguns itens desta matéria, 
razão porque requeremos prazo de até setenta e 
duas horas para oferecer parecer ao projeto. 
(Muito bem!) (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - É regimental. 

Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei nº 185/2008. Em 
anexo, por se tratar de matéria correlata, o Projeto 
de Lei nº 66/2008. 
 Informo aos Srs. Deputados que se o 
Parecer nº 343/2008, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Arquive-se o projeto. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei nº 
464/2007. 
 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  
 Informo aos Srs. Deputados que se o 
Parecer nº 350/2008, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.| 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 
 Discussão Especial, em 2ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 24/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 3ª sessão. 
 Finda a Ordem do Dia, passe-se à fase das 
Comunicações. 
 Não havendo quem queira se pronunciar e 
nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão. Antes, porém, convoco os Srs. Deputados 
para a próxima, especial, dia 13 de novembro de 
2008, às 15h, para debater sobre a atuação da 
Conemad/ES, e para a qual designo: 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às onze horas e 

trinta e cinco minutos. 
 

*De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Srs. Deputados Carlos Casteglione, 
Giulianno dos Anjos, Luiz Carlos Moreira e Paulo 
Foletto. 
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DÉCIMA SESSÃO ESPECIAL DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 
NOVEMBRO DE 2008. ÀS QUINZE HORAS 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida, Senhores e Senhoras presentes, boa-tarde. 
É com satisfação que a Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo os recebe para a sessão 
especial alusiva aos vinte e cinco anos de atuação da 
Convenção Estadual dos Ministros da Assembléia de 
Deus – CONEMAD- ES. 

Convidamos o Sr. Deputado Estadual 
Reginaldo Almeida, proponente desta sessão 
especial, para dar início aos trabalhos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) –Boa-tarde a todos! Desejando a paz do 
Senhor Jesus, dou boas-vindas a todos. 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 
esta sessão especial.  

Procederei à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(O Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida lê Salmo 107) 
 

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior. Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é especial alusiva aos 25 
Anos de Atuação da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado à unanimidade pelo Plenário. 

Concedo a palavra ao cerimonialista, para 
conduzir a próxima fase desta sessão. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa a 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, 1ª Secretária da 
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa; os Pastores 
Benedito Floriano Pereira, presidente da Convenção 
Estadual dos Ministros das Assembléias de Deus – 
Ministério Madureira – Conemad-ES; Oscar 
Domingos de Moura, presidente da Convenção das 
Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo – 
Cadeeso; Adeilto Neres de Souza, presidente da 
Convenção Estadual dos Ministros das Assembléias 
de Deus no Estado do Espírito Santo – Cemades; 
Ivan Pereira Bastos, presidente da Convenção 
Fraternal de Ministros das Assembléias de Deus no 
Estado do Espírito Santo – Confrateres; Adimar 
Varges de Oliveira, Coordenador da Convenção de 
Ministros das Assembléias de Deus do Rio de Janeiro 
– Ceader; Evaldo Nunes Cassoto, Coordenador da 
Convenção de Ministros das Assembléias de Deus do 
Rio de Janeiro – Seção Espírito Santo – Comaderj; 

Anézio Lucas da Silva – Presidente da Convenção 
das Assembléias de Deus, Região Sudeste do Brasil – 
Cardebras. 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

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

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

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento, convido para 
compor a Mesa o Deputado Federal Jurandy 
Loureiro. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o 
convidado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) -Convido o Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida, proponente desta sessão 
especial, para fazer uso da palavra.  
 

O SR. PRESIDENTE - (REGINALDO 
ALMEIDA) - Passo a presidência dos trabalhos à 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, para que eu possa 
fazer uso da palavra. (Pausa)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (APARECIDA 
DENADAI) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (REGINALDO 

ALMEIDA) – Boa-tarde a todos e a todas. A paz do 
Senhor Jesus! É uma alegria receber os nossos irmãos 
na tarde hoje.  

Iniciamos nossa fala cumprimentando a Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, presidindo os trabalhos 
neste momento; o pastor Benedito Floriano Pereira, 
Presidente da Convenção Estadual dos Ministros das 
Assembléias de Deus – Ministério Madureira; o 
pastor Oscar Domingos de Moura, Presidente da 
Convenção das Assembléias de Deus no Estado do 
Espírito Santo – Cadeeso; o pastor Adeilto Neres de 
Souza, Presidente da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus no Estado do 
Espírito Santo – Cemades; o pastor Ivan Pereira 
Bastos, Presidente da Convenção Fraternal de 
Ministros das Assembléias de Deus no Estado do 
Espírito Santo – Confrateres; o pastor Adimar Varges 
de Oliveira, Coordenador da Convenção dos 
Ministros das Assembléias de Deus do Rio de Janeiro 
– Ceader, neste Estado; pastor Evaldo Nunes 
Cassoto, Coordenador da Convenção de Ministros do 
Rio de Janeiro Seção Espírito Santo – Comaderj; o 
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pastor Anézio Lucas da Silva, Presidente da 
Convenção das Assembléias de Deus – Região 
Sudeste do Brasil – Cardebras; o ilustre Deputado 
Federal Jurandi Loureiro, nosso irmão e amigo.  

Cumprimentamos os pastores da Convenção 
de Madureira, ora homenageada, toda sua diretoria e 
sua mesa diretora; os pastores das demais 
Convenções presentes; esposas de pastores; a cantora 
gospel Sr.ª Glaucia Nascimento e seu esposo; líderes; 
irmãos e irmãs. É uma alegria tê-los conosco nesta 
tarde. Obrigado pelas presenças.  

Registramos, com satisfação, a presença do 
pastor e vereador Reginaldo Loureiro, pelo 
Município de Vila Velha, e o convidamos para 
compor a Mesa. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – É com 

grande satisfação e alegria que assomamos esta 
tribuna para falar de um trabalho que merece todas as 
homenagens do Estado do Espírito Santo e em 
particular deste Parlamento. 

Congratulamo-nos com todos os presentes 
pelo aniversário dos vinte e cinco anos de Fundação 
da Convenção Estadual dos Ministros das 
Assembléias de Deus, Ministério de Madureira, deste 
Estado. Cumprimentamo-los pelo relevante serviço 
prestado e pela importância que essa Convenção co-
irmã tem para o Estado do Espírito Santo.  

Emocionamo-nos, nós que somos nascidos e 
criados na Assembléia de Deus, por realizar uma 
sessão para falar da importância da nossa 
denominação para o Estado do Espírito Santo, para o 
Brasil e para o mundo. Emoção que invade o nosso 
ser ao relembrarmos, Pastor Ivan Pereira Bastos, dos 
primeiros passos dos desbravadores, homem 
corajosos, cuja chama do Evangelho que ardeu em 
seus corações no passado arde hoje em nossos 
corações.  

Na comemoração dos vinte e cinco Anos de 
Fundação da Convenção Estadual dos Ministros das 
Assembléias de Deus – Ministério de Madureira, 
idade essa ainda jovem, vinte e cinco anos, face ao 
longo caminho a percorrer, vez que a jornada dos que 
anunciam o Evangelho é longa e cujos frutos 
colhidos são os mais nobres, pois depreendem da 
mudança de caráter do ser humano e disciplina para o 
caminho que conduz aos Céus.  

A Convenção de Madureira, hoje 
homenageada, tem prestado um importante serviço 
social ao nosso Estado uma vez que alça seu vôo na 
transformação de vida pela pregação do Evangelho 
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devolvendo 
ao ser humano dignidade, respeito a si próprio e ao 
seu semelhante novo sentido de viver e desta forma 
minimizando para o Estado o gasto com assistência 
social, com saúde, pois a transformação traz a 
diminuição de menos um ébrio nas ruas, na direção 

de um veículo; de menos uma família enlutada, 
chorando pela ausência de um de seus entes queridos 
que se envolveu no submundo das drogas.  

Costumamos dizer, Pastor Benedito Floriano 
Pereira, Pastor Oscar Domingos de Moura e Pastor 
Adeilton Neres de Souza, que cada igreja inaugurada 
e cada ponto de pregação que inauguramos, é menos 
uma boca-de-fumo a funcionar na periferia da nossa 
cidade. Cada igreja inaugurada é menos um centro de 
recuperação de dependentes químicos que o Estado 
deixa de inaugurar.  

Costumamos dizer que cada igreja 
inaugurada é menos um pronto-socorro ao longo das 
madrugadas, com seus corredores cheios de pessoas 
que ali chegam alvejadas por arma de fogo, por 
armas brancas, embriagadas ao ponto de não se dar 
por si; pessoas que chegam ao coma alcoólico. Cada 
igreja inaugurada é menos um problema que o Estado 
precisa administrar.  

Portanto, louvamos a Deus neste momento 
pelas nossas convenções reunidas, em particular pela 
Convenção de Madureira, que tem homenagem 
merecida desta Casa no dia de hoje. Sabemos do 
trabalho que esta convenção ainda prestará à Igreja 
do Senhor no Estado do Espírito Santo e no Brasil. 

Certo de que esses vinte e cinco anos ainda 
são prefácio de tantos outros que estão por vir, e que 
se inicia no presente momento, cuja colheita está em 
sua fase inicial, independente de que sejam poucos os 
ceifeiros, porém certos de que a força não é advinda 
do homem, mas sim do Criador Nosso Deus.  

Ressaltamos ainda a atuação do Bispo e 
Deputado Federal Manoel Ferreira, presidente 
vitalício da Convenção Nacional das Assembléias de 
Deus no Brasil - Ministério de Madureira/ Conemad - 
na direção dos trabalhos dessa renomada Convenção 
no Brasil e nos países onde está organizada.  

Abrimos um parênteses para revelar que no 
início da tarde recebemos um telefonema de Brasília 
do Bispo Manoel Ferreira que nos pediu que 
transmitíssemos às senhoras e aos senhores 
desculpas, tendo em vista que por motivo de força 
maior não pôde estar nesta Assembléia Legislativa 
participando desta homenagem. Hoje à noite estará 
no culto em ação de graças que será realizado na 
Assembléia de Deus, próximo à Rede Gazeta, e por 
certo receberá a homenagem e o abraço de todos.  

Desta tribuna deixamos nossa palavra de 
gratidão, de carinho e de reconhecimento por tudo que 
esse homem já fez e ainda fará em prol do Evangelho de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Estado do 
Espírito Santo, no Brasil, e em boa parte do mundo.  

Não podemos deixar de ressaltar a atuação 
desse amigo, desse companheiro, dessa pessoa que, pela 
forma simples, peculiar de nos cumprimentar e de nos 
tratar, o Pastor Benedito Floriano Pereira, em seu 
terceiro mandato, está prestando relevantes serviços à 
Convenção de Madureira no Estado do Espírito Santo. 

Fica aqui a nossa homenagem, Pastor 
Benedito Floriano Pereira, pelo que tem feito em 
favor da Convenção de Madureira neste Estado e 
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pelo reconhecimento que tem das autoridades deste 
Estado, deste Parlamento, da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo no momento em que a 
Convenção que preside completa vinte e cinco anos.  

É oportuno ainda frisar que aquele que 
iniciou a boa obra irá aperfeiçoá-la bem como quão 
belos são os pés dos que anunciam a palavra do 
evangelho encontrada somente no Senhor Jesus 
Cristo. 

Somos grato a Deus pela oportunidade 
concedida em um segundo mandato nesta Casa como 
deputado estadual, por poder reverenciar tão 
importante segmento da nossa igreja no Brasil e neste 
Estado, dizemos a convenção, as Assembléias de 
Deus Ministério de Madureira no Estado do Espírito 
Santo. 

Dizemos da alegria - pois em diversos 
momentos pudemos, viajando o Brasil, acompanhar a 
cantora Lauriete que tem cooperado com o trabalho 
da nossa igreja no Brasil e em boa parte do mundo – 
em participar de tantos trabalhos da Convenção de 
Madureira.  

Como é bom estar numa Assembléia de Deus 
no Ministério de Madureira, poder abraçar um 
companheiro e dizer: “Tenho um grande amigo na 
Convenção de Madureira e ele se chama pastor 
Benedito Floriano Pereira.” Ele preside muito bem a 
convenção em nosso Estado, pelo estado de Goiás, 
por Brasília principalmente onde a Convenção de 
Madureira tem centenas de milhares de irmãos e 
irmãs. Ele tem feito um trabalho muito bonito no 
estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no 
Maranhão, onde estive recentemente.  

Dizemos com alegria que o Estado do 
Espírito Santo não tem sido diferente dos estados 
onde o crescimento da convenção tem sido 
expressivo. Falamos da nossa alegria e da dos demais 
deputados deste Poder em ver nesta Casa todos os 
líderes das Assembléias de Deus e das demais 
convenções. Se não nos falha a memória não faltou 
um. Todas as convenções da nossa igreja estão aqui 
representadas.  

Se alguém quer falar com a Assembléia de 
Deus do nosso Estado, é só reunir esse grupo que 
compõe a Mesa numa sala e falará com todos no 
Estado do Espírito Santo. Na Mesa está 
representada toda a Assembléia de Deus em nosso 
Estado. Somos aproximadamente trezentos e 
cinqüenta mil membros.  

Fica o nosso abraço em nome deste 
Parlamento. Estamos alegre por termos proposto 
esta sessão especial em homenagem, e em boa 
hora, aos vinte e cinco anos da Convenção de 
Madureira. 

Finalizamos nossa fala deixando uma 
palavra do salmista Davi, no livro de Salmos 
126:3: “(...) grandes coisas fez o Senhor por nós, e 
por isso estamos alegres.” 

Essa é a nossa oração. Essa é a oração da 
Convenção de Madureira. Essa é a oração dos 

assembleianos do Estado do Espírito Santo neste 
momento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, 1ª Secretária da Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Cumprimentamos o Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida, presidente e 
proponente desta sessão em homenagem aos vinte e 
cinco anos da Convenção de Madureira; o pastor 
Benedito Floriano Pereira; o pastor Oscar Domingos 
de Moura e em nome deles toda a Mesa. 

Cumprimentamos o Deputado Federal 
Jurandy Loureiro, nosso irmão, amigo, companheiro 
e que tem nos representado de forma brilhante na 
Câmara Federal. Temos muito orgulho como 
evangélica em tê-lo naquela Casa. Cumprimentamos 
todos os pastores presentes; as irmãs e as 
missionárias. Esta Casa hoje está abençoada. 

Quando assumimos o nosso mandato no ano 
passado - o Deputado Reginaldo Almeida nos 
acompanha desde o início da agenda que nos 
propusemos a fazer – decidimos que uma vez por ano 
homenagearíamos todos os pastores evangélicos do 
Estado do Espírito Santo. 

No primeiro ano - o Deputado Reginaldo 
Almeida estava conosco – de homenagem esta Casa 
lotou. Estavam presentes mais de quinhentas pessoas. 
No segundo ano, no início deste ano, colocamos 
quase oitocentas pessoas no Plenário desta Casa. 

Durante essas sessões costumo dizer que 
quando os pastores colocam a planta dos pés neste 
Plenário, a terra treme. Este Plenário fica abençoado. 

E, pela terceira vez, hoje, este Plenário está 
abençoado. Estamos aqui homenageando uma jovem 
senhora, com vigor da juventude, vinte e cinco anos, 
com ainda muita força pela frente. Uma jovem 
senhora, a Convenção de Madureira, respeitada, com 
vontade de trabalhar. 

Estive no Rio de Janeiro e fui recebida pelo 
Bispo Manoel Rodrigues em 2004. Quando fui 
candidata a prefeita de Cariacica, S.S.ª gravou um 
programa externando o apoio da convenção à minha 
candidatura, pelo que sou muito grata, porque esse 
cidadão não mediu esforços para me ajudar. 

É muito pouco o que podemos fazer nesta 
homenagem, porque o trabalho especialmente 
produzido pelo meio evangélico na sociedade é de 
extrema importância. Talvez o Estado não se dê 
conta do tamanho da importância do trabalho dos 
evangélicos. 

Por diversas vezes, tenho dito desta tribuna, 
que o dia em que os evangélicos cruzarem os braços, 
este mundo estará perdido. No dia em que os 
religiosos, os homens e as mulheres de Deus, 
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verdadeiros, deixarem de recuperar os homens, o 
Estado estará perdido, porque não acredita na 
recuperação do homem. 

Quando visitamos os presídios percebemos 
que o próprio Estado não acredita que aqueles 
homens que estão ali cumprindo pena possam ser 
recuperados. Mas nós, povo de Deus, acreditamos na 
recuperação do homem. 

Esta homenagem hoje prestada a essa 
convenção tão importante e tão cheia de pastores, 
homens de fogo de Deus, tem um valor mais do que 
simbólico. É uma forma de dizer à sociedade que esta 
Casa se rende ao trabalho magnífico, não só na 
salvação da alma do homem, mas no trabalho social 
que essa igreja faz todos os dias em prol da 
sociedade. E sem receber nada, sem cobrar impostos. 
A igreja faz isso sem cobrar impostos. 

O trabalho de recuperação dos homens, das 
mulheres, das pessoas que estão perdidas é muito 
importante. Hoje estamos caminhando para um 
momento extremamente preocupante. Apesar de ser 
evangélica, tenho muito respeito às demais 
denominações, mas chamo a atenção de nossos 
irmãos, hoje presentes neste Plenário, para este 
momento preocupante que estamos atravessando. 

Falava-se muito que tínhamos preconceito 
com essa ou aquela opção. Hoje percebemos que eles 
é que têm preconceito com os evangélicos, Deputado 
Reginaldo Almeida, tenho sentido isso na pele. E 
V.Exª sabe do que estou falando. 

Hoje, somos perseguidos por sermos 
evangélicos, mas louvo a Deus por isso, pois está 
escrito na Bíblia que seríamos mesmo perseguidos. 
Mas é um momento em que temos de nos unir.  

Não pertenço a Igreja Assembléia de Deus, 
nem a Madureira, nem a Cadeeso, nem a 
Confratreres. Sou da Igreja Cristã Maranata, creio 
plenamente no Evangelho. Somos irmãos em Cristo, 
somos evangélicos, temos que pregar esse Evangelho 
para todo mundo, porque a verdade que me foi 
apresentada o mundo tem o direito de conhecer. E 
tem muita gente que ainda não conhece essa verdade.  

Neste momento quero render homenagens 
a esses vinte e cinco anos de trabalho, de 
recuperação de almas, de salvação, de recuperação 
de homens e de mulheres. Trabalho que hoje o 
Estado deveria reconhecer; trabalho das igrejas que 
salvam vidas, salvam homens e mulheres da 
desgraça.  

Hoje vivemos um momento em que não 
existem mais princípios, não existe mais família. 
Prega-se que homem pode se casar com homem, 
mulher pode se casar com mulher, e temos que 
calar a boca porque podemos cometer crime 
quando colocamos a nossa posição. Não fui criada 
dessa forma e peço perdão se estiver ofendendo a 
legislação ou as pessoas que pensam de forma 
contrária. 

Quando eu era criança, não ouvia essa 
verdade. Cresci acreditando numa outra verdade. 

Quando eu conheci a verdade que está inserida na 
palavra de Deus, a minha verdade passou a ser outra. 
Hoje não podemos dizer que acreditamos nisso 
porque podemos até ser apedrejada.  

Tenho preocupação de que a verdade do 
mundo se sobreponha a nossa verdade e a verdade de 
Deus. Amamos todos os irmãos, evangélicos, não 
evangélicos ou ateus. A palavra diz que temos que 
amar a todos, e nós amamos porque aprendemos isso 
na nossa igreja. O meu pastor fala sobre isso e temos 
certeza de que os pastores que estão presentes nesta 
Casa ensinam os seus fiéis da mesma forma. 

Não podemos mudar o que está inserido na 
palavra de Deus. Está escrito! Ou teremos que rasgar 
a Bíblia e ir para o mundo. Não podemos mais 
acreditar no que está na Bíblia? Não vou rasgar a 
minha Bíblia nunca! Desde o primeiro momento que 
conheci a verdade, desde o primeiro momento que 
Deus colocou alegria no meu coração, posso até abrir 
mão do mundo, mas não abro mão de Deus. 

Estou neste momento dando esse testemunho 
para dizer que uma sessão como esta é muito pouco, 
mas é o que podemos fazer, é uma forma do 
Deputado Reginaldo Almeida externar a nossa 
homenagem à Convenção de Madureira.  

A todos que nos assistem em casa através da 
TV Assembléia, que fique o registro: reconheçam o 
trabalho desses homens e dessas mulheres de Deus 
que trabalham arduamente sem remuneração, mas 
pelo amor da salvação do homem e da pregação da 
palavra.  

Parabenizamos pelos vinte e cinco anos da 
Convenção Madureira. Quero também estar presente 
na comemoração dos cinqüenta anos ou quem sabe, 
dos cem anos. Só Deus para nos mostrar isso, mas na 
comemoração dos cinqüenta anos eu quero estar 
presente. Temos certeza de que a obra que começa 
com as bênçãos de Deus não pára nunca. A obra pode 
completar mil anos, dois mil anos... Jesus voltará e a 
Convenção de Madureira subirá e festejaremos no 
céu.  

Parabéns Pastor Benedito Floriano Pereira; 
parabéns Deputado Reginaldo Almeida, sempre com 
essa alma generosa, amigo e companheiro nesta 
Casa. Temos certeza de que juntos faremos um 
trabalho em favor do povo evangélico do Estado do 
Espírito Santo. Muito obrigada a todos. (Muito 
bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos a presença do 
pastor Raimundo Avelino da Silva, Presidente do 
Conselho de Ministros da Assembléia de Deus no 
Brasil. 

Convido o Pastor Benedito Floriano Pereira, 
Presidente da Convenção Estadual dos Ministros da 
Assembléia de Deus – Ministério Madureira – 
Conemad-ES, para o seu pronunciamento. 

O PASTOR BENEDITO FLORIANO 
PEREIRA -(Sem revisão do orador) - 
Cumprimento o proponente desta sessão, Sr. 
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Deputado Reginaldo Almeida; cumprimento também 
o Deputado Federal Jurandy Loureiro, parlamentares 
que considero pontos-chave para unificação das 
nossas convenções no Estado do Espírito Santo. 

Vivíamos dias sem muitas alegrias, tendo em 
vista não haver essa parceria. Hoje, com meu coração 
transbordando de alegria, posso cumprimentar todos 
os meus colegas que presidem parte das Assembléias 
de Deus no Estado do Espírito Santo. Posso olhar 
dentro dos olhos de cada um e dizer: você é meu 
amigo.  

Neste momento, com muita alegria, em nome 
da Mesa Diretora da Conemad (Convenção Estadual 
dos Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira) do Estado do Espírito Santo, agradeço e 
cumprimento o Sr. Deputado Reginaldo Almeida, 
proponente desta sessão; à 1ª Secretária, Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai e reitero as palavras de 
S.Ex.ª. 

Recebi com muito carinho as palavras dos 
Srs. Deputados Reginaldo Almeida e Aparecida 
Denadai, mas quero transmiti-las aos meus colegas 
porque se não fosse S. Exas não estaríamos aqui. 
Começamos no final de 1982, início de 1983, a nossa 
caminhada e Deus nos tem dado vitórias. 

Cumprimento o Sr. Deputado Federal 
Jurandy Loureiro, que nos representa em Brasília, e a 
esposa de S.Ex.ª. O Sr. Jurandy Loureiro e sua esposa 
são pessoas simples, ocupa um cargo de relevância, 
demonstra humildade, tem o coração aberto e tem 
sido uma ponte para nós em Brasília. Tenho um afeto 
muito grande por eles, porque quando chegamos em 
Brasília nos sentimos em casa e não precisamos ir 
para hotel. 

Cumprimento o nosso amigo e companheiro 
pastor Oscar Domingos de Moura, com quem 
caminhamos por longo período e vivemos o 
sofrimento um do outro. Pela ótica humana, nenhum 
de nós jamais sentaria numa cadeira presidindo 
homens de tanta relevância como temos. Mas 
sabemos que existem uns versos na Bíblia dizendo 
que somos filhos, e o filho tem uma ligação com o 
Pai e esse Pai é dotado de toda capacidade. Então Ele 
capacita o seu filho. 

Peço desculpas ao pastor Oscar Domingos 
de Moura porque não pudemos comparecer na 
última Assembléia Geral, mas é nosso amigo e tem 
aberto as portas para nós. Às vezes, quando chego 
pede para que eu sente perto dele e fico 
envergonhado. De repente, um dos seus vices pode 
pensar: o pastor me tira da cadeira e coloca o 
pastor Benedito Floriano Pereira. Isso revela que 
estamos ligados e que o título Cadeeso e Madureira 
não têm no céu. Somos um povo lavado e remido 
no sangue de Jesus. 

Cumprimento e agradeço o apoio do meu 
colega pastor Adeilto Neres de Souza, Presidente 
da Convenção Estadual dos Ministros das 
Assembléias de Deus no Espírito Santo – 
CEMADES. É um homem simples que Deus 

colocou na cadeira e só o tirará quando quiser; tem 
sido companheiro e representa uma grande 
convenção no nosso estado. Temos aquele 
estreitamento de amizade e companheirismo. 

Cumprimento o Pastor Ivan Pereira Bastos – 
Presidente da Convenção Fraternal de Ministros das 
Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo – 
Confrateres. 

Não sei por que , mas Deus tem colocado 
sempre esses homens fazendo uma mudança radical. 
Isso é Deus quem faz. E quando Deus está 
trabalhando, não adianta o homem querer mudar as 
coisas porque só acontecerá no momento exato. 
Parabenizamo-lo pelo seu trabalho!  

Cumprimento o Pastor Adimar Varges de 
Oliveira – Coordenador da Convenção de Ministros 
das Assembléias de Deus do Rio de Janeiro e outros 
– Ceader. Conheço de longas datas, garoto, e de 
repente Deus chama-o para uma missão como essa. 
Os meus cumprimentos à Convenção Ceader. 

Cumprimento, também, o pastor Anézio 
Lucas da Silva, Presidente da Convenção das 
Assembléias de Deus – região sudeste do Brasil -
Cardebras. Temos o privilégio de S.Sa ter sido o 
nosso primeiro pastor aqui em Vitória. Quando 
cheguei aqui foi o primeiro pastor que conheci. Na 
época, nas Assembléias de Deus, só falavam o nome 
do pastor Anézio. Nos programas de Rádio o pastor 
Waldomiro só falava no Anézio Lucas da Silva. Fui 
um dos membros apoiado por S.Sa. Agradeço por 
esse vigor que Deus tem dado a ele. Hoje, está à 
frente de uma Convenção.  

Dirijo-me ao Plenário: agradeço a todos de 
coração e ao Deputado Reginaldo Almeida por esta 
iniciativa. Na verdade senti dificuldade, num 
momento como este, de discursar porque comecei 
junto à Mesa Diretora desde a data que registrei e 
estou até hoje. De algum tempo para cá estou 
presidindo.  

Agradeço a Deus por esses vinte e cinco anos 
que estou caminhando. Deus tem me dado essa 
grande vitória. 

Gostaria de falar uma coisa a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. Vou revelar uma coisa que às 
vezes S.Exª nem sabe. Não sou muito para frente. Há 
pessoas que são para frente, chegam e conversam 
com um deputado aqui e outro ali, mas sou diferente. 
Espero, caso me chamem eu converso. 

Em uma época comecei a conversar com 
um candidato, mas daí a pouco recebi um 
telefonema do pastor Benedito Floriano Pereira: 
quero que a nossa Convenção apóie a Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, candidata pelo 
Município de Cariacica. O meu coração pedia para 
apoiar outro candidato. Informo que o nosso 
Presidente Nacional, não é uma pessoa que 
impõem, mas duvido que algum de nós 
desobedeça, porque usa diplomacia.  

Em uma data irmãos, vejam bem, estava 
querendo apoiar um candidato e daí a pouco o Sr. 
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Benedito Floriano Pereira ligou-me: quero que o 
senhor apóie fulano de tal. Falei: pastor, esse 
candidato não está muito bem aceito aqui. E ele 
respondeu: então, está bom. Falei: graças a Deus! E 
ele me liberou para eu apoiar o outro candidato. 
Passaram-se cinco ou seis dias e recebi um 
telefonema do pastor Abner Ferreira que disse: 
“Pastor Benedito, quero convidar o senhor para um 
almoço” Fui ao local do almoço, tinha um número 
bom, e ele me apresentou como representante do 
Estado ao Presidente da Mesa Diretora desta Casa de 
Leis e disse: “Pastor Benedito, o senhor vai apoiar o 
candidato fulano de tal.” Eu vou fazer o quê? Aquela 
alegria que eu estava sentindo acabou porque não 
posso deixar de obedecer ao meu líder. Acho que 
essa é uma das coisas primordiais da vida de quem 
está liderando. Se você gosta de ser obedecido deve 
obedecer. 

Sr. Presidente, a nossa convenção, pela 
misericórdia de Deus, anda de acordo com o nosso 
Presidente Nacional. Temos tido certa harmonia e 
temos companheiros presentes neste Plenário - não 
vamos dizer nomes porque seríamos ingratos se 
deixássemos de falar o nome de todos - que têm 
nos ajudado demais. A nossa convenção está muito 
bem porque Deus a tem abençoado de forma muito 
especial.  

Agradeço a todos e peço a Deus que 
abençoe o Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 
(Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ouviremos agora a saudação do 
Deputado Federal, Sr. Jurandy Loureiro. 

 
O SR. JURANDY LOUREIRO – (Sem 

revisão do orador) - Saudamos todos os integrantes da 
Mesa; pastor Anézio Lucas da Silva, da Acadebras; 
pastor Dimas Varges de Oliveira, da Ceade; Pastor 
Adeilton Neres de Souza, da Cemade; pastor Oscar 
Domingos de Moura, Presidente da Acadeeso; pastor 
Benedito Floriano Pereira, do COMADESE; pastor Ivan 
Pereira Bastos, do Confrateres; pastor Evaldo Nunes 
Cassoto, do Comaderj, Sr. Vereador Reginaldo 
Loureiro; Deputado Estadual, Sr. Reginaldo Almeida, 
nosso amigo, a quem parabenizamos pela iniciativa da 
realização desta sessão especial e Sr.ª. Deputada 
Aparecida Denadai.   
 Saudamos também todos os pastores e esposas de 
pastores presentes 

Sr. Presidente, é com grande satisfação e 
alegria que olhamos para esta Mesa e vemos essa 
equipe de homens de Deus, escolhidos pelo Senhor. 
Estávamos sentado quando o Espírito de Deus falava 
que nessa nossa parceria, na nossa batalha da luta 
política conseguimos colocar esses homens junto 
conosco na nossa luta, na nossa caminhada. O pastor 
Benedito Floriano Pereira está de parabéns porque esses 
vinte e cinco anos na Convenção de Madureira serão 
marcados pelo presente especial que o senhor está 

recebendo nesta tarde. Todos os presidentes das 
Convenções do Estado do Estado do Espírito Santo da 
Assembléia de Deus estão juntos com o irmão, 
parabenizando-o por esses vinte e cinco anos das 
Assembléias de Deus no nosso Estado.  

Sr. Presidente, queridos pastores e irmãos, 
sentimo-nos felizes e honrados pelo convite para 
participar desta sessão especial e por ser, acima de tudo, 
pastor da Assembléia de Deus. Nesta oportunidade 
parabenizamos os amados irmãos pela dedicação e 
perseverança na causa mais nobre que um homem pode 
abraçar nesta vida que é o de anunciar o Reino 
Celestial.  

Parabenizamos, de forma especial, o pastor 
Benedito Floriano pelo empenho à frente da Convenção 
deste Estado, pois tem trabalhado incansavelmente na 
implantação e na consolidação de igrejas monitorando 
todas as atividades eclesiásticas e pastoreando os 
obreiros com muito zelo. Não poderíamos deixar de 
parabenizar o Rev.mo Bispo Manoel Ferreira, na pessoa 
do seu representante, por ter recebido o título de 
Embaixador pela Paz, conferido pelo Ministério do 
Turismo de Israel, em parceria com a Comunidade 
Brasil/Israel, por sua brilhante atuação pela Frente 
Parlamentar em prol da paz. Deixamos para a reflexão 
dos amados irmãos o seguinte trecho da Bíblia que está 
em Salmos 126: 6: 

 
“Aquele que leva a preciosa semente 
andando e chorando, voltará, sem 
dúvida, com alegria, trazendo os 
seus molhos”. 

 
Saudamos todos os presidentes de convenções 

presentes nesta sessão especial em comemoração aos 
vinte e cinco anos da CONEMAD-ES – Convenção 
Estadual dos Ministros das Assembléias de Deus do 
Ministério de Madureira no Estado do Espírito Santo. 
Parabenizamos o Deputado Estadual evangelista, Sr. 
Reginaldo Almeida, proponente desta sessão. Saudamos 
os irmãos pastores e esposas de pastores dizendo que 
existe união desses homens que receberam esse 
chamado especial de Deus. Com certeza absoluta não 
estamos somente comemorando os vinte e cinco anos da 
Assembléia de Deus, mas comemoramos e glorificamos 
o nome daquele que está acima de todos os nomes: o 
Senhor Jesus, pois sem Ele não poderíamos comemorar 
essa data que para nós, assembleianos, é uma grande 
alegria estar nesta tarde nesta Casa de Leis. 

Sr. Presidente, a minha passagem estava 
comprada para ontem à noite e foi uma dificuldade 
chegar aqui; achei que iria chegar atrasado. Ontem 
procurei o pastor, meu querido companheiro de 
caminhada na Câmara Federal e consegui falar por 
telefone, através do seu funcionário que disse que não 
poderia estar nesta Casa porque ele teria sido chamado 
urgentemente para ir ao Rio de Janeiro e também hoje é 
o aniversário de sua esposa. Esse homem incansável, 
que faz um lindo trabalho na Câmara Federal, tem 
percorrido este Estado, este Brasil e o mundo. Sinto 
muita alegria e grande satisfação de ser amigo e 
companheiro do Presidente Bispo Manoel Ferreira. 
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Tenho dito que Deus tem sido muito generoso comigo 
pois o gabinete do pastor Bispo Manoel Ferreira é 
vizinho do meu. Muitas vezes as dificuldades surgem e 
ele tem sido o meu conselheiro, o meu amigo, estamos 
sempre conversando, dialogando. Tenho uma admiração 
muito grande por esse homem que tem feito um 
trabalho lindo para esta Convenção. Ele prometeu ficar 
com a sua esposa até às 16h ou 17h e virá passar o resto 
da noite conosco.  

O Sr. Deputado Reginaldo Almeida falou que 
ele vai chegar às 19h e estaremos na igreja do pastor 
Arlindo Teodoro para homenageá-lo porque a Bíblia diz 
que devemos honrar aqueles que recebem do Senhor a 
honra. 

Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus! 
(Muito bem!)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Ouviremos um louvor com a 
cantora gospel, Sr.ª Glaucia Nascimento, que será 
acompanhada pelo seu esposo, Sr. Eduardo Silva, ao 
violão. 

 

A SR.ª GLAUCIA NASCIMENTO – (Sem 
revisão da oradora) - Cumprimento a todos, com a paz 
do Senhor. Para mim é uma alegria e um privilégio estar 
nesta Casa com pessoas tão nobres. Já estive na igreja 
de alguns pastores presentes, como a do Bispo Manoel 
Ferreira, no Rio de Janeiro. 

Encontra-se presente o pastor Marcos 
Menegone e sua esposa, Srª Ruth Menegone, e estou 
feliz por estar com vocês.  

Quando o Sr. Deputado Reginaldo Almeida nos 
convidou para cantar nesta sessão, pensei em louvar a 
Deus com uma das canções que mais gosto e que 
apresentarei neste momento: “Mais grato a ti”.  

Quem quiser louve a Deus comigo com toda 
liberdade. É isto que queremos dizer para Ele nesta 
tarde, por tudo quanto Ele tem feito na sua obra. 

 

(É entoada a música pela cantora)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Agradecemos à cantora Glaucia 
Nascimento e ao seu esposo, Sr. Eduardo Silva, por esta 
apresentação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) - Justificamos a ausência do Sr. Deputado 
Marcelo Santos que não pôde vir a este solenidade, 
porque está no Rio de Janeiro. S.Ex.ª nos mandou um 
comunicado parabenizando a Convenção de Madureira 
pelos vinte e cinco anos. Pediu desculpas da sua 
ausência e fala da alegria de ter recebido o convite desta 
solenidade.  

Agradecemos ao Sr. Deputado Marcelo Santos 
pela lembrança.  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
diplomas comemorativos aos vinte e cinco anos do 
Ministério Madureira, escolhidos pelo próprio 
Ministério Madureira em comum acordo com o Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida.  

Convido o Pastor Benedito Floriano Pereira, 
presidente da Convenção Estadual dos Ministros das 

Assembléias de Deus - Ministério Madureira, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o diploma)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor João Aparecido 
Silva, 1º vice-presidente da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Jair Pereira 
Sobrinho, 2º vice-presidente da Convenção Estadual 
dos Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Ozair Emilio 
Lanes, 3º vice-presidente da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Eduardo 
Menegone, 1º secretário da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Anival Luiz dos 
Santos, 2º secretário da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o diploma)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Miguel Renan 
Sousa Ribeiro, 3º secretário da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Moysés Alípio 
Pereira, 1º tesoureiro da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
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Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) –  Convido o Pastor Edson dos 
Santos, 2º tesoureiro da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Izair Paulo dos 
Santos, Presidente do Conselho Fiscal da Convenção 
Estadual dos Ministros das Assembléias de Deus – 
Ministério Madureira, para receber o diploma das mãos 
do Sr. Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Joaquim 
Romildo de Aquino, Membro do Conselho Fiscal da 
Convenção Estadual dos Ministros das Assembléias de 
Deus – Ministério Madureira, para receber o diploma 
das mãos do Sr. Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Lidiomar Lemos, 
Secretário Adjunto da Convenção Estadual dos 
Ministros das Assembléias de Deus – Ministério 
Madureira, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Eduardo 
Menegone para receber, em nome do Pastor Valdir 
Pereira Leite, Secretário Executivo da Convenção 
Estadual dos Ministros das Assembléias de Deus – 
Ministério Madureira, o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome do homenageado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Marcos 
Menegone, Presidente da Junta Conciliadora da 
Convenção Estadual dos Ministros das Assembléias de 
Deus – Ministério Madureira, para receber o diploma 
das mãos do Sr. Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Oscar Domingos 
de Moura, Presidente da Convenção das Assembléias de 
Deus no Estado do Espírito Santo – Cadeeso, para 

receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Adeilto Neres de 
Souza, Presidente da Convenção Estadual dos Ministros 
das Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo – 
Cemades, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Ivan Pereira 
Bastos, Presidente da Convenção Fraternal de Ministros 
das Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo – 
Confrateres, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Adimar Varges 
de Oliveira, Coordenador da Convenção de Ministros 
das Assembléias de Deus do Rio de Janeiro e outros – 
Ceader, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Evaldo Nunes 
Cassoto, Coordenador da Convenção de Ministros das 
Assembléias de Deus do Rio de Janeiro – Seção 
Espírito Santo – Comaderj, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Pastor Anézio Lucas Da 
Silva, Presidente da Convenção das Assembléias de 
Deus – Região Sudeste do Brasil – Cardebras, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Oscar Domingos de 
Moura para fazer uso da palavra em nome dos 
homenageados. 

 
O SR. OSCAR DOMINGOS DE MOURA – 

(Sem revisão do orador) – Gostaria de saudar a Mesa, 
na pessoa do Sr. Deputado Reginaldo Almeida; os 
homenageados com muita justiça, os pastores Benedito 
Floriano Pereira; Ivan Bastos; Adeilto Neres de Souza; 
Adimar Varges de Oliveira, Dimas; Evaldo Nunes 
Cassoto, ora representando a COMADERJ; Anésio 
Lucas, o Sr. Reginaldo Loureiro, vereador pelo 
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Município de Vila Velha e o Sr. Jurandi Loureiro, 
Deputado Federal; esse lindo plenário composto por 
pastores, ministros de Deus e esposas de ministros. 
 Essa sessão é feita em uma tarde sublime. 
Parabenizo o Sr. Deputado Reginaldo Almeida, 
proponente desta sessão, pela iniciativa de reconhecer 
essa magna convenção que muito respeito. 

Temos, no Estado do Espírito Santo, quatro 
convenções, são autênticas assembleianas: a 
CADEESO, a primeira convenção do Estado; a 
Cemades, a Confrater e a Madureira. Essas quatro 
convenções são originalmente pentecostais da nossa 
Assembléia de Deus. As outras convenções mais 
recentes são: a Confrateres e a Ceades que também está 
no Estado. 
 Agradeço a Deus pela vida do pastor Benedito 
Floriano Pereira que é uma pessoa de auto-estima, como 
já disse neste plenário. É um grande amigo, uma pessoa 
humilde e simples, mas é um homem de Deus. 

Tenho muitos amigos na Convenção de 
Madureira que foi fundada pelo nosso saudoso Paulo 
Leivas Macalão que já retornou ao Senhor. Atualmente 
é presidida pelo meu amigo Bispo Manoel Ferreira, que 
já justificou sua ausência. 
 Gozo de muitas amizades na Convenção de 
Madureira e as respeito bastante. É uma potencia não só 
em nosso Estado, mas também em nível nacional. 
 A homenagem prestada por essa Casa de Leis, 
através do Sr. Deputado Reginaldo Almeida, é muito 
justa e merecida, pois são 25 anos de atuação. 
 Lembro-me quando a Convenção de Madureira chegou 
ao Estado. Para terem uma idéia, a CADEESO tem 
trabalhado em perfeita harmonia com todas as 
convenções que estão batalhando pela fé, que uma vez 
foi dada aos santos neste Estado.  

Não temos discórdias e nem divergências. Haja 
vista que o proponente desta sessão especial faz parte da 
nossa Cadeeso, é Deputado e também evangelista da 
Cadeeso. E, em reconhecimento ao trabalho brilhante 
que vem prestando a essa convenção e pelas figuras que 
militam nessa convenção, amigas, S. Ex.ª promoveu 
esta sessão especial da qual tive a honra de receber o 
convite para participar. 

Tive uma sessão hoje, pela manhã, na Cadeeso. 
Resolvi uns probleminhas e vim correndo para chegar 
em tempo para também, em nome da nossa Mesa 
Diretora, dos nossos mil e oitocentos ministros, 
agradecer a Deus pela vida de V. Ex.ª, Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida, e parabenizá-lo. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida, para fazer as conclusões 
finais desta sessão. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Agradeço a presença de cada pastor, de 
cada obreiro e de cada esposa. 
 Agradeço também à Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai que esteve presente; ao Sr. Deputado Marcelo 
Santos pela sua justificativa; ao Sr. Vereador Reginaldo 
Loureiro; ao Pastor Jurandy Loureiro, nosso Deputado 

Federal; a todos os homenageados que atenderam ao 
nosso convite, membros da mesa diretora da Convenção 
de Madureira no Estado do Espírito Santo. 
 Agradeço ao pastor Adimar Varges de Oliveira, 
da Ceader; ao pastor Anésio Lucas da Silva, da 
Cardebras; ao pastor Adeilto Neres de Souza, da 
Cemades; ao pastor Oscar Domingos de Moura, da 
Cadeeso; ao pastor Ivan Pereira dos Santos, da 
Confrateres; ao pastor Evaldo Nunes Cassoto, da 
Comaderj.  

Por último, agradeço ao Pastor Benedito 
Floriano Pereira, da Conemad e reitero minhas palavras 
de louvor a Deus pela sua vida e pelo trabalho que o 
irmão vem desenvolvendo frente à Convenção de 
Madureira neste Estado. 

Agradeço também à cantora Glaucia 
Nascimento e a seu esposo por ter atendido ao nosso 
convite para abrilhantar com louvor a nossa sessão. 

Agradeço a todos que estão nos acompanhando 
em suas casas pela TV Assembléia, que transmite ao 
vivo esta sessão. 

Agradeço a todos os servidores da Casa, aos 
colegas de trabalho do dia-a-dia, do Cerimonial, da TV 
Assembléia, da Audiofonia, da Taquigrafia, ao nosso 
querido fotógrafo Antônio Carlos Sessa, o “Tonico” que 
dá um jeitinho de nos deixar bonito nas fotos; a nossa 
equipe de gabinete por ter nos auxiliado na organização 
desta sessão. 

Reitero o convite do pastor Benedito Floriano 
Pereira, pois a partir das 19h haverá um grande culto em 
ação de graças pelos vinte e cinco anos de Convenção 
de Madureira, na Assembléia de Deus, Catedral do 
Pentecostes, próximo à Rede Gazeta, igreja pastoreada 
pelo Pastor Arlindo Teodoro, filiada à convenção de 
Madureira. De acordo com sua assessoria, o Bispo 
Manoel Ferreira participará desse culto. 

Portanto, ficam todos convidados para hoje, às 
19h, louvarem a Deus juntamente com todos os 
ministros da Convenção de Madureira. 

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

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: Votação adiada, com 

discussão única encerrada, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar nº 35/2008. Discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 38/2008. Discussão, em 2.º turno, da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 07/2007. 
Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 630/2007. 
Discussão se houver recurso, na forma do artigo 275-B, 
§§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
312/2008, 128/2008, 275/2008 e  248/2008. Discussão 
Especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 24/2008.  

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

quarenta e cinco minutos.  
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.619 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” ao Senhor 
Eberhard Hans Aichinger. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, ao Senhor 
Eberhard Hans Aichinger, concedendo-lhe as 
insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de novembro de 2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Presidenta em exercício 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2620 

 
Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins”. 

 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução nº 1390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins”, no Grau de “Cavaleiro”, o Sr. Virgílio 
Gonçalves Neto, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de novembro de 2008. 

LUZIA TOLEDO 
Presidenta em exercício 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

PAUTAS DAS COMISSÕES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado Theodorico Ferraço 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Elcio Alvares 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 02/12/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 13:30 horas 
 

PAUTA DA 51º 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 267/08-Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei 
nº 289/2005, da Deputada Janete de Sá, que dispõe 
sobre o funcionamento do comércio varejista aos 
domingos e feriados e dá outras providências. 
MENSAGEM DE VETO 276/08-Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 484/2007, do ex-Deputado Elion Vargas que 
institui a política Estadual de valorização do 
Estagiário. 
MENSAGEM DE VETO 278/08-Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei 
nº 655/07, do ex-Deputado Elion Vargas, que 
restringe os limites de tolerância de monóxido de 
carbono em estacionamentos fechados e estabelece 
medições periódicas, nos casos que especifica. 
MENSAGEM DE VETO 282/08-Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei 
nº 400/2007, do Deputado Rafael Favatto, que cria o 
Programa Estadual de Empreendedorismo vinculado 
a Universidades Públicas e Privadas e dá outras 
providências. 
MENSAGEM DE VETO 283/08-Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei 
nº 360/2007, do ex-Deputado Givaldo Vieira, que 
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institui o Programa Estadual de Inclusão Digital do 
Jovem Residente na Área Rural. 
MENSAGEM DE VETO 284/08-Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei 
nº 308/2007, do Deputado Paulo Foletto, que obriga 
a implantação do processo de coleta seletiva de lixo 
em “shopping centers” e outros estabelecimentos 
que especifica. 
PROJETO DE LEI 24/08-Análise Técnica 
AUTOR: Josias da Vitória 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação do sistema de 
aquecimento de água por energia solar nas 
edificações. 
PROJETO DE LEI 38/08-Análise Técnica 
AUTOR: Doutor Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o Dia Estadual da Cidadania e 
inclui a Semana da Cidadania no calendário de 
atividades do Estado. 
PROJETO DE LEI 270/08-Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Denomina Laerth Paiva Gama, a 
Rodovia ES-181, que liga a sede do Município de 
Alegre ao Distrito do Café. Mensagem Nº 208/2008. 
PROJETO DE LEI 344/08-Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Robson Vaillant 
EMENTA: Dispõe sobre a substituição do uso de 
saco plástico de lixo e de sacola plástica por saco de 
lixo ecológico e sacola ecológica, e dá outras 
providências. 
PROJETO DE LEI 375/08-Despacho Denegatório 
AUTOR: Marcelo Santos 
EMENTA: Determina que as pessoas portadoras de 
deficiência, as gestantes e os idosos tenham as 
consultas e os exames médicos, realizados na rede 
pública, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
PROJETO DE LEI 376/08-Despacho Denegatório 
AUTOR: Marcelo Santos 
EMENTA: Torna obrigatório constar a expressão 
“Veículo Recuperado” no campo de observações do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
Automotor - CRLV - de veículo sinistrado com perda 
total no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Theodorico Ferraço: Mensagem de Veto nº 284/08. 
Claudio Vereza: Mensagem de Veto nº 276/08; 
Projetos de Lei n os 24/08; 344/08 e 376/08. 
Doutor Rafael Favatto: Mensagem de Veto nº 
267/08. 
Doutor Wolmar: Mensagem de Veto nº 283/08; 
Projeto de Lei nº 38/08. 
Luiz Carlos Moreira: Mensagem de Veto n.º 
278/08; 
Projeto de Lei nº 375/08. 
Marcelo Santos: Mensagem de Veto nº 282/08 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não há. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI 24/08-Análise Técnica 
AUTOR: Josias da Vitória 
RELATOR: Claudio Vereza 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação do sistema de 
aquecimento de água por energia solar nas 
edificações. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/11/2008 
PRAZO DO RELATOR: 2/12/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/12/2008 
PROJETO DE LEI 180/08-Análise Técnica 
AUTOR: Marcelo Santos 
RELATOR: Claudio Vereza 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão de desconto 
nas taxas, emolumentos e demais custas dos serviços 
cartorários para as associações e organizações sem 
fins lucrativos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/11/2008 
PRAZO DO RELATOR: 25/11/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 9/12/2008 
PROJETO DE LEI 228/08-Análise Técnica 
AUTOR: Doutor Hércules 
RELATOR: Doutor Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a fabricação e uso de 
combustível biodegradável para ser usado em 
veículos de passeio, transporte coletivo, carga, 
embarcações navais e como aditivo em óleo diesel e 
outros tipos de combustível. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/11/2008 
PRAZO DO RELATOR: 25/11/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 9/12/2008 
PROJETO DE LEI 255/08-Análise Técnica 
AUTOR: Marcelo Santos 
RELATOR: Doutor Rafael Favatto 
EMENTA:Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
terminais rodoviários manterem cadeira de rodas à 
disposição de pessoas portadoras de deficiência ou 
circunstancialmente necessitadas do uso desse 
equipamento. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/11/2008 
PRAZO DO RELATOR: 25/11/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 9/12/2008 
PROJETO DE LEI 287/08-Análise Técnica 
AUTOR: Aparecida Denadai 
RELATOR: Claudio Vereza 
EMENTA:  Dispõe sobre a criação de unidade 
móvel ginecológica para meninas e adolescentes de 
rua e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO:11/11/2008 
PRAZO DO RELATOR: 25/11/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 9/12/2008 
PROJETO DE LEI 334/08 - Despacho 
Denegatório 
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AUTOR: Giuliano dos Anjos 
RELATOR: Doutor Wolmar 
EMENTA: Torna obrigatório o funcionamento 
ininterrupto das delegacias de atendimento 
especializado à mulher. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/11/2008 
PRAZO DO RELATOR: 25/11/2008 
PRAZO DA COMISSÃO: 9/12/2008 
Obs.: Pauta gerada no dia 27 de novembro de 2008, às 
08:45 h 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: 02/12/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 11:00 Horas 
 
PAUTA DA  20ª REUNIÃO – ORDINÁRIA  DA 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

16ª LEGISLATURA. 
 

1 – EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

. Ofício nº 06/08, do Presidente do Conselho de 
Fiscalização e Acompanhamento da Aplicação dos 
Recursos Oriundo do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais, do Município de Baixo 
Guandu, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 206/08, do Município de Águia Branca, 
encaminhando informações sobre os Recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades Regionais 
provenientes dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 297/08, do município de São Domingos 
do Norte, encaminhando informações sobre os 
Recursos do Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais provenientes dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 179/08, do Prefeito municipal de Iconha, 
encaminhando prestação de Contas Referente à 
Aplicação de Recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais.   
 
. Ofício nº 010/08, do Prefeito municipal de Iconha, 
encaminhando prestação de Contas dos Recursos 

recebidos dos royalties do petróleo através do Fundo 
para a Redução das Desigualdades Regionais. 
 
. Ofício nº 10/08, do Município de Iúna, 
encaminhando informações sobre os Recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades Regionais 
provenientes dos royalties do petróleo.  
 
. Ofício nº 79/08, do Prefeito municipal de Itaguaçu, 
encaminhando prestação de Contas do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais. 
 
. Ofício nº 448/08, do Prefeito municipal de Ibiraçu, 
encaminhando prestação de Contas Referente à 
Aplicação de Recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais.   
 
 . Ofício nº 129/08, do Prefeito municipal de Atílio 
Vivácqua, encaminhando Relatório Semestral 
Referente às Aplicações dos Recursos recebidos pelo 
Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais. 
 
. Ofício nº 120/08, da prefeita municipal de Mimoso 
do Sul, encaminhando relatório de prestação de 
Contas do Fundo para a Redução das Desigualdades 
Regionais. 
  
. Ofício nº 260/08, da prefeita municipal de Mimoso 
do Sul, encaminhando prestação de contas referente à 
aplicação de Recursos recebidos dos royalties do 
petróleo. 
 
. Ofício nº 09/08, do Município de Venda Nova do 
Imigrante, encaminhando informações sobre os 
Recursos do Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais provenientes dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 04/08, do Município de Alfredo chaves, 
encaminhando informações sobre os Recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades Regionais 
provenientes dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 02/08, do Município de São Roque do 
Canaã, encaminhando informações sobre os Recursos 
do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais 
provenientes dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 03/08, do conselho Municipal de 
Fiscalização e acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de 
Marilândia, encaminhando prestação de contas dos 
recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
 
 . Ofício nº 04/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Rio 
Bananal, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos roylties do petróleo. 
 
. Ofício nº 05/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
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Desigualdades Regionais do Município de Rio Novo 
do Sul, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 04/08, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Venda 
Nova do Imigrante, encaminhando o relatório sobre 
os recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 03/08, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Cachoeiro 
de itapemirim, encaminhando o relatório sobre os 
recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 05/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Santa 
Leopoldina, encaminhando o relatório sobre os 
recursos recebidos dos royalties do petróleo, referente 
ao período de julho a outubro de 2007. 
 
. Ofício nº 01/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de 
Governador Lindemberg, encaminhando o relatório 
sobre os recursos recebidos dos royalties do petróleo, 
referente ao período de julho de 2006 a novembro de 
2007. 
 
. Ofício nº 04/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Nova 
Venécia, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício s/nº - 1030/08, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Vargem 
Alta, encaminhando o relatório sobre prestação de 
contas. 
 
. Ofício nº 05/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Alfredo 
Chaves, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 04/08, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Santa 
Leopoldina, encaminhando o relatório sobre os 
recursos recebidos dos royalties do petróleo, referente 
ao período de novembro de 2007 a junho de 2008. 
 
. Ofício nº 583/08, do Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, encaminhando o relatório sobre os 
recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
 

. Ofício nº 54/08, do Prefeito Municipal de Laranja 
da Terra, encaminhando o relatório sobre os 
recursos recebidos dos royalties do petróleo, referente 
ao exercício de 2007. 
 
. Ofício nº 03/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Pancas, 
encaminhando o relatório sobre os recursos recebidos 
dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 647/08, do Prefeito Municipal de 
Domingos Martins, encaminhando cópia de 
alteração de decreto normativo que cria o Conselho 
Municipal de Fiscalização e Acompanhamento dos 
Recursos advindos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 05/08, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Domingos 
Martins, encaminhando o relatório referente ao 
período de novembro de 2007 a julho de 2008. 
 
. Ofício nº 01/08, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Domingos 
Martins, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos royalties do petróleo, referente ao 
período de 01 a 31 de agosto de 2007. 
 
. Ofício nº 350/08, do Prefeito Municipal de 
Cariacica, encaminhando prestação de Contas 
Referente á Aplicação de recursos de royalties do 
petróleo. 
 
. Ofício nº 551/07, do Prefeito Municipal de 
Colatina, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos referente ao período de julho a outubro de 
2007. 
 
. Ofício s/nº - 149/07, do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento para Redução das 
Desigualdades Regionais do município de Conceição 
do Castelo, encaminhando o relatório sobre os 
recursos recebidos dos royalties do petróleo, referente 
ao período de setembro a dezembro de 2007. 
 
. Ofício nº 338/07, do Prefeito Municipal de 
Conceição da Barra, encaminhando o relatório 
sobre os recursos recebidos dos royalties do petróleo, 
referente ao período de janeiro a setembro de 2007. 
 
. Ofício nº 308/07, do Prefeito Municipal de Bom 
Jesus do Norte, encaminhando o Relatório sobre os 
Recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 224/07, do Prefeito Municipal de Atilio 
Vivacqua, encaminhando o Relatório sobre os 
Recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
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. Ofício nº 908/07, do Prefeito Municipal de Alegre, 
encaminhando o relatório sobre os recursos recebidos 
dos royalties do petróleo, referente ao período de 
julho a outubro de 2007. 
 
. Ofício nº 02/08, do Presidente do Conselho 
Municipal da Prefeitura de Alfredo Chaves, 
encaminhando a prestação de contas referente á 
aplicação dos recursos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 220/07, do Prefeito Municipal de 
Conceição do Castelo, encaminhando a prestação de 
contas referente á aplicação dos recursos recebidos 
dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 154/07, do Prefeito Municipal de São 
José do Calçado, encaminhando o relatório sobre os 
recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 411/08, do Prefeito Municipal em 
exercício de São José do Calçado, encaminhando a 
prestação de contas referente á aplicação dos recursos 
dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 02/08, do Prefeito Municipal de 
Marilândia, encaminhando relatório dos recursos 
recebidos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 02/08, da Prefeitura de Ibatiba, 
encaminhando a prestação de contas referente á 
aplicação dos recursos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 410/08, do prefeito Municipal de  
Ibitirama, encaminhando a prestação de contas 
referente á aplicação dos recursos dos royalties do 
petróleo. 
 

. Ofício nº 13/08, do Prefeito Municipal de Vila 
Pavão, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos royalties do petróleo, referente aos 
exercícios de 2006 e 2007. 
 

. Ofício nº 05/08, do Conselho de Acompanhamento 
e Fiscalização da Aplicação de Recursos dos royalties 
do petróleo no município de Vila Valério, 
encaminhando a prestação de contas. 
 
. Ofício nº 03/07, do representante do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ibatiba, encaminhando o 
relatório sobre os recursos recebidos dos royalties do 
petróleo, referente ao período de julho a novembro do 
corrente exercício. 
 
. Ofício nº 290/08, do prefeito Municipal de Santa 
Teresa, encaminhando a prestação de contas 
referente á aplicação dos recursos dos royalties do 
petróleo. 
 
. Ofício nº 75/08, do prefeito Municipal de São 
Domingos do Norte, encaminhando o relatório sobre 
os recursos recebidos dos royalties do petróleo. 
 

. Ofício nº 425/07, do prefeito Municipal de Santa 
Teresa, encaminhando o relatório sobre os recursos 
recebidos dos royalties do petróleo. 
. Ofício nº 496/08, do prefeito Municipal de Alegre, 
encaminhando a prestação de contas referente á 
aplicação dos recursos dos royalties do petróleo. 
 
. Ofício nº 02/08, do Conselho de Acompanhamento 
e Fiscalização da Aplicação de Recursos dos royalties 
do petróleo no município de Nova venécia, 
encaminhando a prestação de contas. 
 

. Ofício nº 01/08, do Presidente do Conselho 
Municipal de fiscalização e Acompanhamento da 
Aplicação dos Recurso do Fundo de Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Pancas, 
encaminhando o relatório sobre os recurso recebidos 
dos royalties, referente ao período de outubro de 
2007 a julho de 2008. 
 

. Ofício nº 02/08, do Conselho de Acompanhamento 
e Fiscalização da Aplicação de Recursos dos royalties 
do petróleo no município de Rio Bananal , 
encaminhando a prestação de contas. 
 

. Ofício nº 55/08, da Diretora Geral da Agência de 
Serviços Públicos de Energia do Estado, 
encaminhando cópia de convênio que especifica. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
. Projeto de Lei nº 575/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que cria proteção ao consumidor de telefonia 
móvel no serviço de caixa postal. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 40/2008, do Deputado Marcelo 
Coelho, que institui diretrizes para o medição 
individualizada do consumo de água nas edificações 
prediais verticais ou condominiais, residenciais, 
comerciais e de uso misto. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 

. Projeto de Resolução nº 34/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que cria a comenda “Jaciguá 
Lins”, em Homenagem aos Músicos, Maestros, 
Estudantes de Música e aos colaboradores da música 
Espírito-Santense que se destacaram em sua difusão, 
divulgação e enaltecimento. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 05/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
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. Projeto de Lei nº 634/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que veda a realização de novas construções e 
menos de trinta metros de rios. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 281/2007, do Deputado Robson 
Vaillant, que obriga os supermercados a divulgarem 
com destaque a data de vencimento de validade dos 
produtos incluídos em todas as promoções especiais 
lançadas por estes estabelecimentos. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 281/2006, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a concessão de isenção da 
taxa de licenciamento para os veículos de 
propriedade de portador de deficiência física. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 618/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que Institui Programa de redução de mortes 
nas Estradas Estaduais.  
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 179/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre o descarte e destinação final 
de lâmpadas fluorescentes, aparelhos e carregadores e 
baterias de telefone celular, pilhas que contenham 
mercúrio metálico e demais artefatos que contenham 
metais pesados. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 17/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12,/08 
 
. Projeto de Lei nº 282/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que obriga a execução do Hino Nacional 
Brasileiro em todos os eventos esportivos no Estado. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 11/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12,/08 
 
. Projeto de Resolução nº 05/2008, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a instalação de chip, 
equipamento eletrônico, em todos os veículos 
utilizados pelo Poder Legislativo, como forma de 
controle combustível. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 

Entrada na Comissão: 11/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
. Projeto de Lei nº 540/2007, do Deputado Marcelo 
Coelho, que dispõe sobre a apreensão de veículos em 
blitz ou em Postos da Polícia Rodoviária Estadual e 
dá outras providências. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 04/11/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
. Projeto de Lei nº 621/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que torna isento o idoso do pagamento de 
taxa de renovação de carteira de motorista. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 01/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 631/2007, do Deputado Claudio 
Vereza, que altera a redação do artigo 11, da lei nº 
7.001, de 27 de setembro de 2001, que trata de 
reflorestamento. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 635/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a Política de melhoria genética 
das principais culturas e produtos agrícolas. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 84/2008, do Deputado Doutor 
Wolmar, que torna obrigatória a instalação de caixas 
para uso privativo de deficientes, idosos e gestantes, 
no andar térreo dos estabelecimentos bancários e dá 
outras providências. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 01/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 590/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que estabelece normas para utilização dos 
Parques Estaduais. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 641/2007, do Deputado Dá 
Vitória, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º 
da Lei nº 5.550, de 24.12.1997, que obriga os 
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produtores e engarrafadores de bebidas alcoólicas a 
colocarem no rótulo a seguinte frase: “o álcool faz 
mal a saúde, evite excesso”.  
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 14/07/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 651/2007, do Deputado Claudio 
Vereza, que obriga as instituições financeiras do 
Estado a implantarem a opção de extrato bancário na 
linguagem do alfabeto braile. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 300/07, do Deputado Da Vitória, 
que estabelece normas para a adoção de material 
didático-escolar pelos estabelecimentos de educação 
básica da rede particular e dá outras providências. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 15/10/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 645/07, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a Política de mobilidade urbana 
cicloviária e de incentivo ao uso da  bicicleta. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 08/10/08 
Prazo do Relator: 25/11/08 
Prazo da Comissão: 09/12/08 
 
. Projeto de Lei nº 653/2007, do Deputado Claudio 
Vereza, que torna obrigatório o recebimento e análise 
de conflito de consumo na forma que menciona e dá 
outras providências. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 654/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que institui a política de melhoria das 
condições ambientais e promoção do 
desenvolvimento sustentável no Estado. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 10/06/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 
Prazo da Comissão: 02/06/08 
 
. Projeto de Lei Complementar nº 39/2007, do 
Deputado Rafael Favatto, que acrescenta um inciso 
na redação do artigo 4º da Lei Complementar nº 121, 
de 02 de julho de 1998, que cria os Núcleos de 
Tecnologia Educacional do Estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 10/06/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 

Prazo da Comissão: 02/09/08 
 
. Projeto de Lei nº 638/2007, do Deputado Dá 
Vitória, que dispõe sobre informação de quitação de 
débitos anteriores nos instrumentos de cobrança 
enviados ao consumidor e dá outras providências. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 28/2007, 
do Deputado Elion Vargas, que acrescenta o inciso 
oitavo ao artigo 142 da Constituição Estadual - 
Sistema Tributário. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 16/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 432/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que incentiva o desenvolvimento do Turismo 
Rural na Agricultura Familiar no Estado e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 19/05/08 
Prazo do Relator: 17/06/08 
Prazo da Comissão: 01/08/08 
 
. Projeto de Lei nº 591/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que cria a política Estadual de Recuperação e 
Proteção dos Lagos no Estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 09/07/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 
Prazo da Comissão: 02/06/08 
 
. Projeto de Lei nº 597/2007, do Deputado Elion 
Vargas, que dispõe sobre a comercialização de 
bebidas no Estado.. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 16/07/08 
Prazo do Relator: 26/08/08 
Prazo da Comissão: 02/06/08 
  
. Projeto de Resolução nº 06/2008, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a colocação de recipientes 
especiais nas dependências da Assembléia 
Legislativa para recolhimento de pilhas e bactérias 
usadas. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 01/09/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 
. Projeto de Lei nº 04/2008, do Deputado Jardel dos 
Idoso, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, de prestação de serviço, 
inclusive os oficiais, a afixarem na entrada e 
recepção, os endereços e os números dos telefones do 



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 28 de novembro de 2008 

PROCON-ES – Instituto Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor – e do PROCON – Grupo 
Executivo de Prestação ao Consumidor de jurisdição 
ao estabelecimento. 
Relator: Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
Entrada na Comissão: 19/08/08 
Prazo do Relator: 30/09/08 
Prazo da Comissão: 14/10/08 
 

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 
PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. Wolmar 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castelo Ribeiro” 
DATA: 01-12-2008 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 13:00 horas 
 
PAUTA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA – DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 16º 
LEGISLATURA. 

 
 1 – EXPEDIENTE 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Comunicado 1141/08 – Do Presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando liberação de recurso que especifica. 
 
Comunicado 1142/08 – Do Presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando liberação de recurso que especifica. 
Comunicado 1143/08 – Do Presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando liberação de recurso que especifica. 
 
Comunicado 1190/08 – Do Presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando liberação de recurso que especifica. 
 
B – PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei nº 119/2008 
Autor: Deputado Atayde Armani 

Ementa: Dispõe sobre a análise, pelo Governo do 
Estado, da pertinência de instalação de equipamentos 
de lazer e recreação para crianças cadeirantes.  
 
Projeto de Lei nº 313/2008 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: Institui o Dia Estadual do Filósofo. 
 

    C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: Não há 
 
     D - ORDEM DO DIA: não há 
 
     E – COMUNICAÇÕES: 
 
A professora Adriana Bravin convida a todos para o 
coquetel de lançamento de seu livro “CONGOPOP, mídia, 
música e identidade capixaba”, a ser realizada no dia 03 de 
dezembro, às 19h, na Livraria Logos, localizada no 
Shopping Norte Sul. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PRESIDENTE: Deputada Janete de Sá 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Doutor Wolmar 

Campostrini 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenarinho I - Rui Barbosa 
DATA: 01/12/2008 
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 14horas 
 

PAUTA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª 

LEGISLATURA. 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OFÍCIO/SEMCID/GAB/Nº 192/2008, do Secretário 
Municipal de Direitos Humanos de Vitória, 
solicitando empenho na apuração dos fatos relatados 
pelo transexual Hellen Brizzart e que a documentação 
seja enviada àquela secretaria após ser concluída. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 28/2008 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos  
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do primeiro 
diploma dos níveis médio, técnicos e superior das 
instituições educacionais municipais, estaduais e 
particulares localizados neste Estado.  
 
PROJETO DE LEI Nº 265/2008 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Dispõe sobre a determinação de 
publicação pelos meios de comunicação social do 
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Estado do Espírito Santo dos preços dos bens 
anunciados para compra ou venda. 
  
PROJETO DE LEI Nº 280/2008 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Obriga instituições financeiras a 
informar aos seus clientes sobre as fraudes mais 
freqüentes, na forma que especifica. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2/2008 
AUTOR: Deputado Da Vitória 
EMENTA: Susta os efeitos de dispositivos do 
Decreto nº 254-R/200 que aprova o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo.  
RELATORA: Deputada Janete de Sá 
 
PROJETO DE LEI Nº 156/2008 
AUTOR: Deputado Cláudio Vereza 
EMENTA: Institui a Semana Estadual de 
Conscientização e Incentivo à Preservação do 
Patrimônio Público Escolar, a ser realizada na 
primeira semana de outubro de cada ano.   
RELATOR: Deputado Luiz Carlos Moreira 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
RELATORIA DEPUTADO DA VITÓRIA 
PROJETO DE LEI Nº 236/2008 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Proíbe o uso no Estado do Espírito Santo 
de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros 
minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 
amianto em sua composição. 
 
RELATORIA DEPUTADO DOUTOR 
WOLMAR 
PROJETO DE LEI Nº 117/2008 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Dispõe sobre afixação de placas em 
estabelecimentos Farmacêuticos que especificam o 
nome, o número de registro no Conselho Regional de 
Farmácia e o horário de trabalho do farmacêutico. 
 
PROJETO DE LEI Nº 129/2008 
AUTORA: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui o pagamento do valor de meia-
entrada aos Professores da Rede Pública Estadual nos 
locais que menciona. 
 
RELATORIA DEPUTADO LUCIANO 
PEREIRA 
PROJETO DE LEI Nº 379/2007 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Projeto 
“Mutirão Universitário”. 

 
RELATORIA DEPUTADO CARLOS 
CASTEGLIONE 
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 10/2007 
AUTOR: Deputado Elion Vargas 
EMENTA: Acrescenta o inciso XVI no artigo 164 
da Constituição Estadual, que determina a 
competência do Estado no Sistema Único de Saúde.  
 
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 21/2007 
AUTOR: Deputado Elion Vargas 
EMENTA: Acrescenta alínea “c” ao inciso III, do 
artigo 138, que trata das limitações do poder de 
tributar, proibindo a cobrança de tributos antes de 
decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 
 
PROJETO DE LEI 239/2008 
AUTOR: Deputado Luciano Pereira 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes, com números de telefones úteis 
de órgãos de proteção à criança e ao adolescente, em 
todos os estabelecimentos comerciais que prestam 
serviço de acesso à Internet. 
 
OFÍCIO Nº 071/08, da Coordenação dos 
Movimentos Sociais, solicitando a realização de uma 
Audiência Pública, sugerindo o período de 08 a 12 de 
dezembro deste ano, a fim de discutir sobre a 
implantação de projeto de grande porte no litoral sul 
do Estado.  Informa ainda que, por ser um tema de 
interesse comum, o pedido em tela também foi 
estendido as outras Comissões Permanentes da 
Assembléia (Audiência Pública realizada pela 
Comissão de Meio Ambiente desta Casa) 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
DOCUMENTO, do Senhor Adelson Fernandes 
Alípio, tendo como identidade social Hellen Brizzart, 
solicitando o apoio da Comissão a fim de que os 
servidores deste Poder realizem curso de capacitação 
para formação em diversidade sexual; que a 
Comissão se reúna representantes do LGBT Estadual; 
que seja proposto Projeto de Lei regulamentando a 
utilização do banheiro feminino por transexuais e 
travestis e a criação de Emendas Parlamentares no 
sentido de fortalecer as associações e as organizações 
não governamentais LGBT.  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072296-0, da 
Senhora Christiane Furtado da Silva, com análise 
realizada pela Procuradoria desta Casa informando 
que o referido processo recebeu o parecer do 
Promotor de Justiça da Auditoria Militar pelo 
arquivamento dos autos.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082417/2008-0, 
da Senhora Joelma Bastos de Almeida, com análise 
realizada pela Procuradoria desta Casa informando que o 
Ministério Público ofereceu denúncia contra a pessoa de 
Jessé Bastos de Almeida, irmão da demandante, por fato 
tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código 
Penal, cujo processo tramita perante o MM. Juiz de Direito 
da Comarca de Marataízes, Processo nº 069.08.000468-7.  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083612/2008, do 
Senhor Carlos Alberto Lacerda, com análise realizada pela 
Procuradoria desta Casa informando que a matéria 
pleiteada é de natureza particular e não do âmbito 
administrativo desse Poder, coube recurso administrativo 
para a Junta de recurso da Previdência Social, porém o 
prazo expirou.  Restou ao requerente, tão somente, o 
recurso em juízo, que deve ser postulado junto à 
Defensoria Pública.  

 
Sujeito a alterações até o início da reunião. 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Freitas 
REUNIÃO: 19ª 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 01.12.2008 
DIA DA SEMANA: segunda-Feira 
HORÁRIO: 09 hs 

 
PAUTA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA- 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA 16ª LEGISLATURA 

 

Objetivo: Prestação de contas do Exmº Sr. Dr. 
Anselmo Tozzi, Secretário de Estado de Saúde 
 

Convidados: 
• Subsecretário de Estado da Saúde 
• LACEN 
• Gerentes da Secretaria de Saúde 
• Vigilância Sanitária 
• Associação de Classe 
• Conselho Estadual de Saúde 
• Conselho Municipal de Saúde 
• Conselho de classe 
• CRES 
• Deputados Estaduais 
• Deputados Federais  
• Entidades Médicas 
• Federações 
• Fundações 
• Hospitais estaduais 
• Hospitais particulares e conveniados  
• Hospitais Filantrópicos 
• Ministério Público 
• Prefeitos Municipais 
• Presidentes das Câmaras Municipais e 

vereadores 
• Programa de Saúde da Família 

• Secretários municipais de saúde 
• Senadores 
• Sindicatos de classe 
• Superintendentes Regionais de Saúde 
• Jornais 
• Rádios 
• TVs 
 

OBS.: Pauta gerada no dia  27 de novembro às 09:30 
Sujeita à alteração até o dia da reunião.  
 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 
PRESIDENTE: Deputado Reginaldo Almeida 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano Pereira 
REUNIÃO: extraordinária– AUDIENCIA 
PÚBLICA 
Local: Plenarinho Judith Leão 
DATA: 02/12 /08 
DIA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13:00  

 
PAUTA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

AUDIENCIAPÚBLICA - DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA 16ª LEGISLATURA 

 
1- EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Não há. 
 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Não há. 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
PROJETO DE LEI 52/2008 
Autor: Deputada Luzia Toledo 
Ementa: Dispõe sobre a obrigação de cobrança de 
taxa de manuseio, quando da remessa de carnês ou 
boletos ao consumidor. 
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 08/10/08  
Prazo do Relator: 15/10/08 
Prazo da Comissão: 29/10/08 
 
PROJETO DE LEI 639/2007 
Autor: Deputado Da Vitória 
Ementa: Determina que todas as Certidões Pessoais 
expedidas por órgãos públicos de qualquer dos 
Poderes do Estado sejam emitidas com Nome, 
Número do CPF e Filiação do interessado.  
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 14/10/08  
Prazo do Relator: 21/10/08 
Prazo da Comissão: 04/11/08 
 
PROJETO DE LEI 49/2008 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
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Ementa: Obriga os bares, restaurantes, lanchonetes e 
similares a manterem em seus cardápios lista com 
números de serviços de táxi. 
Relator: Deputado Dr. Hércules 
Entrada na Comissão: 14/10/08  
Prazo do Relator: 21/10/08 
Prazo da Comissão: 04/11/08 
 

2 – ORDEM DO DIA: 
 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 33/2007 
Autor: Deputado Elion Vargas 
Ementa: Altera o artigo 206 da Constituição 
Estadual e acrescenta parágrafo único. 
Relator: Deputado Da Vitória 
Entrada na Comissão: 10/09/08  
Prazo do Relator: 23/09/08 
Prazo da Comissão: 07/10/08 
 

PROJETO DE LEI 62/2008 
Autor: Deputado Marcelo Coelho 
Ementa: Dispõe sobre a não cobrança de consumo 
mínimo nas faturas referente à energia elétrica dos 
imóveis cuja medição mensal ficar provado que não 
houve qualquer consumo e dá outras providências. 
Relator: Deputado Da Vitória 
Entrada na Comissão: 14/10/08  
Prazo do Relator: 21/10/08 
Prazo da Comissão: 04/11/08 
 

PROJETO DE LEI Nº 619/2007 
Autor: Deputado Elion Vargas   
Ementa: Obriga as empresas que produzem, 
distribuem ou comercializam disquetes ou similares 
as recolhê-los, quando inutilizados, dando-lhes 
destinação que não cause poluição ambiental.  
Relator: Deputado Dr. Hércules Silveira 
Entrada na Comissão: 10/06/08  
Prazo do Relator: 08/07/08 
Prazo da Comissão: 15/0708 
 

ASSUNTO: DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS 
PERTINENTES A “RECICLAGEM DE VIDROS 
AUTOMOTIVOS”. 
DEPUTADO PROPONENTE: LUCIANO 
PEREIRA 
 

Obs.: Estas informações foram recebidas no dia 27 de 
Dezembro de 2008 às 16:30. Sujeita a alterações. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
 

PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado  MARCELO 
SANTOS 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 01/12/2008 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 13 HORAS 
 

PAUTA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
16ª LEGISLATURA 

 

1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Of. Circular nº 415/2008, do Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar, encaminhando cópia de 
Convênio que especifica. 
 

- Ofício nº 429/2008, do Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar, encaminhando cópia de 
Convênio que especifica. 
 

2 - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
- Não houve no período. 
 

3 - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
Projeto de Lei   PL 109/2008 
Autor: JARDEL DOS IDOSOS 
Ementa: Institui a Política Estadual de Condução, 
Educação e Prevenção de Acidentes para Condutores 
de Motocicletas/Triciclos de Transporte de Cargas, 
volumes e Documentos. 
 

Projeto de Lei   PL 296/2008 
Autor: ROBSON VAILLANT 
Ementa: Institui o dia 07 de dezembro como o Dia 
Estadual do Adesguiano. 
 

4 - ORDEM DO DIA 
Discussão e votação da seguinte proposição: 
Projeto de Lei Nº 545/2007 
Autor: REGINALDO ALMEIDA 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Ementa: Dispõe sobre a doação de brinquedos, 
material escolar e peças de vestuário infantis 
apreendidas no Estado. 
 

5 - COMUNICAÇÃO: 
O que ocorrer. 
 

Obs: Estas informações foram recebidas até as 15:20h do dia 
27/1/2008 e estão sujeitas a alterações até a data da reunião. 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputada Luzia Toledo  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dary Pagung 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  
DATA: 03/12/2008 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: Após a sessão plenária  

 
PAUTA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 

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

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
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Não houve no período. 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÂO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
 

O que ocorrer. 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até as 14:00  horas 
do dia 27 de novembro do corrente. 
Pauta sujeita a alterações até a hora da reunião. 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

DOS AGROTÓXICOS 
 

PRESIDENTE: Deputada Janete de Sá  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Wanildo 
Sarmáglia 
RELATOR: Deputado Atayde Armani 
REUNIÃO: 7 ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 02/12/2008 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 10 horas 
 

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

LEGISLATURA. 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Não há. 
 

2 – ORDEM DO DIA: 
 
- Não há 
 

3 – COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da CPI: para apurar possíveis irregularidades 
com danos à vida humana e ao meio ambiente em face do 
uso de produtos agrotóxicos comercializados por empresas 
privadas instaladas no Estado do Espírito Santo 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até as 15 horas do 
dia 27/11/08, estando sujeitas a alterações até a data da 
reunião. 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1021 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 

 
MARCAR, para o período de 04.12.2008 a 

02.01.2009, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2007, da servidora MARIA DAS 
GRAÇAS BATISTA SANTOS, matrícula nº 
201179, titular do cargo efetivo de Agente de Apoio 
Legislativo, código EAGAL, do quadro Permanente 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 138/07. 

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

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1022 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

 
MARCAR, 15 (quinze) dias restantes de 

férias regulamentares, para o período de 05 a 
19.01.09, referentes ao exercício de 2008, da 
servidora JULIANA ESPÍNDULA DE 
ALCÂNTARA, matrícula nº 202847, exercendo o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 721/2008, 
reservando-lhe o direito de gozar os 15 (quinze) dias 
restantes em época oportuna. 

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

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 1023 
 
 

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

 

MARCAR, 18 (dezoito) dias restantes, de férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, no 
período de 02 a 18.12.2008, do servidor EDUARDO 
PEDRA REIS, matrícula nº 200747, titular do cargo 
efetivo de Operador de Sistema Júnior, código EOSJ, do 
Quadro Permanente, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
459/08. 

 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 27 de 
novembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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