
 
         
 
 

 
 

 
ANO XLIII - VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2009 - Nº 6466 - 118 PÁGINAS 

                                          SMCS – Composição, Diagramação, Arte Final.  REPROGRAFIA – Impressão 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA 

 
 

MARCELO COELHO (PDT) 
1º Secretário 

 

DARY PAGUNG – (PRP) 
3º Secretário 

MESA DIRETORA 
ELCIO ALVARES (DEM) 

Presidente 

 

GIVALDO VIEIRA (PT) 
2o Secretário 

 

WANILDO SARNÁGLIA (PT do B) 
4º Secretário  

RODRIGO CHAMOUN (PSB) 
1ª Vice-Presidente 

DA VITÓRIA – (PDT) 
2º Vice-Presidente 

GABINETE DAS LIDERANÇAS      REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 
DEM – Atayde Armani 
 
PT – Claudio Vereza 
 
 
 
PSB – Sargento Valter de Paula 
 
PR – Rafael Favatto 
 
PDT – Aparecida Denadai 
 
PSDB – César Colnago 
 
PMDB – Sérgio Borges 
 
PMN – Janete de Sá 
 
PSC – Reginaldo Almeida 
 
PP – Cacau Lorenzoni 
 
PRP – Dary Pagung 
 
PT do B – Wanildo Sarnáglia 
 
Líder do Governo – Paulo Roberto 
 
Vice-Líder do Governo – Sérgio Borges 
 

 
DEM – Atayde Armani, Robson Vaillant, Elcio Alvares, Theodorico Ferraço,
Giulianno dos Anjos e Luciano Pereira. 
 
PT – Claudio Vereza e Givaldo Vieira. 
 
 
 
PSB – Sargento Valter de Paula, Freitas e Rodrigo Chamoun. 
 
PR – Vandinho Leite e Rafael Favatto 
 
PDT – Aparecida Denadai, Da Vitória, Doutor Wolmar Campostrini, 
Euclério Sampaio e Marcelo Coelho. 
 
PSDB – César Colnago. 
 
PMDB - Doutor Hércules, Luiz Carlos Moreira, Sérgio Borges, Marcelo 
Santos e Luzia Toledo. 
 

PMN – Janete de Sá e Paulo Roberto. 
 

PSC – Reginaldo Almeida. 
 
PP – Cacau Lorenzoni. 
 
PRP – Dary Pagung. 
 
PT do B – Wanildo Sarnáglia. 
 
 
Sem Partido –  
 

Esta edição está disponível no site da Assembleia Legislativa 
Editoração: Simone Silvares Itala Rizk – (027) 3382-3665 – (027) 3382-3666 

e-mail: dpl@al.es.gov.br 
www.al.es.gov.br 

 DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 



COMISSÕES PERMANENTES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

Presidente: Theodorico Ferraço 
Vice-Presidente: Claudio Vereza 
Efetivos: Doutor Wolmar Campostrini, Luzia Toledo, 
Luiz Carlos Moreira, Dary Pagung e Janete de Sá. 
Suplentes: Atayde Armani, Da Vitória, Rodrigo Chamoun, 
Freitas, Doutor Hércules, Vandinho Leite e Cacau 
Lorenzoni. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
Presidente: Reginaldo Almeida 
VicePresidente: Luciano Pereira 
Efetivos: Paulo Roberto, Da Vitória, Doutor Rafael 
Favatto. 
Suplentes: Marcelo Santos, Rodrigo Chamoun, Doutor 
Wolmar Campostrini e Doutor Hércules. 
 

COMISSÃO DE CULTURA 
 

Presidente: Claudio Vereza 
Vice-Presidente: Cacau Lorenzoni 
Efetivos: Janete de Sá. 
Suplentes: Vandinho Leite, Freitas, Paulo Roberto, Doutor 
Rafael Favatto e Marcelo Santos. 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

Presidente: Vandinho Leite 
Vice-Presidente: Doutor Wolmar Campostrini 
Efetivos: Luzia Toledo, Sérgio Borges e Atayde Armani. 
Suplentes: Robson Vaillant, Da Vitória, Paulo Roberto e 
Rodrigo Chamoun. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 
 

Presidente: Janete de Sá 
Vice-Presidente: Doutor Wolmar Campostrini 
Efetivos: Sargento Valter de Paula e Luzia Toledo. 
Suplentes: Paulo Roberto, Euclério Sampaio, Reginaldo 
Almeida. 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Presidente: Doutor Hércules 
Vice-Presidente: Freitas 
Efetivos: Luiz Carlos Moreira, Rodrigo Chamoun e Doutor 
Rafael Favatto. 
Suplentes: Sargento Valter de Paula, Doutor Wolmar 
Campostrini, Janete de Sá, Sérgio Borges e Paulo Roberto. 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, 
DE AQUICULTURA E PESCA, DE ABASTECIMENTO 
E DE REFORMA AGRÁRIA 
 

Presidente: Atayde Armani 
Vice-Presidente: Luciano Pereira 
Efetivos: Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, César Colnago e 
Freitas. 
Suplentes: Robson Vaillant, Doutor Rafael Favatto, Janete 
de Sá e Da Vitória. 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

Presidente: Sérgio Borges 
Vice-Presidente: Atayde Armani 
Efetivos: Paulo Roberto, Euclério Sampaio, Doutor Rafael 
Favatto, Reginaldo Almeida e Wanildo Sarnáglia. 
Suplentes: Doutor Hércules, Robson Vaillant, Janete de Sá, 
Da Vitória, Luzia Toledo, Vandinho Leite e Theodorico 
Ferraço. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

Presidente: Aparecida Denadai 
Vice-Presidente: Theodorico Ferraço 
Efetivos: Luiz Carlos Moreira. 
Suplentes: Da Vitória, Robson Vaillant, Doutor Hércules, 
Cacau Lorenzoni. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
 
Presidente: Da Vitória 
Vice-Presidente: Euclério Sampaio 
Efetivos: Sargento Valter de Paula, Marcelo Santos e 
Luciano Pereira. 
Suplentes: Doutor Wolmar Campostrini, Theodorico 
Ferraço, Doutor Hércules, Paulo Roberto e Rodrigo 
Chamoun. 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 

Presidente: Luzia Toledo 
Vice Presidente: Freitas 
Efetivos: Sargento Valter de Paula, Robson Vaillant e Doutor 
Hércules. 
Suplentes: Wanildo Sarnaglia, Cacau Lorenzoni e Sérgio 
Borges. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, 
INCLUSÃO DIGITAL, BIOSSEGURANÇA E PETRÓLEO 
E SEUS DERIVADOS 
 
Presidente: Paulo Roberto 
Vice-Presidente: Wanildo Sarnáglia 
Efetivos: Sérgio Borges. 
Suplentes: Luciano Pereira, Vandinho Leite e Doutor 
Hércules. 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
 

Presidente: Marcelo Santos 
Vice-Presidente: Theodorico Ferraço 
Efetivos: Robson Vaillant e Doutor Hércules. 
Suplentes : Luzia Toledo, Atayde Armani, Luciano Pereira, 
Freitas e Luiz Carlos Moreira. 
 
 

DEPUTADO CORREGEDOR: CACAU LORENZONI 
 Atas das Sessões..........................................................pág. 5886 a 5965 
DEPUTADO OUVIDOR: ROBSON VAILLANT Publicação Autorizada.......................................................pág. 01 a 30 
LIGUE OUVIDORIA Atos do Presidente 
3382-3846     3382-3845 Atos Legislativos.................................................................pág. 30 a 33 
0800-2839955 Atos Administrativos..........................................................pág. 33 a 34 
ouvidoria@al.es.gov.br  



Vitória-ES, terça-feira, 08 de dezembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 5886 

ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 
DE NOVEMBRO DE 2009. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Aparecida 
Denadai, Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Janete de Sá, 
Marcelo Coelho, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Sargento Valter de Paula e 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Marcelo Coelho e a 2.ª 
Secretaria, a convite do Presidente, 
o Senhor Deputado Dary Pagung)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Convido o Senhor Deputado Dary 
Pagung a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 

(O Senhor Dary Pagung lê Salmos, 
19:01) 

 

A SR.ª APARECIDA DENADAI - Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhora 
Deputada Aparecida Denadai.  

 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 
pela ordem! Solicito minha inscrição na fase das 
Comunicações.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

- Senhor Presidente, pela ordem! Solicito minha 
inscrição na fase das Comunicações.  

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Sargento Valter de Paula. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhora 
Deputada Janete de Sá. 

 
O SR. MARCELO COELHO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Marcelo Coelho. 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima nona sessão ordinária, 
realizada em 18 de novembro de 2009. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da trigésima nona sessão solene, 
realizada em 20 de novembro de 2009. (Pausa) 

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Aprovada a ata como lida. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

- Senhor Presidente, pela ordem! Tendo em vista o 
falecimento do Senhor Márcio Menegueli, vítima de 
acidente de trânsito na Rodovia do Sol, e da Senhora 
Florípedes Rodrigues Maciel, pertencente a uma 
família muito especial, brutalmente assassina com 
três facadas no bairro Serra Dourada II, solicito a V. 
Ex.ª um minuto de silêncio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Solicito a todos que fiquem de pé e 
façamos um minuto de silêncio. (Pausa) 

 
(É feito um minuto de silêncio) 
 

O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Tendo em vista o 
falecimento da Senhora Maria Celita Teixeira Gomes 
Gama, mãe do Desembargador Sérgio Gama, 
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membro de uma família de pessoas importantes, eu e 
a Senhora Deputada Janete de Sá solicitamos a V. 
Ex.ª um minuto de silêncio em homenagem à 
falecida.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Solicito a todos que fiquem de pé e 
façamos um minuto de silêncio. (Pausa) 

 
(É feito um minuto de silêncio) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Convocamos a atenção dos Senhores 
Deputados para o número de proposições que se 
encontram na Ordem do Dia de hoje. Temos quarenta 
e uma proposições e solicitamos a colaboração e a 
compreensão de V. Ex.as para que possamos votar o 
máximo de matérias. Portanto, é necessário que a 
leitura do Expediente aconteça num ritmo bem mais 
acelerado. 
 Também convocamos a atenção dos Senhores 
Deputados pelo fato de que estamos na iminência do 
recesso parlamentar. O Líder do Governo e demais 
líderes se reunirão com a Mesa Diretora na próxima 
quarta-feira, a fim de dar caráter definitivo à pauta, 
para que possamos encerrar nossos trabalhos com 
todas as matérias votadas, principalmente as 
mensagens do Governo. (Pausa) 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos a presença de 
trinta e sete alunos da escola Senac de Vitória, que 
participam do projeto “Jovem Aprendiz”, 
acompanhados pelo professor Edmilson Rodrigues. É 
uma honra a presença de todos. Sejam bem-vindos à 
Assembleia Legislativa.  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Convido o Senhor 1.º Secretário a 
proceder à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 
0312/2009. 
 

PETROBRAS 
 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2009. 
 
Assunto: Encaminhamento de edital de convocação 
para Audiência Pública - Atividade de Perfuração 
Marítima nos Blocos BM-C-26 e BM-C-27, Bacia de 
Campos. 
 
Referência: Processo IBAMA n.º 
02022.003722/2005-14 
 
Prezado Senhor, 
 

Informamos que se encontra em tramitação na 
Coordenação Geral de Petróleo e Gás - CGPEG do 

IBAMA, o licenciamento ambiental da Atividade 
de Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e BM-
C-27, na Bacia de Campos (Processo IBAMA n.º 
02022.003722/2005-14), pleiteado pela empresa 
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. 

Considerando o disposto nas Resoluções 
CONAMA n.º 001/86 e n.º 009/87, e a solicitação 
para realização de Audiência Pública encaminhada 
por meio do correio eletrônico de 04.09.2009 pelo 
presidente da Colônia de Pescadores Z-14, de 
Presidente Kennedy. 

Informamos que, para garantir a ampla 
participação dos interessados no processo de 
licenciamento ambiental, realizaremos Audiência 
Pública, conforme edital anexo. 

A Audiência Pública será realizada no dia 
28 de novembro de 2009, a partir das 10h, no 
Ginásio Eraldo de Lemos Corrêa ("Correão"), 
situado à Avenida Orestes Bahiense, s/n, Centro, 
Presidente Kennedy - Espírito Santo. 

Ressaltamos que o estudo ambiental do 
empreendimento em questão fora previamente 
encaminhado a esta instituição. 

Informamos que o número de telefone 
08000-395005 está disponível para informações 
adicionais. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 
 

DURVAL BORBA BITTENCOURT JÚNIOR 
Gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

 
E&P – EXPLORAÇÃO – Av República do Chile 65, 

sala 1302 – CEP 20031-912 – Rio de Janeiro 
Tel: 21 2534-2635 – Fax: 21 2262-1677 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Meio 
Ambiente e de Ciência e Tecnologia. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Euclério Sampaio. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 
492/2009. 
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SECRETARIA DE SANEAMENTO, 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
 
Vitória, 13 de novembro de 2009. 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2.º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 031/2009 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Vitória/ES, objetivando a execução das obras e 
serviços de reforma e readequação da urbanização 
das áreas do Tancredão. 
 

Atenciosamente, 
 

MARCELO FERRAZ GOGGI 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Finanças e 
de Saneamento.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 
409/2009. 
 
Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Justifico a minha ausência na Sessão 
Ordinária do dia 17 de novembro (terça-feira), por 
ter assumido compromissos no interior do nosso 
Estado. 

 
Atenciosamente, 

 
LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 

OFÍCIO N.º 181/2009. 
 
Vitória,18 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Sirvo-me do presente para justificar minha 
ausência na sessão plenária do dia 17 de novembro 
do corrente ano, devido a compromissos 
parlamentares anteriormente agendados. 

Aproveito para renovar protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 
 

Atenciosamente, 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificadas as ausências. À 
Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO 
N.º 706/2009. 
 
Vitória, 16 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

O Deputado infra-assinado, com base no 
Artigo 305, § 6.º, 7.º e 8.º do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, bem como na Decisão do 
Colégio de Líderes do dia 15 de março de 2004, 
vem por meio deste, justificar a sua ausência no 
Plenário, na Sessão do dia 16/11/2009, tendo em 
vista que no mesmo horário encontrava-se em 
representação parlamentar. 

 
Atenciosamente, 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
MENSAGEM N.º 184/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 

 
Usando da competência que me é atribuída 

pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2° e 
91, IV, dou conhecimento a essa Casa de Leis que 
vetei totalmente o Projeto de Lei n.º 255/2008, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos, por entendê-lo 
contrário ao interesse público nos termos do parecer 
exarado pela Procuradoria Geral do Estado a quem 
mandei ouvir e aprovo: 

 
“O conteúdo prescritivo do Autógrafo de 

Lei n.º 244/2009 suscita questionamentos acerca de 
sua obediência aos ditames próprios da competência 
legislativa concorrente que detém o Estado-membro 
no tema proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência, que se encontra prevista 
no inciso XIV do art. 24 da Carta da República, bem 
como acerca da validade de ingerências perpetradas 
pelo Legislativo em contratos administrativos 
firmados pelo Poder Executivo com concessionárias 
de serviços público nesse específico campo da 
legislação em condomínio. 

Todavia, essas análises perdem a 
importância na vertente hipótese, pois o ponto nodal 
deste parecer é outro: a inadequação da norma 
jurídica corporificada pelo autógrafo sob estudo aos 
ditames da teoria geral do direito. Incompatibilidade 
cuja gravidade torna recomendável e oportuno o seu 
veto. 

Com efeito, mesmo uma análise 
perfunctória do texto normativo em foco deixa 
entrever que a norma jurídica nele contida não porta 
imperatividade suficiente para garantir um mínimo 
de eficácia jurídica (plano da eficácia). Indo além, 
tem-se que, rigorosamente, o preceito lançado pelo 
autógrafo em tela nem sequer pode ostentar a 
qualidade de norma jurídica (plano da validade).  

O motivo é simples: não há na lei em 
nascimento sanção a ser imputada à 
inobservância dos deveres por ela criados1. 

Tal ausência carcome a juridicidade de tal 
preceptivo, na medida em que o estabelecimento de 
uma sanção institucionalizada, capaz de fazer frente 
à inobservância do dever criado pela entidade 
estatal, é da essência da norma tida como jurídica. 
Sem tal elemento, a norma não poderá ser 
considerada jurídica, apenas, quando muito, social. 
A melhor doutrina destaca, há tempos, a importância 
da sanção como elemento caracterizador e essencial 
do fenômeno jurídico-normativo. Nada melhor que 
trazer à colação as seguintes lições de HANS 
KELSEN:  

[...] as ordens sociais a que 
chamamos Direito são ordens 
coativas da conduta humana. 
Exigem uma determinada 
conduta humana na medida em 
que ligam à conduta humana 
oposta um ato de coerção dirigido 
à pessoa que assim se conduz (ou 
aos seus familiares). Quer isto dizer 
que elas dão a um determinado 
individuo poder ou competência 
para aplicar a um outro indivíduo 
um ato coativo como sanção. 
(Teoria pura do direito. 6.ed. 4. tir. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 
36) 
 
Dizer que uma conduta é prescrita e 
que um indivíduo é obrigado a uma 
conduta, que é seu dever conduzir-
se de certa maneira, são expressões 
sinônimas. Visto a ordem jurídica 
ser uma ordem social, a conduta a 
que um individuo é juridicamente 
obrigado é uma conduta que – 
imediata ou mediatamente – tem de 
ser realizada em face de outro 
individuo. Se o Direito é concebido 
como ordem coercitiva, uma 
conduta apenas pode ser 
considerada como objetivamente 
prescrita pelo Direito e, portanto, 
como conteúdo de um dever 
jurídico, se uma norma jurídica 
liga à conduta oposta um ato 
coercitivo como sanção. (Teoria 
pura do direito. 6.ed. 4. tir. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 
128/129) 

 
Nesse mesmo sentido é o escólio do jurista 

italiano NOBERTO BOBBIO, lançado em obra 
específica sobre o tema: 

 
Com o objetivo de evitar os 
inconvenientes da sanção interna 
[sanção moral], isto é, sua escassa 
eficácia, e os da sanção externa 
não institucionalizada [sanção 
social], sobretudo a falta de 
proporção entre violação e 
resposta, o grupo social 
institucionaliza a sanção, ou seja, 
além de regular os 
comportamentos dos cidadãos, 
regula também a reação aos 
comportamentos contrários. Esta 
sanção se distingue da moral por ser 
externa, isto é, por ser uma resposta 
do grupo, e da social por ser 
institucionalizada, isto é, por ser 
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regulada, em geral, com as mesmas 
formas e através das mesmas fontes 
de produção das regras primárias. Ela 
nos oferece um critério para 
distinguir as normas que 
habitualmente se denominam 
jurídicas das normas morais e das 
normas sociais. Trata-se das normas 
cuja violação tem por conseqüência 
uma resposta externa e 
institucionalizada. [...] A presença de 
uma sanção externa e 
institucionalizada é uma das 
características daqueles grupos 
que constituem, segundo uma 
acepção que foi se tornando cada 
vez mais comum, os 
ordenamentos jurídicos. (Noberto 
Bobbio, Teoria da norma jurídica. 
1. ed. São Paulo: Edipro, 2001, p. 
159-160 – notas explicativas nossas)  

 
Enfim, conclui-se, com o uso das palavras de 

ARNALDO VASCONCELOS, que “nada mais certo, 
portanto, de que predicar-se a sanção como nota 
distintiva da norma jurídica. Aquela norma que dela 
não dispuser, é porque não é norma jurídica” 2  

Ainda que se entenda que possam existir 
normas jurídicas sem sanção (por exemplo, normas de 
competências, normas interpretativas e normas 
programáticas), o certo é que nas normas imperativas 
positivas (que impõem o dever de fazer algo, ou 
seja, obrigam uma conduta), espécie na qual se 
subsome a norma lançada pelo Autógrafo de Lei n.º 
244/2009, a existência de uma sanção, de caráter 
coativo (mal dirigido ao patrimônio ou a liberdade 
do infrator), é imprescindível para garantir a sua 
pertinência ao sistema normativo do direito positivo 
(plano da validade)3.  

Fica caracterizado, assim, que a norma 
contida no autógrafo sob análise não ostenta a 
qualidade de jurídica, sob o ponto de vista de sua 
estrutura interna. 

Cabe acentuar, em arremate, que, mesmo 
que se admita que a ausência de sanção em uma 
determinada norma não resulte em sua 
desconsideração como norma jurídica (plano da 
validade), é certo que tal fato tem o condão de, no 
mínimo, extirpar toda a eficácia jurídica desse 
preceito normativo (plano da eficácia). 
Circunstância esta que, quando presente numa 
norma imperativa positiva (caso dos autos), 
configura verdadeiro contra-senso, teratologia 
jurídica. De fato, até mesmo as normas reputadas 
como carentes de sanção (normas interpretativas, 
programáticas, de competências etc.), todas elas, 
têm papel de sobranceira importância na dinâmica 
do ordenamento jurídico, status que não se divisa 
em norma imperativa positiva sem sanção.  

Vê-se, pois, que, de qualquer forma, estar-
se-ia diante de norma com nenhuma eficácia 
jurídica.  

Nem se argumente que o Poder Executivo 
poderia ulteriormente regulamentar o texto 
normativo sob análise, a fim de conferir-lhe 
coatividade. Ora, a criação de sanções para fazer 
frente ao descumprimento de preceitos legais é 
matéria reservada à lei formal, de modo que ato 
infralegal não pode validamente cuidar do assunto, 
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (art. 
5°, inc. II, da CF/88) e ao princípio da 
indelegabilidade de atribuições, que tem sede direta 
no princípio da separação dos poderes (art. 2º da 
CF/88).  

Na ADI n.º 1296-PE (Rel. Min. Celso de 
Mello. DJ. 14/06/1995), o Supremo Tribunal 
Federal enfrentou a questão: 

 
O Executivo não pode, fundando-se 
em mera permissão legislativa 
constante de lei comum, valer-se do 
regulamento delegado ou autorizado 
como sucedâneo da lei delegada 
para o efeito de disciplinar, 
normativamente, temas sujeitos a 
reserva constitucional de lei. Não 
basta, para que se legitime a 
atividade estatal, que o Poder 
Público tenha promulgado um ato 
legislativo. Impõe-se, antes de mais 
nada, que o legislador, abstendo-se 
de agir ultra vires, não haja 
excedido os limites que 
condicionam, no plano 
constitucional, o exercício de sua 
indisponível prerrogativa de fazer 
instaurar, em caráter inaugural, a 
ordem jurídico-normativa. Isso 
significa dizer que o legislador não 
pode abdicar de sua competência 
institucional para permitir que 
outros órgãos do Estado - como o 
Poder Executivo - produzam a 
norma que, por efeito de expressa 
reserva constitucional, só pode 
derivar de fonte parlamentar. 

 
Essa delegação somente seria possível se a 

lei houvesse estabelecido todos os contornos da 
punição a ser aplicada, restringindo o campo de 
atuação legislativa do executivo a aspectos 
meramente técnicos, aptos a serem regulados em 
nível infralegal; o que não é o caso.  

Por todo o exposto, pode-se afirmar que é 
conveniente e oportuno que seja vetado o inteiro 
teor do Autógrafo de Lei n.º 244/2009, na medida 
em que a ausência de sanção na norma por ele 
veiculada, afeta a sua validade ou, quando menos, a 
sua eficácia jurídica, de modo que a existência de 
preceito com tal teor no ordenamento jurídico 
capixaba, propiciará o descumprimento de dever 
institucionalizado pelo Estado, sem que este possa 
manejar qualquer mecanismo para se contrapor a tal 
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ilícito. Tudo isso em sério prejuízo à imperatividade, 
substrato de qualquer ordenamento jurídico”. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
__________________________ 
1 Aliás, mesmo que se admita que a coação não seja característica 
imanente das normas jurídicas, a sanção, enquanto conceito amplo 
(conseqüência imputada a uma hipótese, seja ou não um ato de coação), 
deve estar sempre presente, o que não é o caso do autógrafo em 
destaque. 
2 Teoria da norma jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 161. 
3 Essa circunstância foi inclusiva levantada pelo Min. CEZAR PELUSO 
nos debates havidos no julgamento da ADI 2487, oportunidade em que 
reconheceu que preceito jurídico sem sanção não configura norma 
jurídica, não passando de mera recomendação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

MENSAGEM N.º 002/2009. 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

 
Vitória, 12 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto à elevada apreciação dessa 
Augusta Casa Legislativa o incluso PROJETO 
DE LEI, aprovado à unanimidade pelo Egrégio 
Tribunal Pleno deste Poder Judiciário nesta data, 
que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos 
membros da Magistratura do Estado do Espírito 
Santo. 

Importante registrar que se trata de 
medida que visa apenas recompor em parte as 
perdas inflacionárias ocorridas entre 2006 (ano 
em que foi fixado o subsídio de juízes e 
desembargadores do Estado - Lei Complementar 
n.º 355/06) e a presente data, que somam 
aproximadamente 17,41% (dezessete vírgula 
quarenta e um por cento). Neste período a 
Magistratura estadual não sofreu qualquer 
reajuste em seus subsídios, ao contrário de 
outras categorias de funcionários públicos, 
visando a proposta, portanto, atender à 
determinação contida no artigo 37, X da 
Constituição Federal, observado o disposto no 
artigo 37, XI do mesmo diploma. 

Ressaltamos, ademais, que a perda será 
apenas em parte recomposta em face da 
pretensão de se reajustar os subsídios em 5% 
(cinco por cento) a partir de 1.° de setembro de 
2009 e 3,88% (três vírgula trinta e oito por cento) 
a partir de 1.º de fevereiro de 2010, em 
conformidade com a Lei Federal n.º 12.041/2009. 

Cabe-nos ainda destacar a existência de 
previsão orçamentária para cobertura da despesa 
a ser gerada pela aprovação do presente projeto 
de lei, não havendo nenhum aumento na despesa 
já prevista nos orçamentos anuais, propostos ou 
aprovados, e no planejamento plurianual do 
Poder. 

Por tais razões espera esta Corte contar 
com o apoio de Vossa Excelência e de seus 
honrados pares para aprovação do presente 
PROJETO DE LEI. 

 
Atenciosamente, 
 

Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON  

Presidente em exercício 
 

Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
37/2009 

 
Reajusta os Subsídios da Magistratura do Estado do 

Espírito Santo. 
 

Art. 1.º. O Subsídio mensal da Magistratura do 
Estado do Espírito Santo, fixado pelo Art. 1.º da Lei 
Complementar n.º 355 de 22 de janeiro de 2006, fica 
reajustado em: 
 

I - 5,00% (cinco por cento), a partir de 
1.º de setembro de 2009; e 
 
II - 3,88% (três virgula oitenta e oito 
por cento) a partir de 1.º de fevereiro 
de 2010. 

 
Art. 2.º. Os magistrados perceberão seus 

subsídios na forma do escalonamento definido na Lei 
Complementar n.º 234 de 18 de abril de 2002. 

 
Art. 3.º. Aos membros inativos e pensionistas 

da Magistratura estadual, respeitado o disposto no 
artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, 
aplicam-se todas as disposições desta Lei 
Complementar. 
 

Art. 4.º. As despesas decorrentes da execução 
da presente Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, que serão suplementadas, se 
necessário. 
 

Art. 5.º. A implementação do disposto nessa 
Lei observará o previsto no art. 169 da Constituição 
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Federal e as normas pertinentes à Lei Complementar 
n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
 

Art. 6.º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Vitória, 12 de novembro de 2009. 
 

Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON  

Presidente em exercício 
 

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo, em cumprimento à Lei 
Complementar n.º 101/00 Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como à Lei 
Estadual n.º 4.890/94, informa que a aprovação do 
presente Projeto de Lei Complementar, que concede 
reajuste de 5% (cinco por cento) a partir de 1.º de 
setembro de 2009 e 3,88% (três vírgula oitenta e 
oito por cento) a partir de 1.º de fevereiro de 2010 
nos subsídios da Magistratura do Estado do 
Espírito Santo, irá gerar um impacto 
orçamentário e financeiro no exercício de 2009, de 
aproximadamente R$1.730.000,00 (um milhão e 
setecentos e trinta mil reais) e R$11.435.000,00 
(onze milhões quatrocentos e trinta e cinco mil 
reais) de acréscimo em cada exercício nos gastos 
com as folhas de pagamento de pessoal do Poder 
Judiciário em 2010 e 2011. 

Na oportunidade esclarecemos que há saldo 
orçamentário disponível na unidade Tribunal de 
Justiça para fazer face a presente despesa, estando a 
mesma em consonância com as Leis Orçamentárias 
Anuais e atendendo a todos os preceitos legais 
contidos na Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), encontrando-se também 
dentro da programação aprovada na Lei Estadual n.º 

8.821/08 (Plano Plurianual de Aplicações 2008/2011). 
 

Vitória, 12 de novembro de 2009. 
 

Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON  

Presidente em exercício 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Santos) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
MENSAGEM N.º 185/2009. 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico a V. Ex.ª que, amparado nos 
artigos 66, 2º e 91 IV da Constituição Estadual, 
vetei totalmente por inconstitucionalidade o 
Projeto de Lei n.º 437/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, que “Fixa o número 
máximo de passageiros em pé em 50% da 
capacidade de passageiros sentados em cada ônibus 
do Sistema Transcol-CETURB GV”. 

Observa-se que o inteiro teor do Autógrafo 
de Lei n.º 246/2009 em que fora transformado o 
projeto de lei padece de vícios de 
inconstitucionalidade, tanto formal quanto material. 

Solicitei a manifestação da Procuradoria 
Geral do Estado, tendo aquele Órgão emitido o 
seguinte parecer que aprovo: 

 
“Da violação do Princípio da 
Separação dos Poderes. Violação 
dos artigos 2º e 84, II e VI, “a”1, 
da Constituição Federal. 

 
O núcleo irredutível do Princípio da 

Separação dos Poderes (CF, art. 2º) reside na 
fixação de competências privativas a cada um dos 
órgãos, que salvo previsão constitucional expressa, 
não podem ser exercidas pelos demais.  

Nessa linha, é da alçada exclusiva do 
Executivo a Direção Superior da Administração 
Pública (CF, art. 84, incisos II e VI, “a”), 
competência em cujo âmbito se insere a celebração, 
modificação ou extinção de contratos 
administrativos. Tanto assim, que esse Excelso 
Pretório tem jurisprudência firmada sobre a 
inconstitucionalidade de dispositivos que 
subordinem a celebração de contratos ou convênios 
à prévia anuência do Legislativo. 

Na hipótese em questão, tem-se que a 
proposição legal impugnada, de iniciativa 
parlamentar, alterou as condições do contrato de 
permissão com as empresas prestadores de serviços 
intermunicipais de transportes públicos de 
passageiros, ao determinar que o número de 
passageiros em pé deva ser 50% da capacidade de 
passageiros sentados em cada ônibus. 

A violação do Princípio da Separação dos 
Poderes, portanto, é evidente. A alteração de 
contratos de concessão ou de permissão é matéria 
tipicamente administrativa, imune às ingerências do 
parlamento. Nessa linha, já decidiu esse Excelso 
Pretório: 

 
(...) RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
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SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da 
reserva de administração impede 
a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. E que, em tais matérias, 
o Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, 
sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, 
desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no 
estrito desempenho de suas 
privativas atribuições institucionais. 
Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função 
primária da lei, transgride o 
princípio da divisão funcional do 
poder, representa comportamento 
heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação 
ultra vires do Poder Legislativo, que 
não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais. 
(Grifos acrescidos) 

 
A mesma solução deve ser adotada na 

hipótese vertente. Vale dizer: a Lei impugnada deve 
ser declarada inconstitucional, pois viola o Princípio 
da Separação dos Poderes (CF, art. 2º e 84, incisos 
II e VI, “a”). 

 
Da violação dos artigos 175, caput e 

incisos I, III e IV do parágrafo único2 e 37, XXI3 
da Constituição Federal.  

O projeto de lei impugnado também viola os 
artigos 175, caput e incisos I, III e IV do parágrafo 
único e 37, XXI da Constituição Federal. O motivo 
é simples: a lei não pode interferir nas relações 
jurídico-contratuais existentes entre o permitente e 
as empresas permissionárias sem causar 
descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter o 
serviço adequado em favor dos usuários, nem sem 
alterar, indevidamente, as condições previstas na 
licitação e formalmente estipuladas no contrato de 
permissão para exploração dos serviços de 
transporte coletivo da Grande Vitória.  

No âmbito estadual, a matéria sob exame foi 
igualmente disciplinada, como se pode observar pela 
leitura do artigos 210, caput e incisos I, III e IV e 
32, inciso XXI. 

No julgamento da ADI/MC n.º 2299-RS4 a 
Excelsa Corte deferiu a medida cautelar para 

suspender a eficácia de lei estadual que conferia 
isenção do pagamento das tarifas de água e luz no 
Estado do Rio Grande do Sul. Considerou-se na 
hipótese a violação dos dispositivos constitucionais 
anteriormente apontados. Confira-se: 

 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI 11.462, DE 17.04.2000, DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. PEDIDO DE LIMINAR. 
Plausibilidade jurídica da argüição 
de inconstitucionalidade com base 
na alegação de afronta aos artigos 
175, "caput", e parágrafo único, I, 
III e V [leia-se inciso IV], e 37, 
XXI, todos da Constituição Federal, 
porquanto Lei estadual, máxime 
quando diz respeito à concessão 
de serviço público federal e 
municipal, como ocorre no caso, 
não pode alterar as condições da 
relação contratual entre o poder 
concedente e os concessionários 
sem causar descompasso entre a 
tarifa e a obrigação de manter 
serviço adequado em favor dos 
usuários. Caracterização, por outro 
lado, do "periculum in mora". 
Liminar deferida, para suspender, 
"ex nunc", a eficácia da Lei n.º 
11.462, de 17.04.2000, do Estado 
do Rio Grande do Sul.  
(Grifos acrescidos) 

 
Do voto do Relator tem-se a seguinte 

passagem: 
 

”Sendo a Companhia Estadual de 
Energia Elétrica e a Companhia 
Riograndense de Saneamento 
sociedades de economia mista 
concessionárias, a primeira, de 
serviço público federal, e a segunda, 
de serviços municipais, para a para 
a plausibilidade jurídica da 
concessão de liminar contra a Lei 
estadual em causa - que concede 
isenções, de até seis meses, de 
pagamento de consumo de energia 
elétrica e de água a trabalhadores 
desempregados no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como não sujeita a corte esses 
fornecimentos por mais de seis 
meses se o beneficiário ficar 
desempregado e estabelece, ainda, 
parcelamento de débitos sem juros 
de mora e multa e com a limitação 
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do valor das parcelas -, para a 
plausibilidade jurídica, repito, da 
concessão de liminar contra a Lei 
estadual em causa se me afiguram 
suficientes as alegações de afronta 
aos artigos 175, “caput” e parágrafo 
único, I, III e V [leia-se inciso IV], 
e 37, XXI, todos da Constituição 
Federal. Com efeito, em exame 
compatível com a natureza da 
liminar requerida, Lei estadual, 
máxime quando diz respeito à 
concessão de serviço público 
federal e municipal, como ocorre 
no caso, não pode alterar as 
condições da relação contratual 
entre o poder concedente e os 
concessionários sem causar 
descompasso entre a tarifa e a 
obrigação de manter serviço 
adequado em favor dos usuários, 
infringindo, assim, não só a 
política tarifária estabelecida 
contratualmente e sob o controle 
do poder concedente, mas 
também introduzindo elemento 
novo na relação contratual entre 
o poder concedente e o 
concessionário, alterando, dessa 
forma, as condições contratuais 
previstas na licitação exigida pelo 
“caput” do artigo 175 da Carta 
Magna, que, assim, é violado.” 
(Grifos acrescidos) 

 
Constata-se, por conseguinte, que, na 

hipótese em comento, não compete ao Poder 
Legislativo capixaba tomar medidas que 
interfiram na execução do contrato de 
permissão em foco, mesmo que pretenda 
promover melhorias. Tal prerrogativa, 
conforme demonstrado, pertence ao Poder 
Executivo, que a exerce por meio da 
CETURB-GV, uma Empresa Pública de 
Direito Privado criada justamente para atuar 
na concessão – ou permissão, neste caso – de 
serviços intermunicipais de transportes 
públicos de passageiros da Grande Vitória. 

Nesse particular, vejamos o que nos 
informam os artigos 4º e 5º da Lei Estadual n.º 
3.693/1984, que instituiu o Sistema de 
Transportes Urbanos da Aglomeração Urbana 
da Grande Vitória, in verbis: 

 
Art. 4.º - Fica o Poder Executivo 
autorizado a constituir uma 
empresa pública, sob a forma de 
sociedade anônima de capital 
autorizado, dotada de 
personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio 

e autonomia administrativa e 
financeira, com a denominação de 
Companhia de Transportes 
Urbanos da Grande Vitória – 
CETURB-GV, vinculada à 
Secretaria de Estado do Interior e 
dos Transportes, nos termos do 
Artigo 32, da Lei 3043, de 31 de 
dezembro de 19755. 
(Grifos acrescidos) 

 
Art. 5.º - A CETURB-GV será a 
concessionária única e exclusiva 
dos serviços intermunicipais de 
transportes públicos de 
passageiros da Aglomeração 
Urbana da Grande Vitória, por 
prazo indeterminado, a partir de 
sua constituição. 
(...) 
(Grifos acrescidos) 

 
Art. 6.º - A Companhia de 
Transportes Urbanos da Grande 
Vitória – CETURB-GV executará 
atividades e funções do Sistema de 
Transportes Urbanos da 
Aglomeração Urbana da Grande 
Vitória, definido no Art. 2º desta 
Lei, podendo especialmente: 

 
I - regulamentar, controlar e 
fiscalizar a operação dos serviços 
de transportes públicos de 
passageiros; 

 
II - operar, diretamente ou 
através de terceiros, mediante 
permissão, autorização ou outro 
ato administrativo, os serviços de 
transporte coletivo de 
passageiros; 
(...) 
(Grifos acrescidos) 

 
Como se vê, compete à CETURB-GV a 

regulamentação, o controle e a fiscalização da 
prestação do serviço de transportes por parte das 
empresas concessionárias, não havendo na Lei 
qualquer dispositivo que autorize a atuação do Poder 
Legislativo nesse sentido. 

Este é também o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, segundo o qual compete ao Poder 
Executivo a fiscalização das empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviços 
públicos. Vejamos: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI N.º 8.033/2003, DO ESTADO 
DO MATO GROSSO, QUE 
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INSTITUIU O SELO DE 
CONTROLE DOS ATOS DOS 
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 
REGISTRO, PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE CONTROLE DAS 
ATIVIDADES DOS NOTÁRIOS E 
DOS REGISTRADORES, BEM 
COMO PARA OBTENÇÃO DE 
MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA 
QUANTO À AUTENTICIDADE 
DOS RESPECTIVOS ATOS. I - 
Iniciativa: embora não 
privativamente, compete ao 
Tribunal de Justiça deflagrar o 
processo de elaboração de leis que 
disponham sobre a instituição do 
selo de controle administrativo dos 
atos dos serviços notariais e de 
registro (alínea "d" do inciso II do 
art. 96 c/c § 1.º do art. 236 da Carta 
Federal). II - Regime jurídico dos 
serviços notariais e de registro: a) 
trata-se de atividades jurídicas 
próprias do Estado, e não 
simplesmente de atividades 
materiais, cuja prestação é 
traspassada para os particulares 
mediante delegação. Traspassada, 
não por conduto dos mecanismos da 
concessão ou da permissão, 
normados pelo caput do art. 175 da 
Constituição como instrumentos 
contratuais de privatização do 
exercício dessa atividade material 
(não jurídica) em que se constituem 
os serviços públicos; b) a delegação 
que lhes timbra a funcionalidade 
não se traduz, por nenhuma forma, 
em cláusulas contratuais; c) a sua 
delegação somente pode recair 
sobre pessoa natural, e não sobre 
uma empresa ou pessoa mercantil, 
visto que de empresa ou pessoa 
mercantil é que versa a Magna 
Carta Federal em tema de concessão 
ou permissão de serviço público; d) 
para se tornar delegatária do Poder 
Público, tal pessoa natural há de 
ganhar habilitação em concurso 
público de provas e títulos, não por 
adjudicação em processo 
licitatório, regrado pela 
Constituição como antecedente 
necessário do contrato de concessão 
ou de permissão para o desempenho 
de serviço público; e) são atividades 
estatais cujo exercício privado jaz sob 
a exclusiva fiscalização do Poder 
Judiciário, e não sob órgão ou 
entidade do Poder Executivo, sabido 

que por órgão ou entidade do 
Poder Executivo é que se dá a 
imediata fiscalização das 
empresas concessionárias ou 
permissionárias de serviços 
públicos. Por órgãos do Poder 
Judiciário é que se marca a presença 
do Estado para conferir certeza e 
liquidez jurídica às relações inter-
partes, com esta conhecida 
diferença: o modo usual de atuação 
do Poder Judiciário se dá sob o 
signo da contenciosidade, enquanto 
o invariável modo de atuação das 
serventias extra-forenses não 
adentra essa delicada esfera da 
litigiosidade entre sujeitos de 
direito; (...) 
(Grifos acrescidos) 

 
Destarte, na hipótese vertente resta patente a 

inconstitucionalidade da Lei impugnada, pela 
violação dos artigos 175, caput e incisos I, III e IV 
do parágrafo único e 37, XXI da Constituição 
Federal, bem como dos artigos 4º, 5º e 6º, I e II da 
Lei Estadual n.º 3.693/1984. 

 
Da violação dos atos jurídicos 
perfeitos e do direito adquirido 
(CF, art. 5º, inciso XXXVI6). 

 
Ao assentar que o número de passageiros 

em pé deve ser 50% da capacidade de passageiros 
sentados em cada ônibus da Sistema Transcol 
CETURB-GV, o Projeto de Lei em apreço nada 
mais fez do que alterar as disposições do contrato de 
permissão firmado entre a CETURB-GV e as 
empresas de transportes coletivos. Contrato este que 
foi validamente firmado e que se encontra em curso. 

Há aí, portanto, nítida violação da 
intangibilidade do ato jurídico perfeito (contrato 
administrativo) e do direito adquirido pela lei nova 
(CF, art. 5º, XXXVI).  

Não infirma a assertiva o fato de se tratar de 
contrato administrativo (contrato de permissão). 
Este também constitui ato jurídico perfeito e gera 
direito adquirido, conforme ressalta Celso Antônio 
Bandeira de Mello:  

 
“De par com as noções até agora 
expostas cumpre anotar que 
também se reconhece a existência 
de direito adquirido perante certos 
liames jurídicos que, por sua 
própria índole, são armados pelas 
partes sobre a inafastável 
pressuposição de que continuariam 
regidos na conformidade das 
cláusulas ensejadas pela lei do 
tempo em que são formados. 
Referimo-nos aos contratos em 
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geral e, assim também, aos 
chamados contratos 
administrativos.” 
(Grifos acrescidos) 
 

Sobre este assunto, o Supremo Tribunal 
Federal já firmou o entendimento no sentido de que 
a lei superveniente não pode retroagir para atingir 
contratos (atos jurídicos perfeitos) ou mesmo os 
seus efeitos pendentes, sendo indiferente que se trate 
de lei de ordem pública ou que sejam invocadas 
“Razões de Estado” em favor de sua aplicação 
retroativa. Vejamos: 

 
EMENTA: RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - 
CADERNETA DE POUPANÇA - 
CONTRATO DE DEPÓSITO 
VALIDAMENTE CELEBRADO - 
ATO JURÍDICO PERFEITO - 
INTANGIBILIDADE 
CONSTITUCIONAL - CF/88, 
ART. 5º, XXXVI - 
INAPLICABILIDADE DE LEI 
SUPERVENIENTE À DATA DA 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
DE DEPÓSITO, MESMO 
QUANTO AOS EFEITOS 
FUTUROS DECORRENTES DO 
AJUSTE NEGOCIAL - RE NÃO 
CONHECIDO. CONTRATOS 
VALIDAMENTE CELEBRADOS 
- ATO JURÍDICO PERFEITO - 
ESTATUTO DE REGÊNCIA - LEI 
CONTEMPORÂNEA AO 
MOMENTO DA CELEBRAÇÃO. 
- Os contratos submetem-se, 
quanto ao seu estatuto de 
regência, ao ordenamento 
normativo vigente à época de sua 
celebração. Mesmo os efeitos 
futuros oriundos de contratos 
anteriormente celebrados não se 
expõem ao domínio normativo de 
leis supervenientes. As 
conseqüências jurídicas que 
emergem de um ajuste negocial 
válido são regidas pela legislação 
em vigor no momento de sua 
pactuação. Os contratos - que se 
qualificam como atos jurídicos 
perfeitos (RT 547/215) - acham-se 
protegidos, em sua integralidade, 
inclusive quanto aos efeitos 
futuros, pela norma de 
salvaguarda constante do art. 5º, 
XXXVI, da Constituição da 
República. Doutrina e precedentes. 
INAPLICABILIDADE DE LEI 
NOVA AOS EFEITOS FUTUROS 
DE CONTRATO 

ANTERIORMENTE 
CELEBRADO - HIPÓTESE DE 
RETROATIVIDADE MÍNIMA - 
OFENSA AO PATRIMÔNIO 
JURÍDICO DE UM DOS 
CONTRATANTES - 
INADMISSIBILIDADE. - A 
incidência imediata da lei nova 
sobre os efeitos futuros de um 
contrato preexistente, precisamente 
por afetar a própria causa geradora 
do ajuste negocial, reveste-se de 
caráter retroativo (retroatividade 
injusta de grau mínimo), achando-se 
desautorizada pela cláusula 
constitucional que tutela a 
intangibilidade das situações 
jurídicas definitivamente 
consolidadas. Precedentes. LEIS 
DE ORDEM PÚBLICA - RAZÕES 
DE ESTADO - MOTIVOS QUE 
NÃO JUSTIFICAM O 
DESRESPEITO ESTATAL À 
CONSTITUIÇÃO - 
PREVALÊNCIA DA NORMA 
INSCRITA NO ART. 5º, XXXVI, 
DA CONSTITUIÇÃO. - A 
possibilidade de intervenção do 
Estado no domínio econômico não 
exonera o Poder Público do dever 
jurídico de respeitar os 
postulados que emergem do 
ordenamento constitucional 
brasileiro. Razões de Estado - que 
muitas vezes configuram 
fundamentos políticos destinados 
a justificar, pragmaticamente, ex 
parte principis, a inaceitável 
adoção de medidas de caráter 
normativo - não podem ser 
invocadas para viabilizar o 
descumprimento da própria 
Constituição. As normas de ordem 
pública - que também se sujeitam à 
cláusula inscrita no art. 5º, XXXVI, 
da Carta Política (RTJ 143/724) - 
não podem frustrar a plena eficácia 
da ordem constitucional, 
comprometendo-a em sua 
integridade e desrespeitando-a em 
sua autoridade.7 
(Grifos acrescidos) 

 
EMENTA: Ação direta de 
inconstitucionalidade. - Se a lei 
alcançar os efeitos futuros de 
contratos celebrados anteriormente 
a ela, será essa lei retroativa 
(retroatividade mínima) porque vai 
interferir na causa, que e um ato ou 
fato ocorrido no passado. - O 
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disposto no artigo 5, XXXVI, da 
Constituição Federal se aplica a 
toda e qualquer lei 
infraconstitucional, sem 
qualquer distinção entre lei de 
direito público e lei de direito 
privado, ou entre lei de ordem 
pública e lei dispositiva. 
Precedente do S.T.F.. - 
Ocorrência, no caso, de violação 
de direito adquirido. A taxa 
referencial (TR) não é índice de 
correção monetária, pois, 
refletindo as variações do custo 
primário da captação dos depósitos 
a prazo fixo, não constitui índice 
que reflita a variação do poder 
aquisitivo da moeda. Por isso, não 
há necessidade de se examinar a 
questão de saber se as normas que 
alteram índice de correção 
monetária se aplicam 
imediatamente, alcançando, pois, as 
prestações futuras de contratos 
celebrados no passado, sem 
violarem o disposto no artigo 5, 
XXXVI, da Carta Magna. - 
Também ofendem o ato jurídico 
perfeito os dispositivos impugnados 
que alteram o critério de reajuste 
das prestações nos contratos já 
celebrados pelo sistema do Plano de 
Equivalência Salarial por Categoria 
Profissional (PES/CP). Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada 
procedente, para declarar a 
inconstitucionalidade dos artigos 
18, "caput" e parágrafos 1 e 4; 20; 
21 e parágrafo único; 23 e 
parágrafos; e 24 e parágrafos, todos 
da Lei n.º 8.177, de 1 de maio de 
1991.8 
(Grifos acrescidos) 
 

Em suma, a proposição legal impugnada 
também é inconstitucional por violação dos atos 
jurídicos perfeitos e do direito adquirido (CF, art. 5º, 
inciso XXXVI)” 

Pelos argumentos bem colocados pela 
ilustre Procuradoria Geral do Estado, o veto total ao 
PL n.º 437/2009 é oportuno e se impõe, razão 
porque exerço tal prerrogativa. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

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

MENSAGEM N.º 186/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em resposta ao OF.SGP/ALES/N.º2341, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis 
cópia reprográfica da EMI/SEGULT/003/2009, 
contendo a informação formulada por meio do 
Requerimento n.º 257/09. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG 
GOMES 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza, por cópia. 

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

MENSAGEM N.º 187/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto à apreciação dessa ilustre 
Assembléia Legislativa o incluso Projeto de Lei que 
tem por objetivo revogar a Lei n.º 6684, de 24 de 
maio de 2001, que “estabelece prioridade na 
tramitação de processos administrativos em que for 
parte pessoa idosa”.  

O Estado do Espírito Santo, de certa forma, 
antecipou com a citada lei algum direito ao idoso no 
que se refere a procedimentos administrativos em 
que figure como parte ou interveniente. 

Entretanto, com o advento da Lei Federal 
n.º 10741, de  1.º de outubro de 2003 que “Dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”, 
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a Lei Estadual n.º 6684/2001, tênue percussor 
daquela, não faz sentido existir no mundo jurídico, 
vez que o Estatuto é de âmbito nacional e, por sinal, 
muito abrangente, inclusive classificando o idoso 
como pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, sendo, assim, mais benevolente que 
a lei estadual bem mais restritiva. 

Pelas razões expostas, a revogação da Lei 
n.º 6684/2001 se justifica, para o que encareço o 
empenho dessa Casa de Leis na aprovação do 
projeto de lei anexo. 
 
 Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 577/2009 
 

Revoga a Lei n.º 6684, de 24/05/01. 
 

Art. 1.º Fica revogada a Lei n.º 6684, de 24 
de maio de 2001. 

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

sua publicação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Assistência 
Social e de Finanças.  

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

MENSAGEM N.º 188/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, de 18 de novembro 2009.  
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa Leis o 
anexo projeto de lei que introduz alterações na Lei 
n.o 7.001, de 27 de dezembro de 2001, na parte que 
trata das taxas em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de 
serviços públicos específicos e divisíveis prestados 
ao contribuinte ou postos à sua disposição, prestados 
ao contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Espírito Santo CBMES. 

A medida se justifica tendo em vista a 
aprovação da Lei n.º 9.269, de 22 de julho de 2009, 
que consolidou dos dispositivos das Leis n.º 3.218, 
de 20 de julho de 1978, e 7.990, de 25 de maio de 
2005, adequando os fatos geradores das taxas 
referentes ao CBMES às novas realidades sem, 
contudo, gerar acréscimo ao valor devido.  

O projeto de lei visa, ainda, permitir a 
isenção de taxas para os órgãos dos Poderes 
Municipais nas solicitações de vistorias ao Corpo 
de Bombeiros Militar, desde que o Município 
possua convênio firmado com o CBMES para a 
prestação dos serviços de segurança das pessoas e 
bens contra incêndio e pânico. 

Desta forma, Senhor Presidente, solicito a 
aprovação do incluso Projeto de Lei, que 
permitirá a adequação das taxas às novas 
realidades impostas pela Lei n.º 9.269/2009, e sua 
regulamentação, possibilitando ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo 
uma consolidação dos serviços de segurança das 
pessoas e de seus bens contra incêndio e pânico. 

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

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 578/2009 
 

Altera dispositivos da Lei n.° 7.001, 
de 27 de dezembro de 2001, que 
define as taxas devidas ao Estado 
em razão do exercício regular do 
poder de polícia ou pela utilização 
efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos e divisíveis 
prestados ao contribuinte ou postos 
a sua disposição. 

 
Art. 1.º O art. 3.º da Lei n.º 7.001, de 2001, 

fica acrescido do inciso XV, com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 3.º  
 
.................................................... 
 
XV - as solicitações de vistorias ao 
Corpo de Bombeiros Militar para os 
órgãos dos poderes públicos 
municipais, desde que o Município 
tenha firmado convênio com a 
Corporação.” (NR) 
 

Art. 2.º A Tabela VIII da Lei n.o 
7.001/2001, fica alterada na forma do Anexo 
Único que integra esta Lei. 

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

sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º 
de janeiro de 2010. 
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ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE O ART. 
2.º 

 
“LEI N.º 7.001, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 

 
TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO 

PODER DE POLÍCIA OU PELA UTILIZAÇÃO 
EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS, 

PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 
A SUA DISPOSIÇÃO 

 
.................................................................................... 

 
TABELA VIII 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
CLASSE FATO GERADOR VALOR EM VRTE 

1. LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO  

1.1 Análise de Projeto Técnico  
 (válida para três análises do mesmo projeto) 

1.1.1 Até 900 m² 126 
1.1.2 acima de 900 m², por m² excedente 0,07 

 
1.2 Vistorias para Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco 

(válida para uma vistoria e duas conferências) 
1.2.1 Até 100 m² 30 
1.2.2 de 101 até 150 m² 40 
1.2.3 de 151 até 300 m² 50 
1.2.4 de 301 até 500 m² 60 
1.2.5 de 501 até 900 m²  126 
1.2.6 acima de 900 m², por m² excedente 0,07 

 
1.3 Vistorias para Licenciamento de Eventos Temporários e Similares 

(válida para uma vistoria e duas conferências) 
1.3.1 lotação de até 500 pessoas 70 
1.3.2 lotação de 501 até 1.000 pessoas 140 
1.3.3 lotação de 1.001 até 3.000 pessoas 210 
1.3.4 lotação de 3.001 até 5.000 pessoas 280 
1.3.5 lotação de 5.001 até 7.000 pessoas 350 
1.3.6 lotação de 7.001 até 10.000 pessoas 420 
1.3.7 lotação de 10.000 até 20.000 pessoas 490 
1.3.8 lotação acima de 20.000 pessoas 560 

 
2. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO 

2.1 Vistorias para Renovação de Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco 
(válida para uma vistoria e duas conferências) 

2.1.1 até 100 m² 25 

2.1.2 de 101 até 150 m²  35 

2.1.3 de 151 até 300 m² 42 

2.1.4 de 301 até 500 m² 49 

2.1.5 de 501 até 900 m² 70 

2.1.6 de 901 até 1500 m² 84 

2.1.7  acima de 1500 m², por m² excedente 0,028 

2.1.8  de lojas e salas inseridas em condomínios licenciados 21 

 
3. CONSULTA PRÉVIA PARA PROJETOS TÉCNICOS 

3.1 Nível I  40 

3.2 Nível II  60 

3.3 Nível III  80 

3.4 Nível IV  100 

 
4. MODIFICAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS 
(válida para três análises do mesmo projeto) 

4.1 Nível I 35 

4.2 Níveis II, III e IV, por prancha  35 

5. CADASTRAMENTO 

5.1 de profissionais projetistas 70 

5.2 
de empresas especializadas e habilitadas a executar instalação, 
manutenção, fabricação ou comercialização das medidas de segurança 
contra incêndio e pânico 

100 

5.3 
de profissionais devidamente habilitados a executar a instalação e 
manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico 70 

5.4 de empresas promotoras de shows e eventos  100 

5.5 de profissionais promotores de shows e eventos 70 

 
6. RENOVAÇÃO DE CADASTRAMENTO 

6.1 de profissionais projetistas 35 

6.2 
de empresas especializadas e habilitadas a executar instalação, 
manutenção, fabricação ou comercialização das medidas de segurança 
contra incêndio e pânico 

50 

6.3 
de profissionais devidamente habilitados a executar a instalação e 
manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico 35 

6.4 de empresas promotoras de shows e eventos  50 

6.5 de profissionais promotores de shows e eventos 35 

 
10. TREINAMENTO E PALESTRAS 

10.
1 

treinamento (por alunos) 

10.
1.1 

até 10 horas 65 

10.
1.2 

de 11 até 20 horas 130 

10.
1.3 

de 21 até 30 horas 195 

10.
1.4 

de 31 até 40 horas 260 

10.
2 

palestras para eventos remunerados (por hora)  110 

 
11. BRIGADAS DE INCÊNDIO 

11.
1 

cadastramento de instrutor para formação, treinamento e reciclagem de 
brigadas de incêndio e bombeiros profissionais civis. 80 

11.
2 

cadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de 
brigadas de incêndio; de bombeiros profissionais civis; e de primeiros 
socorros e/ou socorros de urgência 

100 

11.
3 

cadastramento de empresas prestadoras de serviços de bombeiro 
profissional civil 200 

11.
4 

curso de instrutor de brigadas de incêndio e bombeiros profissionais civis, 
por aluno 400 

11.
5 

curso de formação de brigadas de incêndio, por aluno 150 

11.
6 

curso de formação de bombeiros profissionais civis, por aluno 332 

11.
7 

recolhimento da anotação de responsabilidade profissional, por turma de 
20 (vinte) alunos 50 

11.
8 

avaliação dos brigadistas e bombeiros profissionais civis formados pelas 
empresas especializadas e registros dos certificados, por certificado 30 

11.
9 

Vistoria dos requisitos técnicos das empresas especializadas na formação e 
treinamento, por visita 

 
50 

11.
10 

emissão de certificado para as empresas que possuem a obrigatoriedade de 
brigada de incêndio 30 

11.
11 

aluguel do campo de treinamento do CEIB, por período de 04 (quatro) 
horas 500 

11.
12 

reciclagem de instrutores de brigadas de incêndio e de bombeiros 
profissionais civis, por aluno 218 

11.
13 

reciclagem dos brigadistas de incêndio, por aluno 65 

11.
14 

reciclagem de bombeiros profissionais civis, por aluno 166 

11,
15 

recadastramento de instrutor para formação, treinamento e reciclagem de 
brigadas de incêndio e bombeiros profissionais civis. 50 

11.
16 

recadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de 
brigadas de incêndio; de bombeiros profissionais civis; e de primeiros 
socorros e/ou socorros de urgência 

75 

11.
17 

recadastramento de empresas prestadoras de serviço de bombeiro 
profissional civil 100 

 
12. OUTROS SERVIÇOS  

12.
1 

carimbo e assinatura em cópias extras de pranchas, por prancha 07 

12.
2 

desarquivamento de Projetos Técnicos para reprodução 35 

12.
3 

2ª via de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (ALCB) 21 

12.
4 

priorização de análise de projeto técnico  

12.
4.1 

até 900 m² 38 

12.
4.2 

acima de 900 m², por m² excedente 0,021 

12.
5 

fotocópia até 6 folhas 17 

12.
6 

fotocópia a partir da 7ª folha, por folha 0,35 

...... ....................................................... ......” (NR) 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Segurança e de 
Finanças.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª cópia da 
Mensagem n.º 188/2009. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
cópia da Mensagem n.º 188/2009. 

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

MENSAGEM N.º 189/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 18 de novembro de 2009.  
 
Senhor Presidente, 
 

Submeto ao exame dessa ilustre Casa de 
Leis o incluso projeto de lei complementar visando 
reformular o Fundo de Defesa e Desenvolvimento 
do Meio Ambiente - FUNDEMA, criado pela Lei 
Complementar no 152, de 16 de junho de 1999. 

Considerando que o mencionado Fundo não 
fora operacionalizado satisfatoriamente, a Câmara 
Técnica de Política Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - CONSEMA iniciou sua reformulação 
tendo como fruto o projeto de lei que ora encaminho 
a essa Assembléia Legislativa. 

Do reexame da lei citada foram observados 
alguns entraves para operacionalização do Fundo 
tais como: falta de elementos normativos 
disciplinando o seu funcionamento, bem como a 
ausência da sociedade civil organizada em seu 
Conselho Gestor, posto que a Lei Complementar n.º 
152/99 só prevê a composição formada somente 
pelo poder público. 

O novo projeto de lei é objeto de ampla 
discussão entre poder público, o setor empreendedor 
e a sociedade civil organizada, referendada pela 
Resolução n.º 001/2009 do  
CONSEMA. 

Com a reformulação do FUNDEMA ele 
passará a denominar-se Fundo Estadual de Meio 
Ambiente, mantendo a mesma sigla anterior, sendo 
sua gestão participativa. robustecendo, assim, a 
gestão ambiental por meio de apoio aos planos, 
programas e projetos que dêem sustentação à 
política estadual de meio ambiente, com vistas à 
educação ambiental, recuperação ambiental e 
preservação das áreas de interesse ecológico. 

Nesta proposição que ora proponho, a 
gestão participativa ocorrerá pela nova composição 

do Conselho Gestor que será de forma paritária 
entre o Poder Executivo, sociedade civil organizada 
e setor empreendedor, assim como pelo Conselho 
Consultivo, cuja atribuição está afeta ao 
CONSEMA.  

Vale ressaltar que o produto das sanções 
administrativas, resultantes de infrações às normas 
das políticas estaduais de meio ambiente e florestal, 
constituirão fontes de recursos do FUNDEMA 
subscritas por meio de sub-contas, permitindo sua 
gestão autônoma. 

Assim, Senhor Presidente e ilustres pares, 
encareço o empenho dessa Casa de Leis na 
aprovação do projeto de lei em anexo por considerá-
lo de grande interesse público. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 38/2009 

 
Reformula o Fundo de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente 
- FUNDEMA criado pela Lei 
Complementar ii. 152, de 16 de 
junho de 1999, estabelece sua 
forma de gestão, e dá outras 
providências 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS  

 
Art. 1.º Fica reformulado o Fundo de 

Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – 
FUNDEMA, alterando sua denominação para 
“Fundo Estadual do Meio Ambiente”, cuja sigla 
permanecerá FUNDEMA. 

 
Parágrafo único. Todos os recursos 

pertencentes ao Fundo de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente passarão a 
pertencer na data da publicação desta Lei, ao Fundo 
Estadual do Meio Ambiente. 

 
Art. 2.º Os recursos do FUNDEMA serão 

destinados a dar sustentação à Política Estadual de 
Meio Ambiente, com objetivos de apoiar planos, 
programas e projetos de: 

 
I - educação ambiental; 
 
II - recuperação ambiental; 
 
III - preservação das áreas de 
interesse ecológico; 
 
IV - outros que estejam em 
conformidade com a Política 
Estadual de Meio Ambiente e 
definidos pelo Conselho Consultivo 
do fundo. 
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Art. 3.º O Poder Executivo Estadual 
estabelecerá o regulamento do FUNDEMA, no qual 
deverão estar previstos mecanismos de gestão 
financeira e administrativa capazes de garantir o 
controle e fiscalização da aplicação dos recursos do 
Fundo. 
 

CAPÍTULO II 
 

SEÇÃO I 
DOS RECURSOS 

 
Art. 4.º Constituirão recursos do Fundo: 

 
I - as dotações orçamentárias do 
Estado, da União e dos Municípios; 
 
II - o produto das sanções 
administrativas por infrações às 
normas decorrentes das Políticas 
Estaduais de Meio Ambiente e 
Florestal, de que não caiba mais 
recurso;  
 
III - os decorrentes de acordos, 
convênios, contratos e consórcios 
com entidades públicas ou privadas, 
municipais ou estaduais, nacionais 
ou internacionais; 
 
IV - os advindos de auxílios, 
doações, legados, subvenções, 
contribuições, e quaisquer outros 
repasses efetivados por pessoas 
físicas ou jurídicas; 
 
V - o resultado das operações de 
crédito decorrentes das aplicações 
financeiras realizadas com recursos 
do fundo; 
 
VI - outros advindos pela utilização 
de recursos ambientais com fins 
econômicos, excluídos os 
decorrentes da Política Estadual de 
Recursos Hídricos; 
 
VII - outros recursos destinados por 
lei; 
 
VIII - outras receitas eventuais. 

 
Art. 5.º Os recursos do FUNDEMA serão 

aplicados mediante convênios, acordos, contratos, 
empréstimos ou financiamentos a serem celebrados 
com:  

 
I - pessoas jurídicas de direito 
público da administração direta ou 
indireta da União, Estados e 
Municípios; 

II - pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado que desenvolvam 
ações associadas às do Fundo, sem 
fins lucrativos; 
 
III - entidades ambientalistas não-
governamentais devidamente 
cadastradas junto à SEAMA; 
 
IV - outras entidades indicadas pelo 
Conselho Consultivo do Fundo.  

 
SEÇÃO II 

DAS PRIORIDADES PARA ALOCAÇÃO DOS 
RECURSOS 

 
Art. 6.º São consideradas prioritárias, as 

aplicações dos recursos financeiros do FUNDEMA 
em: 

 
I - unidades de conservação e áreas 
protegidas; 
 
II - recuperação de áreas 
degradadas; 
 
III - programas de capacitação e 
educação ambiental; 
 
IV - proteção e conservação de 
espécies ameaçadas de extinção; 
 
V - pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico voltados 
exclusivamente para a proteção, 
conservação e recuperação do meio 
ambiente; 
 
VI - preservação e conservação dos 
recursos naturais renováveis; 
 
VII - outras definidas pelo 
Conselho Gestor do FUNDEMA ou 
produto de deliberação do Conselho 
Consultivo; 

 
Art. 7.º Os recursos destinados ao Fundo 

serão depositados em conta bancária com a rubrica 
“FUNDEMA” junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo - BANDES, instituição 
bancária prestadora de serviços financeiros. 

 
Parágrafo único. O Fundo poderá ser 

organizado mediante sub-contas que permitam a 
gestão autônoma dos recursos financeiros advindos 
do produto das sanções administrativas por 
infrações às normas decorrentes das Políticas 
Estaduais de Meio Ambiente e Florestal.  

 
Art. 8.º Os custos da taxa de administração 

da Instituição Bancária, prestadora de serviços 
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financeiros, serão previamente aprovados pelo 
Conselho Gestor e definidas no regulamento desta 
Lei.  

 
CAPÍTULO III 

 
SEÇÃO I 

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Art. 9.º O FUNDEMA é vinculado pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – SEAMA. 

 
SEÇÃO II 

DO CONSELHO GESTOR 
 

Art. 10. O Conselho Gestor do FUNDEMA 
terá composição tripartite, com 6 (seis) membros, 
obedecendo a mesma composição representativa do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente – 
CONSEMA, com Poder Público Executivo, 
Sociedade Civil Organizada e Setor Empreendedor, 
cada parte com 2 (dois) membros. 

 
§ 1.º A presidência deste Conselho será 

exercida pelo(a) Secretário(a) de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, que exercerá o voto 
de qualidade.  

 
§ 2.º Na ausência ou impedimento, o (a) 

Presidente indicará seu respectivo substituto(a). 
 
§ 3.º Os membros que irão compor o 

Conselho Gestor serão indicados pelo Conselho 
Consultivo por meio de seus segmentos 
representativos. 

 
§ 4.º O mandato dos membros do Conselho 

Gestor será coincidente com o mandato dos 
membros do CONSEMA. 

 
§ 5.º A forma de funcionamento do 

Conselho Gestor será regulamentada por meio de 
Regimento Interno. 

 
Art. 11 A participação no Conselho Gestor 

do FUNDEMA é considerada serviço público 
relevante, vedada qualquer tipo de remuneração. 

 
Art. 12 O Conselho Gestor reunir-se-á 

sempre que convocado pelo seu (sua) Presidente, 
sendo exigido para a instalação das reuniões, o 
quorum mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de 
seus membros, assegurada a representação dos três 
segmentos.  

 
SEÇÃO III 

DO CONSELHO CONSULTIVO 
 

Art. 13. O Conselho Estadual de Meio 
Ambiente CONSEMA será o órgão consultivo do 
FUNDEMA, a quem competirá: 

I - propor as diretrizes e prioridades 
para a aplicação dos recursos do 
Fundo; 
 
II - orientar a captação e aplicação 
dos recursos do Fundo; 
 
III - propor normas e 
procedimentos para 
operacionalização do Fundo; 
 
IV - acompanhar a aplicação dos 
recursos do Fundo; 
 
V - avaliar as atividades 
desenvolvidas e os resultados 
obtidos com a aplicação dos 
recursos do Fundo, 
consubstanciados em relatórios; 
 
VI - indicar os membros do 
Conselho Gestor; 

 
SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO 
 

Art. 14. Fica criada a Secretaria Executiva 
do FUNDEMA que será exercida pelo Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos 
- IEMA voltada a apoiar e secretariar os trabalhos 
do Conselho Gestor e atender as deliberações e 
serviços de competência deste.  

 
Parágrafo único. A estrutura administrativa 

da Secretaria Executiva do Fundo será custeada por 
recursos do próprio fundo, conforme deliberado pelo 
Conselho Gestor. 
 

SEÇÃO V 
DA GESTÃO FINANCEIRA 

 
Art. 15. A gestão financeira e contábil do 

FUNDEMA caberá ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo - BANDES. 

 
Parágrafo único. As atribuições do gestor 

financeiro serão estabelecidas no regulamento desta 
Lei. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
SEÇÃO I 

ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO 
CONSELHO GESTOR 

 
Art. 16. São atribuições do FUNDEMA: 

 
I - convocar e presidir as reuniões 
ordinárias e extraordinárias do 
FUNDEMA e organizar as 
respectivas pautas; 
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II - representar, ativa e 
passivamente, o Fundo em todos os 
atos jurídicos; 
 
III - assinar os cheques e as ordens 
bancárias que movimentam os 
recursos do Fundo; 
 
IV - designar os técnicos do IEMA 
que irão trabalhar na Secretaria 
Executiva do Fundo; 
 
V - submeter os projetos e 
programas à análise do Conselho 
Gestor; 
 
VI - assinar convênios e acordos 
previstos no Plano Anual; 
 
VII - apresentar a proposta do 
Plano Anual do Fundo e o Relatório 
Anual de Desempenho, bem como 
outras propostas advindas da 
Secretaria Executiva; 
 
VIII - elaborar proposta de 
cronograma de desembolso. 

 
SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 
GESTOR 

 
Art. 17. São atribuições do Conselho Gestor 

do Fundo Estadual do Meio Ambiente: 
 

I - estabelecer as diretrizes e 
prioridades para a aplicação dos 
recursos do Fundo, com base nas 
proposições do Conselho 
Consultivo; 
 
II - deliberar sobre a estrutura 
administrativa do Fundo; 
 
III - aprovar o Plano Anual de 
Aplicação dos recursos destinados 
ao Fundo e acompanhar a sua 
execução; 
 
IV - analisar e aprovar projetos e 
programas, observando as 
prioridades estabelecidas nesta lei; 
 
V - assumir compromissos por 
conta de recursos do Fundo, até o 
limite do programa anual; 
 
VI - observar as diretrizes 
complementares do Conselho 
Consultivo que digam respeito ao 
Fundo; 

VII - zelar pela utilização prioritária 
dos recursos do Fundo; 
 
VIII - solicitar a colaboração do 
Conselho Consultivo nos casos 
omissos no processo de alocação 
dos recursos do Fundo; 
 
IX - estabelecer a periodicidade e a 
forma de funcionamento para os 
trabalhos do Fundo; 
 
X - prestar contas aos órgãos 
competentes na forma da lei; 
 
XI - fixar critérios para análise 
prévia e emissão de parecer sobre 
projetos e programas apresentados 
ao Fundo; 
 
XII - expedir normas para 
acompanhamento e avaliação de 
projetos e programas; 
 
XIII - deliberar sobre a proposta de 
Plano Anual do Fundo; 
 
XIV - aprovar o relatório anual de 
atividades e de desempenho do 
Fundo; 
 
XV - elaborar seu regimento 
interno; 

 
Art. 18. O Conselho Gestor do Fundo 

encaminhará o Relatório Anual de Desempenho, 
devidamente fundamentado, para análise do 
Conselho Consultivo, fazendo parte integrante de 
pauta do CONSEMA, no início de cada ano. 
 

SEÇÃO III 
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

EXECUTIVA 
 

Art. 19. São atribuições da Secretaria 
Executiva do FUNDEMA: 

 
I - encaminhar todas as questões de 
ordem administrativa e técnica 
internamente ao Fundo; 
 
II - manter atualizada a 
documentação e a escrituração 
contábil; 
 
III - cumprir as decisões do 
Conselho Gestor; 
 
IV - elaborar o Relatório Anual das 
Atividades e de Desempenho do 
Fundo; 
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V - realizar todos os atos referentes 
a procedimentos licitatórios; 
 
VI - levantar os balancetes 
trimestrais e demonstrativos de 
contas; 
 
VII - sistematizar as informações 
dos serviços de contabilidade do 
Fundo de modo a acompanhar a 
evolução da receita e das despesas, 
emitindo relatórios trimestrais 
sucintos; 
 
VIII - encerrar, até o dia 31 de 
janeiro, o balanço anual do Fundo 
enfatizando, entre outros, o 
acompanhamento dos 
demonstrativos, evidenciando o 
resultado do exercício; 
 
IX - preparar a prestação de contas 
da aplicação dos recursos do Fundo 
com subsídios nos dados a serem 
fornecidos pela Instituição 
Bancária, prestadora de serviços 
financeiros do Fundo; 
 
X - definir modelos manuais e 
normas operacionais para a 
apresentação de projetos e 
programas ao Fundo, bem como de 
prestações de contas daqueles 
projetos aprovados; 
 
XI - analisar os relatórios 
periódicos sobre o desenvolvimento 
dos projetos e programas 
apresentados ao Fundo, com as 
recomendações cabíveis; 
 
XII - elaborar a proposta do Plano 
Anual do Fundo; 
 
XIII - realizar outras tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo Conselho 
Gestor. 

 
Parágrafo único. Os projetos e programas 

para aplicação dos recursos do Fundo serão 
instruídos com parecer técnico da Secretaria 
Executiva. 

 
Art. 20. Fica autorizada aplicação 

financeira das disponibilidades do Fundo em 
operações ativas, de modo a preservá-las contra 
eventuais perdas do poder aquisitivo da moeda. 

 
Art. 21. As aplicações dos recursos 

disponíveis no Fundo dar-se-ão com base nas 
deliberações do Conselho Gestor, mediante 

propostas em que estejam bem definidos os custos e 
benefícios adequados aos objetivos nelas previstos, 
assim como, claramente estabelecidos os resultados 
esperados, as metas e indicadores de desempenho, 
que serão utilizados na sua avaliação. 

 
Art. 22. O BANDES enviará ao Conselho 

Gestor extrato circunstanciado das operações 
realizadas com os recursos do Fundo, explicitando, 
quando for o caso, as razões da redução do valor 
aplicado decorrente da aplicação feita. 

 
CAPÍTULO V 

DO PLANO ANUAL DE ALOCAÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDO 

 
Art. 23. Os recursos do Fundo serão 

alocados segundo dispuser o seu Plano Anual de 
alocação, devidamente fundamentado, em 
conformidade com as prioridades estabelecidas pelo 
Conselho Consultivo, tendo em conta o saldo 
existente no fundo. 

 
Parágrafo único. O Conselho Gestor do 

Fundo divulgará, anualmente, no site da 
SEAMA/IEMA, o Relatório Anual de Desempenho, 
após submetê-lo ao Conselho Consultivo. 

 
Art. 24. A prestação de contas não isenta os 

órgãos públicos ou entidades responsáveis pela 
aplicação dos recursos do Fundo, ao atendimento 
das normas legais de orçamento e de finanças 
públicas vigentes. 

 
Art. 25. É vedada à presidência do 

Conselho Gestor, por iniciativa ad referendum da 
mesma, definir a alocação de recursos do fundo. 

 
Art. 26. Os recursos destinados ao Fundo e 

não utilizados até o final do exercício, apurados no 
balanço anual, serão transferidos a crédito do 
mesmo Fundo no exercício seguinte. 

 
Art. 27. A não aplicação ou a aplicação 

indevida dos recursos do Fundo implicará a adoção 
das seguintes medidas: 

 
I - devolução dos mesmo ao Fundo, 
devidamente atualizados na forma 
do índice previsto no instrumento 
legal a ser firmado e acrescido de 
juros de mora, não superior a 6% ao 
ano, no prazo de cinco dias úteis; 
 
II - se houver justificação, acolhida 
pelo Conselho Gestor, o favorecido 
só poderá ter acesso a novas 
operações com recursos do Fundo, 
após a plena regularização das 
pendências constatadas; 
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III – ultrapassado o prazo, sem a 
devolução dos recursos, será o 
favorecido declarado inidôneo para 
contratar com a Administração 
Pública e seus Fundos, sendo o 
débito inscrito em dívida ativa; 

 
Parágrafo único. As medidas de que tratam 

os incisos I a III deste artigo não afastam a aplicação 
das demais cominações legais, cíveis e criminais 
cabíveis. 

 
CAPÍTULO VI 

DO ACOMPANHAMENTO DAS ALOCAÇÕES 
DE RECURSOS 

 
Art. 28. Durante a implementação de 

projetos e pesquisas que receberem recursos do 
Fundo, os mesmos poderão ser inspecionados, por 
decisão do Conselho Gestor, ou por iniciativa do 
Conselho Consultivo, de modo a acompanhar seus 
andamentos. 

 
Art. 39. O Conselho Consultivo poderá 

estabelecer, sempre que julgar necessário, 
procedimentos adicionais para o acompanhamento 
dos projetos e pesquisas apoiados pelo Fundo. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 30. A conversão dos valores 

decorrentes de infrações administrativas ambientais 
e florestais, estabelecidas em norma legal específica, 
deverá obedecer às diretrizes e prioridades deste 
Fundo. 

 
Parágrafo único. Ocorrendo a efetivação 

da conversão de que trata o caput deste artigo, esta 
deverá ser comunicada ao Conselho Consultivo do 
Fundo. 

 
Art. 31. Esta lei complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 32. O Poder Público Executivo 

regulamentará esta lei complementar no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua 
publicação. 

 
Art. 33. Ficam revogados os artigos  1.º, 2°, 

30, 40 e, inciso VIII do artigo 10 da Lei 
Complementar n.º 152, de 16/06/1999; art. 9°, inciso 
XVII e art. 33 da Lei Complementar n.º 248, de 
28/06/2002. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Proteção ao Meio 
Ambiente e de Finanças. 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª cópia da 
Mensagem n.º 189/2009. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
cópia da Mensagem n.º189/2009. 

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

MENSAGEM N.º 190/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 19 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 

 
Dou conhecimento a essa Casa de Leis que 

vetei totalmente, por inconstitucionalidade formal, 
o Projeto de Lei n.º 418/2009, de autoria do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade das instituições financeiras 
concessionárias de valores a manter nas 
dependências dos estabelecimentos bancários, 
serviço de vigilância armada”. 

O PL n.º 418/2009, depois de aprovado 
nessa Assembléia, foi transformado no Autógrafo de 
Lei n.º 247/2009, vindo-me com o OF. N.º 
2350/SGP/ALES para cumprimento do disposto no 
artigo 66 da Constituição Estadual, atribuição que 
exerço a seguir com base no parecer emitido pela 
Procuradoria Geral do Estado que aprovo: 

 
“A grande questão que se impõe no 
presente caso é saber qual é o tipo 
de competência legislativa que deve 
reger a regulação normativa da 
atividade de segurança privada. Tal 
se deve porque o próprio Supremo 
Tribunal Federal (STF) ainda não 
firmou posicionamento peremptório 
sobre o tema, ora entendendo que tal 
assunto pertence ao campo da 
segurança pública (afeto à 
competência legislativa concorrente, 
prevista no art. 144 e parágrafos da 
CF/88), ora entendendo que tal 
assunto pertence ao campo da 
regulamentação do exercício das 
profissões (afeto à competência 
privativa da União, prevista no 
inciso XVI do art. 22 da CF/88).” 
 

Entretanto, por qualquer prisma que se 
apreenda o ponto em investigação, a conclusão será 
a mesma: o vertente autógrafo de lei é 
inconstitucional do ponto de vista formal. 

Com efeito. 
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Caso se espose a tese da iniciativa 
legislativa privativa da União, é obvio que o Estado-
membro não poderá cuidar, mediante lei, do tema 
em comento. Assim já decidiu o STF na seguinte 
hipótese: 

 
Ementa  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI DO DISTRITO FEDERAL 
2.763, DE 16 DE AGOSTO DE 
2001. CRIAÇÃO DE SERVIÇO 
COMUNITÁRIO DE QUADRA. 
LIMINAR DEFERIDA.  
Lei distrital que cria o "Serviço 
Comunitário de Quadra", 
caracterizado como serviço de 
vigilância prestado por particulares. 
Plausibilidade da alegação de 
contrariedade aos arts. 22, XVI, e 
144, § 5º, da Constituição Federal. 
Riscos à ordem pública. Liminar 
deferida. (ADI 2752 MC/DF, 
Relator(a): Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Julgamento: 
12/02/2004, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno) 

 
Por sua vez, caso se entenda que o tema em 

foco seja objeto da competência legislativa 
concorrente (tese mais robusta a nosso sentir), 
também não se poderá reputar como constitucional o 
autógrafo de lei em disquisição, pela singela razão 
de que já existe legislação nacional que dispõe sobre 
a segurança privada dos estabelecimentos 
financeiros. Trata-se da Lei n.º 7.102/1983, que 
regrou a questão ora em debate, criando sistemática 
própria de requisitos, permissões e ações 
administrativas visando à segurança do 
funcionamento de qualquer estabelecimento 
financeiro onde haja guarda de valores ou 
movimentação de numerário, incluindo nesse 
conceito bancos oficiais ou privados, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, associações de 
poupança, suas agências, postos de atendimento, 
subagências e seções, assim como as cooperativas 
singulares de crédito e suas respectivas 
dependências. Basta ver, para tanto, o que dispõem 
os artigos  1.º e 2º de tal diploma; in verbis:  

 
Lei n.º 7.102/1983 
 
Art.  1.º É vedado o 
funcionamento de qualquer 
estabelecimento financeiro onde 
haja guarda de valores ou 
movimentação de numerário, que 
não possua sistema de segurança 
com parecer favorável à sua 
aprovação, elaborado pelo 
Ministério da Justiça, na forma 

desta lei. (Redação dada pela Lei 
9.017, de 1995) (Vide art. 16 da Lei 
9.017, de 1995) 
 
§ 1.º Os estabelecimentos 
financeiros referidos neste artigo 
compreendem bancos oficiais ou 
privados, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, associações 
de poupança, suas agências, 
postos de atendimento, 
subagências e seções, assim como 
as cooperativas singulares de 
crédito e suas respectivas 
dependências. (Renumerado do 
parágrafo único com nova redação, 
pela Lei n.º 11.718, de 2008) 
 
§ 2.º O Poder Executivo 
estabelecerá, considerando a 
reduzida circulação financeira, 
requisitos próprios de segurança 
para as cooperativas singulares de 
crédito e suas dependências que 
contemplem, entre outros, os 
seguintes procedimentos: (Incluído 
pela Lei n.º 11.718, de 2008) 
 
I – dispensa de sistema de 
segurança para o estabelecimento de 
cooperativa singular de crédito que 
se situe dentro de qualquer 
edificação que possua estrutura de 
segurança instalada em 
conformidade com o art. 2o desta 
Lei; (Incluído pela Lei n.º 11.718, 
de 2008) 
 
II – necessidade de elaboração e 
aprovação de apenas um único 
plano de segurança por cooperativa 
singular de crédito, desde que 
detalhadas todas as suas 
dependências; (Incluído pela Lei n.º 
11.718, de 2008) 
 
III – dispensa de contratação de 
vigilantes, caso isso inviabilize 
economicamente a existência do 
estabelecimento. (Incluído pela Lei 
n.º 11.718, de 2008) 
 
§ 3.º Os processos administrativos 
em curso no âmbito do 
Departamento de Polícia Federal 
observarão os requisitos próprios de 
segurança para as cooperativas 
singulares de crédito e suas 
dependências. (Incluído pela Lei n.º 
11.718, de 2008) 
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Art. 2.º O sistema de segurança 
referido no artigo anterior inclui 
pessoas adequadamente preparadas, 
assim chamadas vigilantes; alarme 
capaz de permitir, com segurança, 
comunicação entre o 
estabelecimento financeiro e outro 
da mesma instituição, empresa de 
vigilância ou órgão policial mais 
próximo; e, pelo menos, mais um 
dos seguintes dispositivos: 
 
I - equipamentos elétricos, 
eletrônicos e de filmagens que 
possibilitem a identificação dos 
assaltantes; 
 
II - artefatos que retardem a ação 
dos criminosos, permitindo sua 
perseguição, identificação ou 
captura; e 
 
III - cabina blindada com 
permanência ininterrupta de 
vigilante durante o expediente para 
o público e enquanto houver 
movimentação de numerário no 
interior do estabelecimento. 

 
Como se nota, ainda que se entenda que o 

assunto em foco esteja sob a égide da competência 
legislativa concorrente, tem-se que já existe em 
vigor um sistema engendrado pela legislação 
nacional regrando a segurança privada nos 
estabelecimentos financeiros e congêneres. Com 
isso, fica revelado que o intuito primacial do 
Autógrafo de Lei n.º 249/2009 é, em verdade, criar 
um sistema normativo paralelo, em contraposição 
às normas nacionais a que deveria guardar 
obediência, de modo a causar interferência na 
regular eficácia da legislação editada pela União1. 

Espanca qualquer dúvida quanto a isso o 
fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao 
enfrentar símile questão, posicionou-se pela 
inconstitucionalidade da legislação estadual, 
conforme esclarece o seguinte julgado: 

 
Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 14.861/05, DO ESTADO DO 
PARANÁ. INFORMAÇÃO 
QUANTO À PRESENÇA DE 
ORGANISMOS 
GENETICAMENTE 
MODIFICADOS EM 
ALIMENTOS E 
INGREDIENTES 
ALIMENTARES DESTINADOS 
AO CONSUMO HUMANO E 
ANIMAL. LEI FEDERAL 

11.105/05 E DECRETOS 4.680/03 
E 5.591/05. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA 
CONCORRENTE PARA 
DISPOR SOBRE PRODUÇÃO, 
CONSUMO E PROTEÇÃO E 
DEFESA DA SAÚDE. ART. 24, 
V E XII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ESTABELECIMENTO 
DE NORMAS GERAIS PELA 
UNIÃO E COMPETÊNCIA 
SUPLEMENTAR DOS ESTADOS.  
 
1. Preliminar de ofensa reflexa 
afastada, uma vez que a despeito da 
constatação, pelo Tribunal, da 
existência de normas federais 
tratando da mesma temática, está o 
exame na ação adstrito à eventual e 
direta ofensa, pela lei atacada, das 
regras constitucionais de repartição 
da competência legislativa. 
Precedente: ADI 2.535-MC, rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 
21.11.03.  
 
2. Seja dispondo sobre consumo 
(CF, art. 24, V), seja sobre 
proteção e defesa da saúde (CF, 
art. 24, XII), busca o Diploma 
estadual impugnado inaugurar 
regulamentação paralela e 
explicitamente contraposta à 
legislação federal vigente.  
 
3. Ocorrência de substituição - e 
não suplementação - das regras 
que cuidam das exigências, 
procedimentos e penalidades 
relativos à rotulagem informativa 
de produtos transgênicos por 
norma estadual que dispôs sobre 
o tema de maneira igualmente 
abrangente. Extrapolação, pelo 
legislador estadual, da 
autorização constitucional 
voltada para o preenchimento de 
lacunas acaso verificadas na 
legislação federal. Precedente: ADI 
3.035, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 
14.10.05.  
 
4. Declaração de 
inconstitucionalidade conseqüencial 
ou por arrastamento de decreto 
regulamentar superveniente em 
razão da relação de dependência 
entre sua validade e a legitimidade 
constitucional da lei objeto da ação. 
Precedentes: ADI 437-QO, rel. Min. 
Celso de Mello, DJ 19.02.93 e ADI 
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173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 
27.04.90. 5. Ação direta cujo pedido 
formulado se julga procedente. (ADI 
3645/PR, Relator(a): Min. ELLEN 
GRACIE, Julgamento: 31/05/2006, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno)  

 
Destarte, assumida a premissa da regência de 

condomínio legislativo no caso, resta estreme de 
dúvidas que a produção do autógrafo em foco não se 
pautou de acordo com os ditames da competência 
legislativa suplementar dos Estados-membros, já que, 
ao invés de complementar a legislação nacional quanto 
ao tema de que trata, inaugura sistema paralelo, capaz 
de interferir na regular eficácia daquele plexo 
normativo”. 

Por tudo quanto foi dito, conclui-se que o PL 
n.º 418/2009 peca por inconstitucionalidade formal, 
razão da aposição do veto total. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
_______________________________________ 
1 Valem, portanto, as lições professoradas pelo Ministro Gilmar Mendes, 
quando do julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade n.º 3.035, 
que assim podem ser resumidas: “Não se afigura admissível que no uso 
da competência residual o Estado do Paraná formule uma disciplina que 
acaba por afastar a aplicação das normas federais de caráter geral. Na 
referida Medida Provisória encontra-se uma disciplina específica em 
relação ao plantio e comercialização de soja geneticamente modificada. 
[...]. Aplicada a Lei estadual, restará obviamente prejudicada a eficácia do 
ato federal, que foi editado para a solução de um problema que 
transcende a esfera de Estados singulares”. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Atayde Armani) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

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

MENSAGEM N.º 191/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 23 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Através da presente solicito os bons ofícios 
de V. Ex.ª no sentido de devolver ao Poder 
Executivo o Projeto de Lei que dispõe sobre 
alterações na Lei Complementar n.º 442/2008, 
encaminhado a essa Casa de Leis através da 
Mensagem n.º 180/2009, para reexame da matéria. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Defiro. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

Presidente, pela ordem! Parabenizamos o Senhor 
Enio Bergoli, Secretário de Estado da Agricultura, e 
o Governador Paulo Hartung, pela retirada de pauta 
desse projeto, pois de fato existia uma polêmica na 
base da estrutura dos órgãos envolvidos. Assim 
sendo, teremos uma nova discussão, um novo diálogo 
no sentido de elaborarmos uma legislação que melhor 
atenda aos técnicos e engenheiros agrônomos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está feito o registro, Deputado Atayde 
Armani. 

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

DE LEI N.º 579/2009. 
 

“Declara de Utilidade Pública 
Estadual o CTIBV - Clube da 
Terceira Idade Bom Viver” 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º. Fica declarado de utilidade pública 
estadual o CTIBV - Clube da Terceira Idade Bom 
Viver, sediado na cidade de São Mateus, neste 
Estado. 

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

sua publicação.  
 
Palácio Domingos Martins, 19 de outubro 

de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

Líder do Governo 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Clube da Terceira Idade Bom Viver é 
uma entidade sem fins lucrativos, de natureza civil, 
que se destina à instalação e manutenção do Centro 
de apoio a pessoas idosas, cujo objetivos principais 
são desenvolver ações voltadas para valorização, 
assistência social, médica e psicológica, bem como 
atividades educativas e recreativas, que 
proporcionem alegria de bem viver.  

Localizada na Ilha de Guriri, na cidade e 
Comarca de São Mateus/ES, o Clube da Terceira 
Idade Bom Viver constitui-se com a associação de 
pessoas consideradas idosas, residentes no 
Município de São Mateus, sem distinção do credo 
religioso, ideologia política, classe social, cor, raça e 
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nacionalidade; é o elo entre quem precisa de ajuda e 
aqueles que querem ajudar, implementando 
programas de atendimento aos idosos em situação 
de vulnerabilidade pessoal e social.  

Considerando então, a relevância do 
trabalho desenvolvido pelo Clube da Terceira 
Idade Bom Viver – “CTIBV” e por preencher todos 
os requisitos para que essa entidade seja declarada 
de Utilidade Pública Estadual, conforme 
documentos anexos. 

Desta feita, apresentamos este Projeto de 
Lei e contamos com apoio dos demais Deputados 
para sua aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Assistência Social, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

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

DE LEI N.º 580/2009. 
 

“Declara de Utilidade Pública a 
Associação Atlética Canário, de 
Pedro Canário” 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica declarado, na forma da Lei 
3.979/87, de Utilidade Pública a “Associação 
Atlética Canário”, localizada no município de Pedro 
Canário. 

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

sua publicação. 
 
Art. 3.º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de 
novembro de 2009. 
 

WANILDO SARNÁGLIA 
Deputado Estadual  
Líder do PT do B 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A “Associação Atlética Canário” é uma 

entidade sem fins lucrativos que vem prestando 
relevantes serviços à comunidade do Município de 
Pedro Canário, desenvolvendo projetos e programas 
com fins recreativos, culturais e sociais no intuito de 
promover a pessoa humana em todos os campos de 
suas atividades; prestar assistência à comunidade 
carente de recursos, de acordo com suas 
possibilidades financeiras. 

A entidade pretendente, em atendimento ao 
que dispõe a Lei 3.979/87, encaminha os requisitos 
na seguinte ordem: 
 

I - Certidão expedida pelo Cartório 
de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Pedro 
Canário/ES. 
 
II - Reconhecimento Judicial de 
funcionamento há mais de dois 
anos, pelo MM. Juiz de Direito da 
Comarca de Pedro Canário; 
 
III - Cópia do Estatuto da Entidade; 
 
IV - Balanço Anual.  

 
Além da documentação supramencionada, a 

Diretoria da Entidade encaminha outros documentos 
que atestam seu funcionamento como entidade de 
Utilidade Pública, prestando relevantes serviços à 
comunidade daquela cidade. 

Dada a importância da proposição em tela, 
conto com o apoio dos Nobres Pares. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Assistência Social, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

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

DE LEI N.º 581/2009. 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
açougues e supermercados a 
fornecerem informações dos 
produtos e respectivos fornecedores 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Os açougues e supermercados 
ficam obrigados a expor em local visível aos 
consumidores o nome, telefone e endereço do 
frigorífico fornecedor do produto. 

 
Parágrafo único. Será exposta também 

cópia da nota fiscal das últimas três compras, com a 
descrição dos produtos adquiridos e seus prazos de 
validade. 

 
Art. 2.º O descumprimento das disposições 

contidas nesta Lei acarretará em multa de 1.000 
(mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs, cobrada em dobro a cada reincidência. 
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Art. 3.º O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei, especialmente quanto à atribuição de 
competência para fiscalizar seu cumprimento e 
impor as penalidades previstas no artigo 2.º. 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2009. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Esta proposta visa REGULAMENTAR o 

procedimento de aquisição de produtos do gênero 
animal, sejam eles da procedência bovina, suína, 
caprina ou aviaria por parte de supermercados, 
açougues e todos os demais estabelecimentos que 
comercializam tais mercadorias no Estado do 
Espírito Santo, dando maior e melhor condição ao 
consumidor de poder de fiscalização.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor, de Saúde e de 
Finanças. 

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

DE LEI N.º 582/2009. 
 

Ementa: Concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Il.mo 
Bechara Annis Fegalhi 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Il.mo Sr. Bechara Annis 
Fegalhi. 
 

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

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Il.mo Sr. Bechara Annis Fegalhi é 

libanês, chegou ao Brasil em 1956, aos 24 anos de 
idade, indo morar em Colatina, onde, por muitos 
anos manteve uma serraria. Por 25 anos foi um dos 

grandes desbravadores do noroeste do Estado do 
Espírito Santo, abrindo caminhos para o 
desenvolvimento. 

Constituiu uma família capixaba casando-
se e criando duas filhas, que lhe deram quatro netos. 
Em 1981, mudou-se para Vitória, e passou a 
trabalhar no ramo financeiro, atuando como parceiro 
de grandes empreendimentos que geraram empregos 
e renda para os trabalhadores do Estado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

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

DE LEI N.º 583/2009. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Marcel 
Alexandre da Silva 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Fica concedido ao Senhor Marcel 
Alexandre da Silva o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Marcel Alexandre da Silva nasceu em 04 de 

outubro de 1963, em Salvador/BA. Filho de Mário 
Alexandre da Silva e Marinalva Conceição do 
Nascimento da Silva, Marcel Alexandre da Silva é 
casado há 15 anos com Joice Trindade Alexandre da 
Silva. 

Formou-se em Teologia pelo Seminário 
Batista do Sul do Rio de Janeiro, em 1992. Foi 
consagrado Pastor na Primeira Igreja Batista de 
Araruama, RJ, em 12 de dezembro do mesmo ano. 
Foi legitimado Bispo em 28 de março de 2004. No 
dia 05 de maio de 2006, foi legitimado Apóstolo 
pela Coalizão Apostólica Internacional durante a 
sexta edição da Conferência Profética realizada em 
Brasília/DF. 

Desde fevereiro de 1993 em Manaus, 
Marcel Alexandre tem atuado como principal 
auxiliar do Apóstolo Renê Terra Nova no Ministério 
Internacional da Restauração. Colaborou com a 
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implantação e organização da Igreja e 
desenvolveu diversas atividades em vários setores 
como liderança da juventude, líder de intercessão 
e assistência a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.  

Foi Supervisor de Grupos Familiares, e, 
mais atualmente, supervisionou as Igrejas em 
Células debaixo da cobertura do MIR nos estados 
de Pernambuco, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, e em países 
como Portugal, Japão, Bolívia e Estados Unidos. 

Coordena desde o ano 2000, a 
programação do Congresso de Resgate da Nação 
realizado anualmente em Porto Seguro/BA. 
Através de encenações e atos proféticos, a história 
do Brasil é retratada para milhares de líderes que 
voltam para seus estados de origem com um novo 
sentimento de respeito à Nação, conhecendo mais 
sobre os traços históricos e culturais do país e os 
problemas enfrentados pelo povo brasileiro. 

Participou da implantação do Instituto 
Internacional Amazônia Viva, uma associação 
sem fins econômicos que trabalha para contribuir 
com a melhoria da qualidade de vida da 
população em condições de risco social. Enquanto 
vice-presidente, a associação realizou mais de 
80.000 atendimentos e procedimentos nas áreas 
de Saúde, Ação Social e Educação Sócio-
ambiental. 

No dia 03 de outubro de 2008, foi eleito 
Vereador da cidade de Manaus com 11.061 votos, 
sendo o candidato mais votado da sua legenda e o 
quarto mais votado de Manaus.  

Marcel Alexandre é Presidente da 
Comissão de Educação do Município e Vice-
presidente do Diretório Municipal do PMDB de 
Manaus. Tem defendido acirradamente a família e 
os valores cristãos e morais na Câmara Municipal 
de Manaus. 

Portanto, é de grande relevância para o 
nosso Estado conceder a este Ilustre senhor o 
referente título, pois se trata de um homem 
abençoado por Deus que com o seu trabalho 
pastoral muito tem feito pelas famílias capixabas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de 
Justiça e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 584/2009. 
 

“Declara de Utilidade Pública a 
Associação dos Produtores do 
Córrego São José – ‘Beira Rio’, 
com sede no Município de 
Pancas/ES” 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Artigo 1.º - Fica declarada de utilidade 

pública a “ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
DO CÓRREGO SÃO JOSÉ – “BEIRA RIO”, 
com sede no Município de Pancas/ES. 

 
Artigo 2.º - Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual – PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A “ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 

DO CÓRREGO SÃO JOSÉ – BEIRA RIO” é uma 
sociedade civil, sem fins lucrativos, com prazo de 
duração por tempo indeterminado, tendo como sede 
o Município de Pancas, com área de atuação em 
todos os municípios do Estado do Espírito Santo.  

Fundada em 23 de dezembro de 2001, a 
referida Associação encontra-se em pleno e regular 
funcionamento, cumprindo suas finalidades 
estatutárias, destinando-se à representação, à 
prestação de serviços e defesa dos interesses dos 
seus associados.  

A Associação dos Produtores do Córrego 
São José - Beira Rio desenvolve um importante 
trabalho promovendo a solidariedade, a 
representatividade e a participação consciente dos 
agricultores no processo da produção, 
comercialização e intercâmbio. 

Ademais, propicia o desenvolvimento da 
agropecuária e a defesa dos interesses sociais e 
culturais de seus associados. Além disso, objetiva a 
prestação de serviços de transporte, classificação, 
embalagem, beneficiamento, transformação e outros 
necessários à produção, compras e comercialização. 

Pelo exposto, demonstra-se a importância 
das atividades da instituição em comento, com área 
de atuação em todos os municípios do Espírito 
Santo, desenvolvendo relevante trabalho social de 
estímulo e desenvolvimento da agropecuária no 
Estado, tornando-se justa e legal a declaração 
pleiteada, razão pela qual contamos, desde já, com o 
apoio dos Nobres Pares desta Augusta Casa de Leis 
em cumprimento ao seu papel de legislar em prol 
das causas justas e dignas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Assistência Social, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 585/2009. 

 
Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Il.mo Sr. 
JAQUES MARQUES PEREIRA  
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º Fica concedido Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Il.mo Sr Jaques Marques 
Pereira. 
 

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

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Jaques Marques Pereira é mineiro da cidade 

de Aimorés, mas reside há mais de 40 anos no 
Município de Vila Velha, neste Estado. É casado 
com a Sr.ª Regina Maria Thiedaut Medina e possui 
6 filhos. 

O advogado Jaques Marques Pereira adotou 
o Espírito Santo para aqui formar sua família e 
desenvolver sua carreira profissional, onde com 
absoluta dedicação de zelo, ganhou respeitabilidade 
e admiração de toda a sociedade espírito-santense. 

É atualmente diretor da Câmara de 
Comércio e Indústria Brasil - China, membro 
honorário da Câmara de Comércio Brasil – Estados 
Unidos. Fundador do Rotary Club de Vila Velha e 
de mais de 10(dez) lojas maçônicas no Espírito 
Santo, tendo ocupado por várias vezes o Veneralato. 
É membro da Escola Superior de Guerras.  

No que pertine a títulos honoríficos, Jaques 
Marques Pereira possui título de Cidadão 
Vitoriense, Vila-Velhense, Guarapariense, Pradense 
e Nova-Viçosense.  

Possui a Comenda da Sereníssima Grande 
Loja do Estado do Espírito Santo por relevantes 
serviços prestados à Maçonaria. Recebeu o diploma 
de “sincera amizade” outorgado pelo Governo da 
Patagônia por serviços prestados para a união do 
Brasil e da Patagônia – República da Argentina.  

Com relevantes serviços prestados a 
sociedade, especialmente na filantropia, o Dr. 
Jaques Marques Pereira é referência neste Estado do 
Espírito Santo pela dedicação nos exercícios de suas 
atividades e pelos serviços à comunidade, em 
especial os menos favorecidos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 

e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

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

DE LEI N.º 586/2009. 
 

Cria o “Programa de Combate à 
agressão doméstica de crianças e 
adolescentes – Quero Colo” no 
Estado do Espírito Santo 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Fica criado o “Programa de 
Combate à Agressão Doméstica de Crianças e 
Adolescentes – Quero Colo”, que tem por objetivo 
fomentar medidas legislativas, administrativas, 
sociais e educativas adequadas à proteção da criança 
e do adolescente contra todas as modalidades de 
violência física, psicológica ou sexual, abandono ou 
tratamento negligente, maus tratos ou exploração, 
enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais, de 
seus representantes legais ou de qualquer outra 
pessoa a quem a guarda tenha sido confiada, ou sob 
a tutela do Estado. 

 
Art. 2.º - No que tange às ações previstas no 

artigo antecedente, serão desenvolvidas e veiculadas 
pela mídia em geral, e em especial nos próprios 
órgãos estaduais, equipamentos urbanos, creches e 
escolas públicas e privadas, Unidades Básicas de 
Saúde e entidades conveniadas, campanhas 
permanentes de informação: 
 

I – sobre os diversos tipos de 
violência e exploração que vitimam 
crianças e adolescentes;  
 
II – sobre a identificação de 
indicadores físicos, psicológicos e 
sociológicos de violência;  
 
III – sobre os órgãos municipais, 
estaduais e federais que fornecem 
ajuda e orientação às vítimas de tais 
delitos, inclusive citando o tipo de 
serviços prestados por cada um, 
endereço, telefone e horário de 
atendimento. 
 

§1.º - Serão ministrados cursos e atividades 
voltadas à preparação dos profissionais de ensino e 
da saúde, que lidam diretamente com as crianças e 
adolescentes vítimas de agressão doméstica, a fim 
de melhor efetivar a apuração e os cuidados 
prestados aos jovens e às suas famílias, sobretudo no 
sentido da prevenção. 
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§2.º - Serão promovidos debates e palestras 
nas escolas com o objetivo de informar crianças, 
adolescentes, pais, responsáveis legais, professores e 
diretores, acerca dos direitos da criança e do 
adolescente, bem como reforçar a noção destes 
enquanto cidadãos e sujeitos de direitos humanos, 
que devem ser respeitados. 

 
§3.º - Serão elaboradas cartilhas contendo 

os dados necessários para a identificação de quadros 
de agressão doméstica à criança e ao adolescente, o 
modo de proceder – tanto no aspecto médico, como 
no aspecto jurídico, ao se confrontar um possível 
caso de violência doméstica, a ser desenvolvida com 
o apoio dos Conselhos Regionais de Medicina e 
Psicologia, além da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção do Estado do Espírito Santo. 

 
§4.º - O Poder Público poderá, com o 

auxílio de toda a comunidade, a promoção de 
políticas que atendam a criança e o adolescente no 
horário do contra-turno escolar, construindo áreas de 
cultura, lazer, esportes e proporcionando atividades 
conduzidas por profissionais qualificados.  

 
§5.º - As delegacias especiais de 

atendimento à criança e ao adolescente deverão 
produzir e divulgar relatórios semestrais com as 
respectivas estatísticas de casos de agressão, tipos 
de abuso, faixa de idade e outras informações 
relevantes.  

 
Art. 3.º - Para fins de ilustração entender-

se-á como agressão doméstica todo ato ou omissão 
praticado por pais, parentes ou responsáveis contra 
crianças e adolescentes que, sendo capaz de causar 
dano físico, sexual ou psicológico à vítima – 
implica, de um lado, uma transgressão do poder de 
proteção do adulto e, de outro, uma banalização da 
infância, pela negação do direito que crianças e 
adolescentes têm de serem tratados como pessoas 
em condição peculiar de vulnerabilidade em seu 
desenvolvimento. 

 
I - O abuso físico caracteriza-se 
pelo uso intencional da força física 
em face de uma criança ou 
adolescente, que resulte ou possa 
vir a resultar em dano à sua saúde, 
sobrevivência, desenvolvimento ou 
dignidade. 
 
II - O abuso sexual caracteriza-se 
pelo envolvimento de criança ou 
adolescente em atividade sexual que 
não compreende totalmente, para a 
qual é incapaz de consentir ou não 
está suficientemente desenvolvido, 
ou ainda, que viole as leis e padrões 
morais da sociedade. 

III - O abuso emocional e 
psicológico à criança ou ao 
adolescente caracteriza-se por 
incidentes isolados ou padrão de 
conduta por parte dos pais ou 
responsáveis, insuficientes para 
oferecer um ambiente 
emocionalmente estável e seguro. 
São atos que carregam elevada 
probabilidade de danificar a saúde 
mental ou física da criança ou do 
adolescente, bem como seu 
desenvolvimento físico, mental, 
moral e social. 
 
IV - A negligência em relação à 
criança ou adolescente caracteriza-
se por incidentes isolados ou 
padrões insuficientes de conduta 
dos pais ou responsáveis em prover 
o progresso e bem-estar do jovem 
em uma ou mais das seguintes 
áreas: saúde, educação, 
desenvolvimento emocional, 
alimentação. 

 
Art. 4.º - O Poder Executivo poderá 

implementar a interconexão das redes hospitalares e 
ambulatoriais através da criação de uma central 
única informatizada, em âmbito estadual, com a 
finalidade de registrar em tempo real e on-line, os 
casos de crianças e adolescentes que tenham 
passado por qualquer um desses estabelecimentos de 
saúde. 

 
Art. 5.º - Em atenção aos casos onde a 

permanência da criança ou do adolescente junto ao 
agente agressor ponha em risco a própria vida da 
vítima, bem como em outras situações previstas em 
lei, o Poder Público poderá realizar a construção e 
ampliação de Casas de Passagem. 
 

Art. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 12 de 
novembro de 2009. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em todo o mundo, a agressão a crianças e 

adolescentes torna-se cada vez mais perceptível, e 
não se trata de um fenômeno restrito aos países da 
América Latina. Nos Estados Unidos, estima-se que 
aproximadamente quatro milhões de crianças são 
vítimas de abuso, por ano. No Brasil, de 400 mil a 
um milhão. 
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O presente projeto de lei, que cria o 
“Programa de Combate à Agressão Doméstica de 
Crianças e Adolescentes – Quero Colo”, tem por 
objetivo fomentar medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educativas adequadas à 
proteção da criança e do adolescente contra todas as 
modalidades de violência física, psicológica ou 
sexual, abandono ou tratamento negligente, maus 
tratos ou exploração, enquanto se encontrar sob a 
guarda de seus pais, de seus representantes legais ou 
de qualquer outra pessoa a quem a guarda tenha sido 
confiada, ou sob a tutela do Estado.  

Através do levantamento de dados acerca do 
número e da proporção de novos casos, das 
características demográficas da vítima e do 
abusador, da relação entre estes, os mecanismos de 
lesão violenta, o envolvimento de armas, o aspecto 
temporal e geográfico dos incidentes de violência; 
pretende-se desconstruir uma cultura enraizada na 
sociedade brasileira de que a agressão doméstica 
infanto-juvenil é capaz de educar um indivíduo, 
buscando-se um equilíbrio entre os dois extremos do 
problema: a violência exacerbada e a falta de 
limites, a fim de preservar o vínculo sócio-afetivo da 
criança e do adolescente com seu núcleo familiar ou 
de criação. 

O Brasil, em 2007, situava-se na 107ª 
posição no ranking mundial no índice de 
mortalidade de crianças menores de cinco anos e em 
69ª no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH = 
0,80), segundo relatório publicado em 2007 pelo 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Reconhece-se que há um 
“silêncio” sobre o assunto, porém em pleno século 
XXI, com os anseios dos governantes de elevar o 
país a maior destaque estratégico no cenário 
mundial, não há como o Estado Brasileiro deixar de 
promover a proteção de suas crianças e 
adolescentes. O tema, de interesse nacional, foi 
alçado à prioridade “número um” pela Constituição 
Federal em seu art. 227, que acentua o dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

Todo desenvolvimento tecnológico deve ter 
por pressuposto o benefício que poderá trazer à 
humanidade, o que inclui, de forma peremptória, a 
utilização da tecnologia de informação e 
comunicação na área de saúde. Estima-se que a 
redundância e a ineficiência – que poderiam ser 
eliminadas com a utilização da tecnologia de 
informações – são responsáveis por 25% a 40% dos 
US$ 3,3 trilhões que o mundo gasta em saúde. Neste 
sentido, faz-se imprescindível a interconexão das redes 
hospitalares e ambulatoriais através da criação de uma 
central única informatizada, em âmbito estadual, com a 

finalidade de registrar em tempo real e on-line, os 
casos de crianças e adolescentes que tenham 
passado por qualquer um desses estabelecimentos de 
saúde, fortalecendo a ação já desenvolvida pelos 
Conselhos Tutelares e pelo Conselho Estadual de 
Defesa da Criança e do Adolescente. 

A Mens legis desta proposição cuida para 
que a própria sociedade não apenas delegue poderes, 
mas participe ativa e diretamente da solução dos 
problemas envolvendo suas crianças e adolescentes, 
na perspectiva de que a insuficiência numérica de 
Conselhos Tutelares no Estado do Espírito Santo e a 
inadequação de sua estrutura operacional e vínculos 
administrativos sejam superadas.  

Esta lei se for aprovada, será fundamental 
ao apoio das famílias e da sociedade, visando o 
fortalecimento do sistema de garantia de direitos 
preconizada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei Federal N.º 8.069/90) no Estado 
do Espírito Santo. São nas crianças os futuros 
adultos, que se depositam as esperanças de uma 
nação verdadeiramente próspera. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Segurança e de 
Finanças. 

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

DE LEI N.º 587/2009. 
 

Declara de Utilidade Pública a 
Associação dos Moradores e 
Produtores do Alto Lage e Córrego 
Dois Irmãos - AMOPRAL no 
município de Baixo Guandu - ES 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Fica declarada de Utilidade 
Pública a Associação dos Moradores e Produtores 
do Alto Lage e Córrego Dois Irmãos - AMOPRAL, 
no município de Baixo Guandu - ES. 
 

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

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Associação dos Moradores e Produtores 

do Alto Lage e Córrego Dois Irmãos – AMOPRAL 
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foi fundada em 14 de novembro de 1999, sob a 
forma de sociedade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, organizada exclusivamente para a 
prestação de serviço sócio-comunitário. 

Ressalta-se que a Associação tem por 
escopo promover e contribuir para a formação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da vida 
comunitária e do espírito de solidariedade entre os 
moradores da comunidade; promover palestras, 
apresentações teatrais, exibição de filmes e outros 
meios de enriquecer a educação e manter a 
comunidade bem informada; conscientizar os 
moradores de seus direitos e deveres dentre outros 
objetivos. 

A AMOPRAL está situada no Córrego Dois 
Irmãos (Zona Rural), Baixo Guandu - ES, CEP. 
29730-000. Ressalta-se que a mesma não presta 
serviços de assistência social, sendo, portanto, 
dispensada de apresentar registros no Conselho 
Municipal de Assistência Social, onde estiver 
atuando, ou no Conselho Estadual de Assistência 
Social. 

Dado todo o exposto, solicitamos o apoio 
dos ilustres Deputados no sentido de proporcionar 
rápida aprovação desse nobre Projeto de Lei. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Assistência Social, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

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

DE LEI N.º 588/2009. 
 

Institui o “Dia Estadual do Padre” 
a ser comemorado anualmente no 
dia 4 de agosto 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1.º Fica instituído o “Dia Estadual 
do Padre”, a ser comemorado anualmente no dia 4 
de agosto. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 18 de 

novembro de 2009. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Na data de 4 de agosto se comemora o Dia 

do Padre, pois é o dia do patrono do clero, São João 

Maria Vianney, um francês que nasceu nesse dia no 
ano de 1786. 

Para os católicos, o padre é um 
representante de Jesus e servidor do povo cristão, 
cumprindo a missão que Deus lhe designou. 

Sua Santidade o Papa Bento XVI, diz em 
sua mensagem que “ser padre é ser abençoado e 
escolhido por Deus. Que somente quem tem Deus ao 
seu lado é capaz de realizar tantos feitos como 
celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher 
os pecadores, orientar e acompanhar como um 
verdadeiro pai, que nos guia no caminho da 
salvação.”  

Diz ainda que ser padre não é uma tarefa 
fácil. É entregar-se completamente nas mãos do 
Senhor, e isso pede muita vocação, força e fé. A 
graça divina e a oração constantes são a melhor 
ajuda para os momentos de dificuldades enfrentados 
pelos sacerdotes. 

Além do seu primado espiritual, o padre é 
um agente social importante, aconselhador das 
famílias, defensor do casamento e da fraternidade 
entre todas as pessoas. 

Diversas ordens religiosas católicas mantêm 
entidades assistenciais e de caridade ao redor do 
mundo, socorrendo os doentes, os órfãos, os aflitos e 
àqueles que necessitam de um pouco de afeto e 
carinho. 

Por força da Lei Estadual n.º 7.827, de 
09.07.2004, foi instituído o dia do pastor, 
comemorado anualmente em 20 de setembro, em 
homenagem aos ministros do evangelho que 
instruem a população evangélica. Nada mais justo 
do que em observância ao princípio da igualdade, 
instituirmos o dia do padre, a exemplo de projeto 
que foi apresentado no Estado de São Paulo. 

Dada a relevância do projeto, o apresento e 
após as discussões regimentais, pugno por sua 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

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

DE LEI N.º 589/2009. 
 

Declara a capoeira como 
patrimônio imaterial do Estado do 
Espírito Santo 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Declara a Capoeira como 
patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo. 
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Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Palácio Domingos Martins, 18 de 

novembro de 2009. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Estado e a Sociedade devem participar do 

esforço permanente da preservação da cultura 
popular brasileira. Tanto assim que esta participação 
está prevista na Constituição Federal, nas 
Constituições Estaduais e na Lei Orgânica de cada 
município brasileiro. 

É importante preservarmos a cultura popular 
e o potencial da Capoeira como instrumento auxiliar 
do trabalho de promoção social e desenvolvimento 
comunitário de nossa sociedade.  

A Capoeira envolve múltiplos aspectos, 
tais como: desportivos, educacionais, lúdicos, 
terapêuticos, artísticos e culturais, podendo ser 
utilizada como ARTE, DANÇA, LUTA ou JOGO, 
individualmente, em duplas ou conjuntos, através de 
movimentos ritmados e constantes, com agilidade, 
flexibilidade, domínio de corpo, destreza corporal, 
esquivas, insinuações e quedas, fazendo uso de 
qualquer parte do corpo, em especial pernas, braços 
e cabeça, tendo como movimento básico a ginga, 
podendo ainda ser praticada ou não com 
acompanhamento de instrumentos musicais. 

A Capoeira tem interseções 
importantíssimas com as raízes históricas, sociais, 
filosóficas, líticas e culturais do povo brasileiro, 
constituindo-se por si só num sistema cultural 
próprio. Hoje, praticada em mais de 164 países, a 
Capoeira vem crescendo a cada dia.  

Patrimônio cultural imaterial (ou 
patrimônio cultural intangível) é uma concepção 
de patrimônio cultural que abrange as expressões 
culturais e as tradições que um grupo de indivíduos 
preserva em respeito da sua ancestralidade, para as 
gerações futuras. São exemplos de patrimônio 
imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas 
de expressão, celebrações, as festas e danças 
populares, lendas, músicas, costumes e outras 
tradições. 

Em São João del-Rei, Minas Gerais, um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial é o modo 
de tocar dos sinos, cuja "linguagem" é peculiar meio 
de comunicação e está sendo objeto de registro pelo 
IPHAN. Em Minas Gerais, por exemplo, a técnica 
artesanal de se fazer o queijo minas (Queijo do 
Serro, especialmente) é importante registro de 
patrimônio intangível. 

Em Pirenópolis, Goiás, outro exemplo de 
patrimônio imaterial é a Festa do Divino de 
Pirenópolis, criada em 1819 e festejada até hoje. É 
na Festa do Divino que são apresentadas as 

Cavalhadas, representação da luta entre mouros e 
cristãos na Idade Média. 

O Estado do Espírito Santo possui 30 mil 
praticantes espalhados em todos os municípios. 
Além disso, a história da capoeira registra um dado 
que merece destaque. A capoeira de Angola, 
considerada uma das mais importantes, nasceu na 
região de São Mateus, quando o município pertencia 
à Bahia. A modalidade surgiu pelas mãos de um 
escravo conhecido como Teodorinho Trinca Ferro e 
hoje, depois do futebol, é o esporte mais praticado 
no mundo, com aproximadamente cinco milhões de 
adeptos. 

Na constelação dos capoeiristas famosos, o 
Espírito Santo brilha com a presença de Mestre 
Capixaba, que há 30 anos difunde a capoeira pelo 
mundo, com passagens pela América Latina, onde 
deixou os mestres capixabas Bom Jesus e 
Cariocaelidos e uma infinidade de professores pelos 
continentes latino-americano, europeu, asiático e na 
própria África. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Cultura, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 590/2009. 
 

Institui o Dia do Policial Civil 
Aposentado no Estado do Espírito 
Santo 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º. Fica instituído o “Dia do Policial 
Civil Aposentado” a ser comemorado dia 28 de 
março de cada ano. 
 

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

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO  
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei visa instituir no 

calendário do Estado do Espírito Santo o Dia do 
Policial Civil Aposentado, a ser comemorado todo 
dia 28 de março de cada ano. 

Esta medida se faz necessária para prestigiar 
estes profissionais, que prestaram um serviço de 
grande relevância para a sociedade, eis que 
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trabalharam suas vidas inteiras, correndo 
constantemente risco de terem suas vidas tiradas em 
prol da segurança pública de nosso Estado. 

Acreditamos que através desta medida, 
estaremos não só prestigiando os Policiais Civis que 
encontram-se aposentados, mas, sim, todos aqueles 
da ativa e os que estão por vim. 

Ante a grande importância da matéria 
apresentada, é que contamos com o apoio dos 
nobres pares para obter a aprovação deste Projeto de 
Lei. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Segurança, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 591/2009. 
 

Institui o Dia do Policial Militar e 
Bombeiro Militar Reformado no 
Estado do Espírito Santo 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º. Fica instituído o “Dia do Policial 
Militar e Bombeiro Militar Reformado” a ser 
comemorado dia 28 de março de cada ano. 
 

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

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO  
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei visa instituir no 

calendário do Estado do Espírito Santo o dia do 
Policial Militar e do Bombeiro Militar Reformado, a 
ser comemorado todo dia 28 de março de cada ano. 

Esta medida se faz necessária para prestigiar 
estes profissionais, que prestaram um serviço de 
grande relevância para a sociedade, eis que 
trabalharam suas vidas inteiras, correndo 
constantemente risco de terem suas vidas tiradas em 
prol da segurança pública de nosso Estado. 

Acreditamos que através desta medida, 
estaremos não só prestigiando os Policiais Militares 
e Bombeiros Militares que encontram-se na 
Reserva, mas, sim, todos aqueles da ativa e os que 
estão por vim. 

Ante a grande importância da matéria 
apresentada, é que contamos com o apoio dos nobres 
pares para obter a aprovação deste Projeto de Lei. 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Segurança, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N.º 31/2009. 

 
Altera a Resolução 2349 de 
19.12.06 que autoriza a veiculação 
de fotos de pessoas desaparecidas 
durante a programação normal da 
TV Assembleia 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º O artigo 3.º da Resolução 2349 de 
19.12.06 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º Fica criado um link no site da 
Assembleia Legislativa, onde contenha fotos de 
crianças e adolescentes desaparecidos, com dados 
atualizados enviados pelo órgão competente” (NR). 
 

Art. 2.º A Resolução n.º 2349/06 passa a 
vigorar acrescida do artigo 4.º com a seguinte 
redação: 

 
Art. 4.º Além das fotos das crianças e 

adolescentes desaparecidos, o link deverá conter 
dicas de especialistas na prevenção à violência, 
endereços de sites educativos e inúmeros serviços de 
fácil acesso.  

 
Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor, após 

a data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT  

 
JUSTIFICATIVA 

 
O site da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo é reconhecidamente considerado 
um site responsável, confiável e muito bem 
elaborado, desta forma, creio que poderemos prestar 
assistência à população, sobre um dos grandes 
problemas que nossa sociedade enfrenta que é o 
desaparecimento de crianças e adolescentes. 

As entidades que lidam com o tema 
acreditam que a divulgação massiva das imagens 
das crianças e adolescente não só contribuem na sua 
localização, mas também servem de alerta para que 
pais e crianças fiquem mais atentos, evitando que 
novos casos aconteçam. Uma tarefa gigantesca, 
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afinal, a cada ano é registrado novos 
desaparecimentos nas delegacias de todo o país. 
Alguns casos, com soluções rápidas, mas devemos 
ressaltar que muitos casos permanecem sem 
respostas durante longos e angustiantes períodos, 
muitas sequer sem serem resolvidos.  

Sem dúvida alguma, esse será um 
importante instrumento de divulgação e 
comunicação entre o Poder Público e a comunidade. 

Dessa forma, conclamo os Senhores 
Deputados a aprovação do presente Projeto de 
Resolução. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Segurança e de 
Finanças, e à Mesa Diretora.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 562/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se da análise técnica do Projeto de 
Resolução n.º 9/2009, de autoria do Deputado Da 
Vitória, que Institui a Semana Legislativa de 
Proteção ao Rio Doce a ser realizada anualmente 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 

É o relatório, no essencial. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O presente Projeto de Resolução busca criar 
a semana legislativa de proteção ao Rio Doce, onde 
no corpo do projeto põe como objetivo promover a 
discussão de temas relacionados à saúde do Rio 
Doce, e promoção de palestras para divulgação da 
importância da preservação e ainda a promoção da 
busca por caminhos e soluções para a melhoria da 
qualidade de ensino, bem como democratizar o 
debate sobre a Proteção dos Rios no Estado do 
Espírito Santo.  

Conforme justificativa do projeto 3,5 
milhões de pessoas vivem hoje na bacia, 
perpassando 230 municípios, dos quais 28 se 
localizam no Espírito Santo. O que só reforça a ideia 
de proteção a esse rio tão importante para o nosso 
Estado. Relevante inda informar que a bacia 
hidrográfica abrange uma área de 83.400 km², 
envolvendo os Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo.  

Em análise ao texto do presente projeto, 
verifica-se a infringência ao disposto no artigo 17, 
IX do Regimento Interno, além do artigo 56, II da 
Constituição Estadual, pelos artigos 8 e 9 do Projeto 

de Resolução 9/2009, eis que concedem atribuições 
ao Poder Legislativo, quando impõe a 
obrigatoriedade de a Assembleia Legislativa enviar 
convites à direção das escolas públicas e particulares 
do Estado, confeccionar cartazes, folders e materiais 
informativos sobre a programação da Semana 
Legislativa e encaminhar às escolas públicas e 
particulares do Estado. 

Na verdade, o ato de criar a semana por si 
só não se mostra inconstitucional, mas o que assim 
caracterizam esses artigos é o ato de obrigar o Poder 
Legislativo a enviar, criar e elaborar 
correspondências, representando por via reflexa, 
uma tarefa exclusiva da Mesa Diretora desta Casa 
de Leis, no exercício do seu poder de gerenciar seu 
efetivo. 

Nesse sentido, o artigo 17, IX do Regimento 
Interno, além do artigo 56, II da Constituição 
Estadual, os quais determinam a competência da 
Assembleia Legislativa e de sua Mesa Diretora para 
dispor sobre o seu regimento interno, verbis:  

 
Art. 17. À Mesa compete, dentre 
outras atribuições estabelecidas 
neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembleia 
Legislativa, ou delas implicitamente 
resultantes: 
 
(...) 
 
IX - propor, privativamente, à 
Assembleia Legislativa, projeto de 
resolução, nos termos do artigo 56 
da Constituição Estadual, dispondo 
sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, regime 
jurídico do seu pessoal, criação e 
extinção de cargos, empregos e 
funções e fixação da respectiva 
remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias;  
 
Art. 56. É de competência exclusiva 
da Assembléia 
 
(...) 
 
II - dispor sobre seu regimento 
interno; 
 

Assim, por este projeto não implicar em 
aumento de despesas a esta Casa de Leis, concluo 
pela sua constitucionalidade, sugerindo pela 
supressão dos artigos 8 e 9 do Projeto de Resolução 
9/2009, na fase própria, qual seja, no momento da 
apreciação da constitucionalidade e legalidade da 
proposição. 

Assim, diante das considerações aduzidas, 
relato pela REJEIÇÃO DO DESPACHO 
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DENEGATÓRIO ao Projeto de Resolução n.º 
9/2009, de autoria do Deputado Da Vitória, que 
Institui a Semana Legislativa de Proteção ao Rio 
Doce a ser realizada anualmente pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

É como voto! 
 

PARECER N.º 562/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela REJEIÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO ao Projeto de Resolução n.º 
9/2009, de autoria do Deputado Da Vitória, que 
Institui a Semana Legislativa de Proteção ao Rio 
Doce a ser realizada anualmente pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 

2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
DARY PAGUNG 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DA VITÓRIA 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, 
Freitas, Giulianno dos Anjos, 
Givaldo Vieira, Luzia Toledo, 
Rodrigo Chamoun e Theodorico 
Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 563/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Resolução n.º 13/2009, de 
autoria do Senhor Deputado Hércules Silveira, 
objetiva a criação de um Programa denominado 
“Assembleia Legislativa vai à Escola”. A 
Proposição Legislativa foi protocolizada, na 
Assembleia Legislativa deste estado, no dia 05 de 
agosto de 2009. 

Por sua vez, a Proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 10 de agosto de 2009 e devolvido 
ao autor, com base no art. 143, inciso VIII, do 
Regimento Interno da ALES (Resolução n.º 
2.700/2009), por infringência ao inciso IX, do artigo 
17, do próprio Regimento Interno. O Deputado 
Autor apresentou, tempestivamente, recurso contra o 
despacho que lhe devolveu o seu Projeto.  

Após, o Projeto recebeu encaminhamento 
para esta Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração 
de Parecer para efeito de análise do despacho do 
Presidente da Mesa Diretora da ALES, que o 
devolveu ao seu autor por ser, em tese, 
antirregimental, e, ainda, para efeito de análise 
correlata da própria Proposição no que tange a sua 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
técnica legislativa empregada em sua feitura, 
conforme dispõe o art. 41 e o parágrafo único do art. 
143, todos da Resolução n.º 2.700/2009 (Regimento 
Interno desta Augusta Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR  
 

Conforme suso grifado, Projeto de 
Resolução n.º 13/2009, de autoria do Senhor 
Deputado Hércules Silveira, objetiva a criação de 
um Programa denominado “Assembleia Legislativa 
vai a Escola.” Para fins de adequação, a 
normatização ainda prevê outras providências 
referentes: 
 

I) O programa será desenvolvido 
com visitas de deputados estaduais 
e servidores da Assembleia 
Legislativa a diversas unidades 
escolares públicas e particulares do 
ensino fundamental e médio, em 
missão de caráter educativo e 
pedagógico; 
 
II) Nas visitas as escolas, serão 
realizadas palestras e debates com 
apoio de material didático-
pedagógicos, constituído por 
cartilhas, manuais, entre outros 
informativos, que irá auxiliar o 
estudante a compreender o papel 
institucional e político da 
Assembleia Legislativa dentro do 
contexto social que vive, 
contribuindo assim para a formação 
de sua cidadania e o entendimento 
dos aspectos políticos da sociedade 
brasileira; 
 
III) O programa será implantado 
nas escolas mediante adesão e 
contemplará estudantes de ensino 
médio e fundamental a participação 
das comunidades no dia-dia, dentre 
outras; 
 
IV) Caberá a Mesa Diretora 
publicar no Diário Oficial o 
calendário de visitas as escolas; 
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V) Constituem objetos específicos 
do programa: promover ações de 
cidadania entre os discentes, 
possibilitar aos alunos o acesso e 
conhecimento sobre as atividades 
dos parlamentares, bem como as 
propostas, favorecer atividades de 
discussão e reflexão sobre os 
problemas que mais afetam a 
população, instruir os alunos sobre 
a elaboração a apresentação de 
projetos de iniciativa popular, 
sensibilizar os professores, 
funcionários e pais de alunos para 
participarem do programa 
“Assembleia Legislativa vai a 
Escola”, fomentando a participação 
das comunidades no dia-a-dia das 
escolas, entre outras; 
 
VI) O programa será 
operacionalizado nas seguintes 
condições: elaboração de projetos 
pedagógicos, publicação de edital 
de convocação para a inscrição das 
escolas interessadas, 
estabelecimento de calendário de 
visitas as escolas, planejamento das 
atividades, pesquisa e seleção de 
material didático, inscrição de 
deputados interessados em 
participar do programa, divisão em 
grupos de deputados por regiões no 
Estado, visitas de deputados e 
funcionários da Assembleia 
Legislativa as unidades escolares, 
avaliação do projeto junto aos 
professores e alunos e por fim a 
visita dos alunos a Assembleia 
Legislativa para assistirem a uma 
sessão Ordinária, dentro do 
calendário previamente definido; 
 
VII) Cabe a Mesa Diretora 
autorizar os serviços de terceiros, 
para apoio e execução do programa, 
sempre que houver necessidade de 
recorrer a serviços especializados; 
 
VIII) Fica a cargo da Assembleia 
Legislativa, através do setor 
responsável, proceder o envio de 
cópia desta Resolução a todas as 
escolas públicas e particulares do 
ensino fundamental e médio no 
Estado do Espírito Santo, as 
despesas decorrentes desta 
Resolução correrão por conta de 
verbas consignadas no orçamento 
vigente. 

Notadamente, seu escopo é integrar os 
estudantes de escolas públicas e privadas com o 
Poder Legislativo do nosso Estado, por meio de 
visitas dos Deputados Estaduais às unidades 
escolares, e, com isso, melhorar e aperfeiçoar a 
educação política nas escolas e fazer desta 
experiência uma forma de exercer a cidadania. 
Neste mister, o projeto revela-se meritório em escala 
ímpar. 

Entretanto, da operação de exegese jurídica, 
afere-se que o objeto normativo do Projeto de 
Resolução n.º 13/2009 produz infringência direta 
aos comandos endereçados no inciso IX, do artigo 
17, do Regimento Interno, de forma que o mesmo 
invade a Competência Legislativa Exclusiva da 
Mesa Diretora, que é a reserva privativa de autoria 
de Projetos de Resolução que dispõe sobre 
organização e funcionamento da ALES. In verbis: 

 
Art. 17. À Mesa compete, dentre 
outras atribuições estabelecidas 
neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembleia 
Legislativa, ou delas implicitamente 
resultantes: 
 
IX - propor, privativamente, à 
Assembleia Legislativa, projeto de 
resolução, nos termos do artigo 56 
da Constituição Estadual, dispondo 
sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, regime 
jurídico do seu pessoal, criação e 
extinção de cargos, empregos e 
funções e fixação da respectiva 
remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias; 

 
Por seu turno, verifica-se que a Constituição 

Federal veda a criação e início de Programas ou 
Projetos sem prévia previsão na Lei Orçamentária 
Anual. Vejamos a ordem do Inciso I, do art. 167, da 
Constituição Federal: 
 

Art. 167. São vedados: 
 
I - o início de programas ou projetos 
não incluídos na lei orçamentária 
anual; 
 

Destarte, os Ordenamentos Jurídicos 
Nacional e Estadual vedam todos os Projetos de 
Resolução, de iniciativa de parlamentar, que dispõe 
sobre a organização e o funcionamento dos diversos 
setores da ALES, além de prever despesa não 
prevista na Lei Orçamentária. Nessa linha, o Projeto 
de Resolução n.º 13/2009 encontra-se obstaculado 
pelos gravames de inconstitucionalidade e de ser 
antirregimental. 

Cabe gizar que o Projeto de Resolução n.º 
13/2009 não é de autoria da Mesa Diretora da ALES 
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e visa instituir: (a) visitas externas de deputados 
estaduais e de servidores da Assembleia Legislativa, 
com custos decorrentes de diárias; (b) arcar com 
funções gratificadas para servidores realizarem 
palestras e debates, para não caracterizar a 
tipificação de desvio de função; (c) criar e custear a 
produção de material didático-pedagógicos, 
constituído por cartilhas, manuais etc.; (d) 
operacionalização e custeio de publicação no Diário 
oficial do calendário de visitas as escolas, inclusive 
passando tal atividade a ser atribuição do Órgão da 
ALES denominado Mesa Diretora; (e) atribuição 
para setores da ALES, com a respectiva dispesa, 
para efetivar a operacionalização da elaboração de 
projetos pedagógicos, publicação de edital de 
convocação para a inscrição das escolas 
interessadas, estabelecimento de calendário de 
visitas as escolas, planejamento das atividades, 
pesquisa e seleção de material didático, inscrição de 
deputados interessados em participar do programa, 
divisão em grupos de Deputados por regiões no 
Estado, visitas de Deputados e servidores públicos 
da Assembleia Legislativa às unidades escolares, 
avaliação do projeto junto aos professores e alunos 
e, por fim, controlar a visita dos alunos a 
Assembleia Legislativa para assistirem a uma sessão 
Ordinária, dentro do calendário previamente 
definido. 

Indo além, o Projeto ainda garante a 
realização de despesa com serviços de terceiros, 
para apoio e execução do programa, sempre que 
houver necessidade de recorrer a serviços 
especializados. Se não bastasse, a Proposição 
igualmente define atribuição para um Setor da 
ALES e também a realização de despesa para 
proceder com o envio de cópia desta pretensa 
Resolução a todas as escolas públicas e particulares 
do ensino fundamental e médio no Estado do 
Espírito Santo. 

Sendo desta forma, perante a análise 
jurídica, verifica-se do diagnóstico decorrente que, 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa traz ponto de antinomia com 
os preceitos constitucionais e regimentais, tanto da 
Constituição Federal, quanto da Constituição 
Estadual e da Resolução n.º 2.700/2009 (Regimento 
Interno desta Augusta Assembleia Legislativa), 
assim, tornando-se gravada como inconstitucional e 
antirregimental. 

Em conclusão, o Projeto de Resolução n.º 
13/2009, de autoria do Senhor Deputado Hércules 
Silveira, é inconstitucional e antirregimental. Ex 
Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão 
a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 563/2009 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho, do Senhor Presidente 
da Mesa Diretora da ALES, que devolveu o Projeto 

de Resolução n.º 13/2009 ao seu autor Deputado 
Hércules Silveira. 

 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 

2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DARY PAGUNG 

DA VITÓRIA 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 554/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 243/2009, de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida, em apenso ao Projeto 
de Lei n.º 249/09 do Deputado Dary Pagung, que 
proíbe a compra, venda, fornecimento e consumo de 
bebidas alcoólicas em qualquer dos 
estabelecimentos de ensino mantidos pela 
Administração Estadual e dá outras providências. 

A matéria foi protocolada em 22 de maio de 
2009 lida no expediente 25/05/2009. A propositura 
foi devolvida ao autor, com base no art. 136, VIII do 
Regimento Interno, por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, inciso III e VI da Constituição 
Estadual. O autor entrou com recurso, o que foi 
deferido em 25/05/2009, na Comissão de Justiça 
para sua regular tramitação. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Os projetos em epígrafes de autoria dos 
Deputados Reginaldo Almeida e Dary Pagung, 
dispõem sobre a proibição da venda de bebidas 
alcoólicas nos estabelecimentos de ensino mantidos 
pela Administração Estadual. 

Como é de conhecimento, as escolas 
funcionam como centros de convívio social, onde 
são realizados eventos das mais diversas naturezas. 
Várias dessas comemorações são servidas bebidas 
alcoólicas, tais como quentão, vinho quente, dentre 
outras.  

A matéria foi analisada pela Comissão de 
Justiça onde recebeu o Parecer de n.º 348/09 pela 
manutenção do Despacho Denegatório do Presidente 
e após recebeu a Emenda de redação acrescentando 
o inciso I, no artigo  1.º onde estabelece: 

 
Art. 1.º. (...) 
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I) a vedação descrita no art.  1.º 
aplicar-se-á também quando o 
espaço físico das escolas for cedido 
à terceiro para realização de 
eventos. (NR) 
 
Parágrafo Único. (...) 
 

Mesmo com a adição da Emenda de n.º 
01/2009 ao projeto, o mesmo continua sendo 
inconstitucional, pois versa sobre atribuições da 
Secretaria de Estado da Educação, consoante o art. 
63, parágrafo único, inciso VI e art. 98, inciso II, da 
Constituição Estadual, a saber: 
 

“Art. 63 (...) 
 
Parágrafo Único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
 
I – (...) 
 
VI – criação, estruturação e 
atribuições da Secretaria de Estado 
e Órgãos do Poder Executivo.” 
 
“Art. 98. Compete ao Secretário de 
Estado, além de outras atribuições 
que esta Constituição e as leis 
estabelecerem: 
 
I – (...) 
 
II – expedir instruções para 
execução das leis, decretos e 
regulamentos.”  

 
Neste contexto, a Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, em seu art. 10, inciso V, 
preconiza: 
 

“Art. 10. Os Estados incumbir-se-
ão de: 
 
I – (...) 
 
V – baixar normas complementares 
para o sistema de ensino.”  
 

Ademais, vale mencionar que pensando em 
dar efetividade às normas de proteção e repressão 
sobre assuntos relacionados à criança e o 
adolescente, o legislador pátrio inseriu no texto 
constitucional, o art. 81 e o art. 243, na Lei n.º 
8.069/1990. – Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 

“Art. 81. É proibida a venda à 
criança e ao adolescente de: 
 
I – (...) 

II – bebidas alcoólicas. 
 
Art. 243 – Vender, fornecer ainda 
que gratuitamente, ministrar ou 
entregar, de qualquer forma, à 
criança ou adolescente, sem justa 
causa, produtos cujos 
componentes possam causar 
dependência física ou psíquica, 
ainda que por utilização 
indevida.”  

 
Quanto ao fato do servidor público deixar 

de praticar devidamente ato de ofício ou praticá-lo 
contra disposição expressa em lei, a Lei 
Complementar 46/94, art. 224, XIV, XXVI e art. 
228, estabelece o que é proibido ao servidor 
público: 
 

“Art. 224. Ao servidor público é 
proibido: 
 
I – (...) 
 
XIV – praticar o comércio de bens 
ou serviços no local de trabalho, 
ainda que fora do horário normal do 
expediente; 
 
XXVI – exercer quaisquer 
atividades incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função, ou 
ainda, com horário de trabalho.” 
 
“Art. 228. O servidor público 
responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício 
irregular de suas atribuições.”  

 
Desta forma, no que tange ao aspecto da 

análise da juridicidade, constitucionalidade 
formal, material e admissibilidade da 
propositura em foco, cumpre-nos evidenciar que a 
matéria é de iniciativa do Poder Executivo Estadual, 
mesmo porque já existem normas reguladoras e 
assemelhadas sobre o assunto.  

Assim, a proposta em análise, contém vício 
de iniciativa que colide com os dispositivos 
constitucionais em vigor, tal como o art. 2.º da Carta 
da República, onde versa que são Poderes da União, 
independente e harmônico entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.  

Isto posto, opinamos pela adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER N.º 554/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
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pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei 243/2009, de autoria do Deputado Reginaldo 
Almeida e emenda. 
 

Sala das Comissões, 17 de novembro 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DA VITÓRIA 

LUZIA TOLEDO 
DARY PAGUNG (contra) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 553/2009. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 265/2008, de autoria do 
Deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a 
determinação de publicação pelos meios de 
comunicação social do Estado do Espírito Santo dos 
preços dos bens anunciados para a compra ou venda, 
foi lido na Sessão Ordinária do dia 11.8.2008 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
18.8.2008, a página 9611. 

Durante sua tramitação ordinária o Projeto 
recebeu o Parecer n.º 383/2008 da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
pela constitucionalidade; os Pareceres n.os 07/2009 e 
08/2009 das Comissões de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos; e de Defesa do Consumidor, 
respectivamente, ambos pela aprovação. Tendo sido 
aprovado na Sessão Ordinária do dia 27.10.2009 o 
requerimento para sua tramitação em urgência, o 
Projeto foi inserido na Ordem do Dia da Sessão 
Ordinária de 28.10.2009, recebendo, a partir de 
então, o parecer oral da Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas, pela aprovação, com adoção de 
1 (uma) emenda. Posteriormente, a Comissão de 
Justiça analisou a emenda e opinou, através de 
parecer oral, pela constitucionalidade da mesma.  

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei n.º 265/2008 à apreciação do Plenário 
que o aprovou na forma do parecer oral da 
Comissão de Finanças. Por ter sido aprovado com 
emenda, o Projeto veio a esta Comissão para 
elaboração de sua Redação Final, na forma do artigo 
212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 

desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei n.º 265/2008 foi 
aprovado pelo Plenário com a adoção da seguinte 
emenda: 
 
Emenda n.º 01: 
 

O artigo 1.º do Projeto de Lei n.º 
265/2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1.º Fica determinado que 
todos os meios de comunicação 
social do Estado do Espírito Santo 
deverão quando anunciar a compra 
ou a venda de bens móveis ou 
imóveis, na sessão de classificados 
ou outras, publicar o preço do bem 
ou no mínimo por meio de faixa 
de preço, que será 
obrigatoriamente observado pelo 
anunciante. 
 
Parágrafo único. Em nenhuma 
hipótese será anunciada a compra 
ou a venda de bens móveis ou 
imóveis sem os seus respectivos 
preços, ou no mínimo a faixa de 
preço.” 

 
Em atenção ao disposto na Lei 

Complementar Federal n.º 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal n.º 107/01, nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, e, com base no artigo 
215 do Regimento Interno, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações abaixo destacadas em 
vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 553/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 265/2008, de autoria do Deputado Dary 
Pagung, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI N.º 265/2008 

 
Dispõe sobre a determinação de 
publicação pelos meios de 
comunicação social do Estado dos 
preços ou das faixas de preço dos 
bens anunciados para compra ou 
venda. 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art.  1.º Fica determinado que todos os 

meios de comunicação social do Estado deverão, 
quando anunciar a compra ou a venda de bens 
móveis ou imóveis, na sessão de classificados ou 
outras, publicar o preço ou, no mínimo, a faixa de 
preço do bem, que será obrigatoriamente observado 
pelo anunciante. 

 
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese 

será anunciada a compra ou a venda de bens móveis 
ou imóveis sem os seus respectivos preços ou, no 
mínimo, a faixa de preço. 

 
Art. 2º O descumprimento desta Lei por 

parte dos meios de comunicação social acarretará 
obrigação de nova publicação do anúncio, com o 
preço do bem, sem ônus para o anunciante. 

 
Art. 3º Consideram-se meios de 

comunicação social, para os fins desta Lei: 
 

I - jornais; 
 
II - revistas; 
 
III - todas as demais publicações 
periódicas; 
IV - transmissões de rádio; 
 
V - transmissões de televisão; 
 
VI - serviços de agências de 
notícias e demais serviços de 
informação ao público; 
 
VII - quaisquer outros meios que 
utilizem processo público de 
difusão do pensamento e da 
informação. 

 
Art. 4º Esta Lei será regulamentada para 

garantir a sua fiel execução. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DARY PAGUNG 

DA VITÓRIA 
LUZIA TOLEDO 

 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 

dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - O requerimento de V. Ex.ª depende de 
apoiamento do Plenário.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Inclua-se na Ordem do Dia da presente 

sessão.    
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 565/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 274/2009, de autoria do 
Deputado Paulo Roberto, autoriza o Poder 
Executivo do Estado do Espírito Santo a conceder a 
isenção do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na 
aquisição de veículos que especifica e dá outras 
providências.  

A iniciativa foi protocolada no dia 
05/06/2009, lida no expediente do dia 09/06/2009 e 
encontra-se publicada no Diário do Poder 
Legislativo do dia 17/06/2009 às páginas 2386 a 
2388, conforme fls. 09 dos autos. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Conforme justificativa do autor, o objetivo 

da proposta é autorizar o Poder Executivo do Estado 
do Espírito Santo a conceder isenção do Imposto 
sobre as Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), na aquisição de veículo 
automotor novo, movido a combustível de origem 
renovável ou sistema reversível de combustão, por 
pessoa portadora de deficiência física, visual, mental 
severa ou profunda ou autista, diretamente ou por 
intermédio do seu representante legal responsável 
pela condução do veículo.  

Consoante legislação em vigor, a base de 
cálculo do ICMS é estabelecida através de Lei 
Complementar conforme estatui o art. 68, parágrafo 
único, inciso I da Constituição Estadual. 

Neste contexto, cabe ao Conselho formado 
por Secretários de Fazendas dos Estados e 
Representantes do Ministério da Fazenda definir a 
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concessão e a revogação de incentivos fiscais, tais 
como isenções, redução de base de cálculo, 
devolução de imposto, créditos presumidos, dentre 
outros, consoante a celebração de convênios, 
estatuído nos termos da Lei Complementar n.º 
24/1975.  

Desta forma, o art. 146, incisos I, II e III, 
alínea “a”, da Constituição Federal, assim 
estabelece: 

 
“Art. 146. Cabe à lei 
complementar: 
 
I - dispor sobre conflitos de 
competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 
 
II - regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar; 
 
III - estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
 
a) definição de tributos e de suas 
espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e 
contribuintes”. 

 
Convém mencionar, que o ICMS – Imposto 

Sobre Operações de Circulações de Mercadorias e 
Prestação de Serviços - é um dos mais importantes 
tributos arrecadados pelos Estados da Federação e 
do Distrito Federal, consoante os ditames do art. 
155, inciso II da Constituição Federal, a saber: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e 
ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
 
I – (...) 
 
II - operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem 
no exterior”. (grifo nosso)  

 
Consoante, a Lei Complementar Federal n.º 

24/1975, no tocante à elaboração da legislação do 
ICMS pelos Estados e Distrito Federal, os 
benefícios fiscais compreendem : 

 
“(a) redução da base de cálculo; (b) 
a devolução total ou parcial, direta e 
indireta, condicionada ou não, do 

tributo, ao contribuinte, a 
responsável ou a terceiros; (c) a 
concessão de créditos presumidos; 
(d) quaisquer outros incentivos ou 
favores fiscais ou financeiro-fiscais, 
concedidos com base no imposto de 
circulação de mercadorias, dos 
quais resulte redução ou eliminação 
direta ou indireta, do respectivo 
ônus; e (e) as prorrogações”.  

 
Nota-se, que esses benefícios têm regras 

específicas para serem concedidos pelos Estados e 
pelo Distrito Federal, ou seja, há necessidade de 
celebração e ratificação de Convênio (acordo) entre 
os Estados e o Distrito Federal sob a presidência de 
representantes do Governo Federal para a concessão 
dos referidos benefícios.  

Assim, o art. 10 da Lei Complementar 
24/1975, define ainda as condições para concessão 
de benefícios fiscais, que só poderão ser feitos 
através de convênio: 

 
“Art. 10 – Os convênios definirão 
as condições gerais em que se 
poderão conceder, unilateralmente, 
anistia, remissão, transação, 
moratória, parcelamento de débitos 
fiscais e ampliação do prazo de 
recolhimento do imposto de 
circulação de mercadorias”.  

 
Considerando o tributo de competência 

estadual, o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, verifica-se, que consoante a 
Carta de 1988, e o Sistema Tributário Nacional, 
limitou o poder de tributos dos entes federados, 
estabelecendo que qualquer benefício relativo ao 
ICMS deve obedecer ao prescrito no § 6º, do Art. 
150, senão vejamos: 
 

"qualquer subsídio ou isenção, 
redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativas a 
impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem 
prejuízo do disposto no artigo 155, 
§ 2º, XII, g". 
 

Vale destacar, que o tributarista Aliomar 
Baleeiro, em seu livro intitulado Direito Tributário 
Brasileiro, em dois momentos, ressalta o seguinte: 
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"a isenção, no mundo de hoje, não 
deve ser concedida como favor ou 
privilégio de mão beijada, pois a 
todos incumbe o dever de contribuir 
para a manutenção dos serviços 
públicos, há de compreender-se que 
ela é dirigida à consecução dum fim 
determinado e específico de 
interesse social a cargo de quem a 
concede". 
 

Convém citar que na Legislação Brasileira 
existem normas de benefícios e isenções fiscais para 
portadores de deficiência e de outras doenças 
graves, dentre estas previsões legais existe a de 
isenção de impostos na aquisição de automóveis 
para deficientes físicos e mentais.  

No Estado do Espírito Santo contamos com 
os seguintes benefícios para portadores de 
deficiência: 
 

- Isenção de ICMS na compra de 
automóveis; 
- Isenção de IOF no financiamento 
de veículos; 
- Isenção de IPI na compra de 
veículos de passageiros; 
- Isenção de IPVA na compra de um 
único veículo. 

 
Por fim, pelas razões acima aduzidas, a 

matéria é ilegal e inconstitucional conforme 
preceitos contidos no artigo 146, incisos I, II e III, 
alínea “a”, art. 150, § 6.º e art. 155 da 
Constituição Federal, art. 68, parágrafo único, 
inciso I da Constituição Estadual e da Lei 
Complementar Federal n.º 24/1975 que 
regulamenta o assunto em questão, sendo, 
portanto, inviável sua tramitação nesta Casa de 
Leis. 

Nota-se que o planejamento é uma ordem 
legal quando se trata de Lei Orçamentária Anual e 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo estas 
trazerem as modificações em matéria tributária, 
incluindo as isenções e benefícios fiscais, sempre 
demonstrando o impacto regionalizado das 
alterações que serão implantadas, visto que, para 
concessão de isenções, deve haver demonstração 
cabal de que nenhum prejuízo será causado ao 
equilíbrio das contas públicas. 

Isto posto, somos da adoção do seguinte 
parecer: 
 

PARECER N.º 565/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela ilegalidade e 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei de n.º 
274/2009, de autoria do Deputado Paulo Roberto. 
 
 Sala das Comissões, 17de novembro de 
2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

DARY PAGUNG 
DA VITÓRIA 

  
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 566/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 298/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, “Torna obrigatória a 
disponibilização de veículo tipo ônibus, adaptado 
para o transporte de ciclistas e suas bicicletas 
diariamente com linha circular que ligue os 
Municípios de Vila Velha e Vitória via 3ª Ponte 
(Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça).” 

Na justificativa, o Autor da Propositura 
assevera que o “Objetivo desta lei é integrar as 
ciclovias da grande vitória, trazendo qualidade de 
vida para a população de nosso Estado, minimizar o 
impacto gerado pelo volume de veículos que 
trafegam pela 3ª ponte, haja vista que não há 
nenhum investimento para acabar com os grandes 
engarrafamentos (...)”.  

A matéria foi protocolada no dia 18 de 
junho de 2009, lida no expediente da Sessão 
Ordinária do dia 22 de junho de 2009 e publicada no 
Diário do Poder Legislativo, edição do dia 30 de 
junho de 2009, às páginas 2690 e 2691. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e parecer na forma do disposto no art. 
40, do Regimento Interno (Resolução n.º 1.600/91) 
e distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e 
emitir parecer. 

É o relatório. 
 

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

 
Sob o prisma da constitucionalidade e 

legalidade, a matéria proposta no Projeto de Lei em 
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epígrafe, encontra obstáculos para seguir 
regularmente, eis que é competência do Governador 
do Estado, propor qualquer alteração em contrato de 
concessão de serviço público firmado com a 
empresa RODOSOL. 

A Constituição Federal de 1988 conferiu ao 
Chefe do Poder Executivo a prerrogativa exclusiva 
para disciplinar os temas diretamente afetos à 
Administração Pública, criando o Princípio da 
Reserva da Administração, que é o corolário 
específico do Princípio da Separação dos Poderes 
(Art. 2º da CF/88: “São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário”). O contorno jurídico da 
reserva de competência é extraído dos preceitos 
constitucionais que cuidam da competência 
normativa privativa do Presidente da República, 
quais sejam, o art. 61 e o art. 84 da Carta Magna e, 
atendendo a simetria constitucional, a presente 
Propositura invade a esfera privativa do Governador 
do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, III e 
VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, in 
verbis: 

 
Constituição do Estado do 
Espírito Santo: 

 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe 
a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.  
 
Parágrafo único - São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:  
 
(...) 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo;  
 
(...) 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder 
Executivo.” 

 
Demais disso, em breve análise sobre os 

contratos de concessão de serviços públicos 
podemos dizer que os legitimados para fiscalizar, 
alterar os referidos contratos é aquele que obtém a 
função da regulamentação da função administrativa 
do Estado, bem como dos seus órgãos, ou ainda, 
quem lhes façam as vezes. 

Neste passo, segundo o professor Celso 
Antonio Bandeira de Mello a concessão de serviços 

públicos é instituto do qual o Estado atribui o 
exercício de um serviço público a alguém que aceite 
prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, 
nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente 
pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de 
equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se 
pela própria exploração do serviço. 

Apresentamos o conceito sobre serviço 
público do professor Celso Bandeira de Mello, 
adotado pela maior parte dos doutrinadores: 
“serviço público é toda atividade de oferecimento 
de utilidade ou comodidade material destinada à 
satisfação da coletividade em geral, mas fruível 
singularmente pelos administrados, que o Estado 
assume como pertinente a seus deveres e presta por 
si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um 
regime de Direito Público, instituído em favor dos 
interesses definidos como públicos no sistema 
normativo”. Observa-se, então, que o serviço 
público é de responsabilidade do Estado, podendo 
este apenas transferir a sua execução, a qual é 
efetivada por meio das concessões, autorizações e 
permissões.  

Desta forma, impõe-se que o Estado 
responsável por prestar um serviço público atribui a 
outrem esta função, o concessionário, este por sua 
vez prestará o serviço de acordo com seu alcance, 
sendo que como garantia de sobrevivência desse 
concessionário ficará atrelado à cobrança de um 
valor para equilíbrio financeiro, ou seja, o lucro. 
Incumbe também neste momento salientarmos a 
questão da formalização do contrato de concessão, 
uma vez que este necessita cumprir os requisitos da 
Constituição Federal, bem como das Leis 
Complementares e Ordinárias que venham tratar 
especificamente do instituto aqui analisado.  

Assim, se faz necessário ressaltar que os 
contratos de concessão de serviços públicos são 
negócios jurídicos os quais têm como partes o Poder 
Executivo, como sendo detentor da administração 
pública e, legítimo para estar no polo ativo desses 
contratos delegando suas funções aos 
concessionários, que por sua vez se tornam polo 
passivo.  

Em conclusão, opinamos pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto 
de Lei n.º 298/2009, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio, com fulcro no art. 63, parágrafo 
único, III, VI, da Constituição Estadual, por vício de 
iniciativa legislativa (competência legislativa do 
Chefe do Executivo). E, desta forma, o Projeto de 
Lei não deverá seguir sua tramitação normal, ao 
tempo em que sugerimos aos demais membros 
desta douta Comissão, a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 566/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela inconstitucionalidade e ilegalidade do 
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Projeto de Lei n.º 298/2009, de autoria do Ex.mo 
Deputado Euclério Sampaio. 
 

Sala Rui Barbosa, 17 de novembro de 
2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

Relator 
DARY PAGUNG 

DA VITÓRIA 
  

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Publique-se.  
 A Presidência registra a presença, neste 
Plenário, do ex-deputado Jamil Zouain, acompanhado 
do querido colega e Deputado Theodorico Ferraço. S. 
S.ª foi uma das figuras que, pela assiduidade e 
inteligência, mais ilustrou esta Casa. Por isso é muito 
prazeroso para todos os Senhores Deputados recebê-
lo, desejando-lhe boas-vindas e pedindo-lhe que 
retorne mais vezes a esta Casa, pois a presença de S. 
S.ª indiscutivelmente honra a todos.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 555/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI N.º 309/2009 
 
AUTORAS: Deputadas Luzia Toledo e Janete de 
Sá 
 
EMENTA: Institui o Selo de Certificação 
“Protetor da Criança e do Adolescente”.  
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 309/2009, ora 
apresentado, de autoria das nobres Deputadas Luzia 
Toledo e Janete de Sá, tem por escopo instituir o 
Selo de Certificação “Protetor da Criança e do 
Adolescente.” 

As Autoras, na justificativa do Projeto de 
Lei, alegam que: “(...) O problema da exploração 
sexual está associado à pobreza, à desigualdade e à 
exclusão social. Mas sabemos, também, que existem 
outros fatores, como os de natureza cultural que 
dizem respeito a formas tradicionais e familiares de 
organização econômica. Sabemos que não podemos 
esperar mais para oferecer alternativas de mudança 
que permitam atuar tanto sobre a pobreza quanto 
sobre as exigências familiares.” 

Asseveram, também, que os indicadores 
sociais da violência sexual contra crianças e 
adolescentes é um processo que ganha visibilidade 
no conjunto da sociedade. 

A matéria foi protocolizada e lida no 
expediente da sessão ordinária do dia 24 de junho de 
2009, tendo sido publicada no dia 10 de julho de 
2009, às fls. 2891 a 2893. 

Veio a esta Comissão para exame, em 
conformidade com o disposto no art. 41 e seus 
incisos, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução n.º 2.700/2009), e, distribuída a matéria, 
coube-nos examiná-la e oferecer parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 309/09 ora em análise 
visa “Instituir o Selo de Certificação ‘Protetor da 
Criança e do Adolescente’.” 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Conforme se vê em seu art. 1.º, o Projeto 
de Lei n.º 309/09, pretende determinar: 
 

“Art.  1.º Fica instituído o Selo de 
Certificação "Protetor da criança 
e do adolescente”, destinado a 
certificar, anualmente, os 
empreendimentos turísticos 
comprometidos na defesa e 
proteção dos direitos da criança e 
do adolescente no enfretamento à 
exploração sexual associada ao 
turismo.” (sem grifos e ênfase no 
original) 

 
A matéria em análise remete ao 

condicionamento constitucional atinente à iniciativa 
legislativa desta Casa de Leis. 

Com efeito, esse alcance do tema não pode 
extrapolar o âmbito do Poder Legislativo. O 
processo legislativo restringe-se aos moldes 
estabelecidos na Constituição Estadual, observado 
o aspecto concernente à proposição. 

O instrumento normativo inerente à matéria, 
notadamente no que se refere à matéria-objeto da 
proposta, se insere na esfera deste Poder, na forma 
do que dispõe o art. 151, § 1.º do Regimento 
Interno da ALES (Resolução n.º 2.700/2009), que 
versa: 
 

“........................................................ 
 
Art. 151. Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e 
de lei. 
 
(...) 
 
§3.º Os projetos de lei são os 
destinados a regular as matérias 
de competência do Poder 
Legislativo com sanção do 
Governador do Estado.” 
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Depreende-se do acima transcrito, que a 
matéria como apresentada na forma de projeto de lei 
afasta a possibilidade dos parlamentares iniciarem o 
processo legislativo. O conteúdo substancial da 
proposta está em descompasso constitucional, e 
quanto ao aspecto material do processo afasta a 
iniciativa deste Parlamento. 

Em alguns dispositivos que darão eficácia à 
lei, se aprovada, percebe-se caráter nitidamente 
autorizativo, conquanto, os serviços serão 
implementados pelo Poder Executivo, quais sejam, 
atribuições a serem efetivadas pelas Secretarias de 
Estado e demais órgãos da estrutura da 
Administração Direta e Indireta Estadual, a exemplo 
dos artigos 4º e 7º, verbis: 
 

“Art. 4.º Dentre os critérios que 
serão estipulados pela Comissão 
Interinstitucional, os hotéis, 
pensões, hospedarias, pousadas, 
albergues, casas de show, bares, 
danceterias, boates, agências de 
viagem, clubes, agências de 
modelos, taxistas, veículos de 
comunicação – jornais, televisões, 
rádios AM/FM e comunitária, 
cinemas, teatros, quiosques, 
lanchonetes, restaurantes e 
similares, com sede no Estado, 
ficam obrigados a manter ficha de 
identificação de crianças e 
adolescentes, acompanhadas ou não 
dos pais ou representantes legais, 
que neles se hospedarem, além dos 
estabelecimentos terem assinado e 
efetivado as medidas propostas no 
Código de Conduta, e terem 
efetivado no prazo de um ano 
algumas de suas medidas. 

 
.................................................... 
 
Art. 7.º Para a consecução do 
disposto nesta Lei, o Poder Público 
poderá celebrar convênio ou 
parceria com setores da iniciativa 
privada. 

 
CONCLUSÃO 

 
 Dada a alta relevância da matéria-objeto 
apresentada no projeto enfocado, sugerimos às 
nobres parlamentares, sempre zelosas e conscientes 
legisladoras, autoras, para que não se perca a 
oportunidade de colaborar e fortalecer o combate à 
prática do chamado sexo-turismo, dois caminhos: 
 

a) o primeiro é a reformulação do 
projeto de Lei, mudando a redação e 
suprimindo os dispositivos que 
estão maculando de 
inconstitucionalidade a proposição e 

b) o segundo é a transformação do 
Projeto de Lei em Projeto de 
Resolução, nos termos do que 
preconiza o art. 141, I do 
Regimento Interno da ALES 
(Resolução n.º 2.700/2009), verbis: 
 
“........................................................ 
 
Art. 141. A Assembleia Legislativa 
exerce sua função legislativa por via 
das seguintes proposições: 
 
I - projeto de resolução;” 

 
Assim analisado, é de concluir no sentido de 

que o Projeto de Lei n.º 309/2009, como 
apresentado, de autoria das Deputadas Luzia Toledo 
e Janete de Sá, é parcialmente constitucional e 
legal, pois trata de matéria-objeto da competência 
do Poder Legislativo, mas invade o âmbito de 
atribuições devido à administração do Poder 
Executivo estadual, estabelecendo determinações 
em dissonância com o que determina a Constituição 
do Estado do Espírito Santo, em seu art. 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, que elenca as 
matérias que são de trato legislativo privativo do 
Chefe do Executivo estadual, bem como o disposto 
no art. 91, incisos II e V, letra a, da mesma Carta 
Magna Estadual, verbis: 

 
Constituição do Estado do 
Espírito Santo 

 
“........................................................ 
 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. 
 
Parágrafo único. SÃO DE 
INICIATIVA PRIVATIVA DO 
GOVERNADOR DO ESTADO AS 
LEIS QUE DISPONHAM 
SOBRE: 
 
(....) 
 
III. ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E PESSOAL 
DA ADMINISTRAÇÃO DO 
PODER EXECUTIVO; 
 
(....) 
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VI. CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO 
E ATRIBUIÇÕES DAS 
SECRETARIAS DE ESTADO E 
ÓRGÃOS DO PODER 
EXECUTIVO.”(sem grifos no 
original) 
 
.......................................................... 
 
Art. 91. COMPETE 
PRIVATIVAMENTE AO 
GOVERNADOR DO ESTADO:  
 
(...) 
 
II - INICIAR O PROCESSO 
LEGISLATIVO, NA FORMA E 
NOS CASOS PREVISTOS NESTA 
CONSTITUIÇÃO; 
 
(...) 
 
V – DISPOR, MEDIANTE 
DECRETO, SOBRE: 
 
a) ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, 
QUANDO NÃO IMPLICAR 
AUMENTO DE DESPESA NEM 
CRIAÇÃO OU EXTINÇÃO DE 
ÓRGÃOS PÚBLICOS;” (sem grifos 
e ênfases no original) 

 
À vista dos Dispositivos Constitucionais 

acima citados, a presente propositura, sob o aspecto 
da competência legislativa, usurpa, efetivamente, 
iniciativa legislativa que é reservada privativamente 
ao Governador do Estado, malgrado o seu 
indiscutível mérito, ficando maculada de 
inconstitucionalidade.  

Isto posto, sou por reconhecer que o 
Projeto de Lei n.º 309/2009, levando em 
consideração os motivos e termos expostos neste 
parecer técnico, não deve prosseguir sua 
tramitação, por conter vícios contrários à sua 
natureza, razão pela qual opino pela adoção do 
seguinte:  
 

PARECER N.º 555/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei n.º 309/2009, de autoria das Deputadas Luzia 
Toledo e Janete de Sá. 
 

Sala Rui Barbosa, 17 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 

DA VITÓRIA 
DARY PAGUNG 

LUIZ CARLOS MOREIRA 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 588/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 328/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio dispõe sobre a redução 
da alíquota do ICMS – Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços sobre os veículos tipo 
motocicleta até 250cc. 

A iniciativa foi protocolada no dia 
01/07/2009, lida no expediente do dia 06/07/2009 e 
encontra-se publicada no Diário do Poder 
Legislativo do dia 16/07/2009 às páginas 3048 a 
3049, conforme fls. 06 e 07 dos autos. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
O Projeto de Lei n.º 328/2009, de autoria do 

Deputado Euclério Sampaio dispõe sobre a redução 
da alíquota do ICMS – Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços sobre os veículos tipo 
motocicleta até 250cc. 

O parágrafo único da iniciativa estabelece 
ainda que fará jus à alíquota reduzida aquele que 
comprovar que exerça a pelo menos um ano a 
atividade de condutor autônomo de motocicleta, 
acompanha de declaração do Sindicato da Classe. 

Conforme justificativa do autor, o objetivo 
da proposta é facilitar a aquisição de motos até 
250cc, atendendo as várias categorias de transportes 
de pequeno porte, que prestem serviços com 
segurança e rapidez. 

Destaca também, que o serviço de 
mercadorias através de motocicletas está em pleno 
desenvolvimento e o incentivo ora perseguido virá 
proporcionar uma maior participação de pessoas 
nesta atividade, preenchendo racionalmente todos os 
setores de atendimento à população. 

Consoante legislação em vigor, a base de 
cálculo do ICMS é estabelecida através de Lei 
Complementar conforme estatui o art. 68, parágrafo 
único, inciso I da Constituição Estadual. 

Neste contexto, cabe ao Conselho formado 
por Secretários de Fazendas dos Estados e 
Representantes do Ministério da Fazendo definir a 
concessão e a revogação de incentivos fiscais, tais 
como isenções, redução de base de calculo, 
devolução de imposto, créditos presumidos, dentre 
outros, consoante a celebração de convênios, 
estatuído nos termos da Lei Complementar n.º 
24/1975.  
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Desta forma, o art. 146, incisos I, II e III, 
alínea “a”, da Constituição Federal, assim 
estabelece: 

 
“Art. 146. Cabe à lei 
complementar: 
 
I - dispor sobre conflitos de 
competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 
 
II - regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar; 
 
III - estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
 
a) definição de tributos e de suas 
espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e 
contribuintes”. 

 
Convém mencionar, que o ICMS – Imposto 

Sobre Operações de Circulações de Mercadorias e 
Prestação de Serviços - é um dos mais importantes 
tributos arrecadados pelos Estados da Federação e 
do Distrito Federal, consoante os ditames do art. 
155, inciso II da Constituição Federal, a saber: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e 
ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
 
I – (...) 
 
II - operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem 
no exterior”. (grifo nosso)  

 
Consoante, a Lei Complementar Federal n.º 

24/1975, no tocante à elaboração da legislação do 
ICMS pelos Estados e Distrito Federal, os 
benefícios fiscais compreendem : 

 
“(a) redução da base de cálculo; 
(b) a devolução total ou parcial, 
direta e indireta, condicionada ou 
não, do tributo, ao contribuinte, a 
responsável ou a terceiros; (c) a 
concessão de créditos presumidos; 
(d) quaisquer outros incentivos ou 
favores fiscais ou financeiro-fiscais, 
concedidos com base no imposto de 

circulação de mercadorias, dos 
quais resulte redução ou 
eliminação direta ou indireta, do 
respectivo ônus; e (e) as 
prorrogações”.  

 
Nota-se, que esses benefícios têm regras 

específicas para serem concedidos pelos Estados e 
pelo Distrito Federal, ou seja, há necessidade de 
celebração e ratificação de Convênio (acordo) entre 
os Estado e o Distrito Federal sob a presidência de 
representantes do Governo Federal para a concessão 
dos referidos benefícios.  

Assim, o art. 10 da Lei Complementar 
24/1975, define ainda as condições para concessão 
de benefícios fiscais, que só poderão ser feitos 
através de convênio: 

 
“Art.10 – Os convênios definirão as 
condições gerais em que se poderão 
conceder, unilateralmente, anistia, 
remissão, transação, moratória, 
parcelamento de débitos fiscais e 
ampliação do prazo de recolhimento 
do imposto de circulação de 
mercadorias”.  

 
 Considerando o tributo de competência 
estadual, o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, verifica-se, que consoante a 
Carta de 1988, e o Sistema Tributário Nacional, 
limitou o poder de tributos dos entes federados, 
estabelecendo que qualquer benefício relativo ao 
ICMS deve obedecer ao prescrito no § 6º, do Art. 
150, senão vejamos: 
 

"qualquer subsídio ou isenção, 
redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativas a 
impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem 
prejuízo do disposto no artigo 155, 
§ 2º, XII, g". 

 
 Vale destacar, que o tributarista Aliomar 
Baleeiro, em seu livro intitulado Direito Tributário 
Brasileiro, em dois momentos, ressalta o seguinte: 
 

"a isenção, no mundo de hoje, não 
deve ser concedida como favor ou 
privilégio de mão beijada, pois a 
todos incumbe o dever de contribuir 
para a manutenção dos serviços 
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públicos, há de compreender-se que 
ela é dirigida à consecução dum fim 
determinado e específico de 
interesse social a cargo de quem a 
concede". 

 
Por fim, pelas razões acima aduzidas, a 

matéria é ilegal e inconstitucional conforme 
preceitos contidos no artigo 146, incisos I, II e III, 
alínea “a”, art. 150, § 6.º e art. 155 da Constituição 
Federal, art. 68, parágrafo único, inciso I da 
Constituição Estadual e da Lei Complementar 
Federal n.º 24/1975 que regulamenta o assunto em 
questão, sendo, portanto, inviável sua tramitação 
nesta Casa de Leis. 

Isto posto, somos da adoção do seguinte 
parecer: 

 
PARECER N.º 588/2009 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei de n.º 328/2009, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 Sala das Comissões, 17 de novembro de 
2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 

DA VITÓRIA 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DARY PAGUNG 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 557/2009. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei n.º 345/2009, 

de autoria do Deputado Atayde Armani, visa 
instituir o “DIA DO TAQUÍGRAFO”, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 03 de maio. 

Na justificativa de seu Projeto de Lei, o autor 
assevera que o objetivo da propositura "é adequar o 
calendário Estadual à data que comemora em âmbito 
nacional o dia do Taquígrafo, já existente e 
comemorada no dia 03 de maio. 

Essa data foi escolhida pela categoria 
reunida em congresso – 1.º Congresso Brasileiro de 
Taquigafia, realizado em São Paulo no ano de 1951, 
pelo fato de que em 03 de maio de 1823 - há 
186 anos, portanto - foi instituído oficalmente a 

taquigrafia parlamentar no Brasil para funcionar na 
primeira Assembleia Constituinte. 

A matéria foi protocolada em 13 de julho de 
2009, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
14 de julho de 2009 e encontra-se publicada no 
Diário do Poder Legislativo do dia 23 de julho de 2009, 
à página 3396. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para exame e parecer na forma do disposto no art. 
41, l, do Regimento Interno (Resolução n.º 
2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 
examiná-la e emitir parecer. 

É o relatório. 
 

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

O Projeto de Lei n.º 345/09, que visa instituir 
o "Dia do Taquígrafo", a ser comemorado, 
anualmente, no dia 03 de maio, não encontra 
obstáculo para sua regular tramitação, eis que 
está escudado nos preceitos constantes da 
Constituição Federal e nos termos dos arts 55, caput 
e 63, caput, ambos da Constituição Estadual, e ainda, 
art. 151, § 3.°, do Regimento Interno, a seguir 
transcritos: 

 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
 
"Art. 55. Cabe à Assembléia 
Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor 
sobre todas as matérias de 
competência do Estado, 
especialmente sobre: 
 
(...) 
 
Art. 63. A iniciativa das leis 
cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia 
Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público, e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
REGIMENTO INTERNO DA ALES 

 
"Art. 151. Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e 
de lei. 
 
(...) 
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§ 3.º Os projetos de lei são os 
destinados a regular as matérias de 
competência do poder legislativo 
com sanção do Governador do 
Estado.” (sem grifos no original). 
 

Portanto, não há que se falar em vício que 
macule a iniciativa e a apresentação da referida 
matéria. No tocante a legalidade a matéria proposta é 
regulamentada pelos arts. 276, V e 277, § 1.º, ambos 
do Regimento Interno (Resolução n.º 2.700/2009). 
Destacamos, in verbis, os dispositivos citados: 
 

"Art. 276 - Compete às comissões 
permanentes abaixo referidas a 
votação dos projetos de lei que 
versem sobre as seguintes matérias: 
 
(...) 
 
V - as demais comissões 

permanentes - inclusão no 
calendário oficial de eventos de 
uma data especial para homenagem 
concernente ao seu respectivo campo 
temático." 
 

(...) 
 
.......................................................... 
 
"Art. 277 - Após sua publicação, o 
projeto de lei será encaminhado 
para o cumprimento do disposto no 
artigo 41, inciso I , e, conforme a 
matéria tratada, submetido à 
votação numa das comissões 
indicadas no artigo 276. 
 
§ 1.º O projeto de lei será 
aprovado pelo voto favorável da 
maioria, estando presente a maioria 
absoluta dos membros da comissão, 
em votação nominal.” 
 

Do exame dos pressupostos, verifica-se a 
instrução adequada dos autos havendo o projeto de 
lei satisfeito, integralmente, todos os requisitos 
legais exigidos. Sendo assim, não há óbice que 
possa impedir a regular tramitação da presente 
proposição, haja vista não existir infringência aos 
pressupostos de legalidade e do Regimento Interno. 

Por todo o exposto, concluímos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei n.º 345/2009, de autoria do Deputado Atayde 
Armani, devendo desta forma, seguir sua tramitação 
normal ao tempo em que sugerimos aos demais 
membros desta Comissão, a adoção do seguinte: 

PARECER N.º 557/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela constitucionalidade e legalidade do 
Projeto de Lei n.º 345/2009, de autoria do 
Deputado Atayde Armani. 

 
Sala Rui Barbosa, 17 de novembro de 

2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
DARY PAGUNG 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DA VITÓRIA 

  
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal.  
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Agradecemos à Comissão de 
Justiça que ofereceu parecer pela constitucionalidade 
do Projeto de Lei n.º 345/2009, de nossa autoria, 
instituindo o Dia do Taquígrafo no calendário oficial 
do Estado. Se for possível, requeremos, de público, 
regime de urgência para esta matéria, a fim de que 
entre em votação na próxima sessão.  
 
  O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Esclarecemos a V. Ex.ª e aos demais 
Senhores Deputados que talvez depois de amanhã 
haja reunião do Colégio de Líderes para definirmos a 
pauta dos últimos dias de sessão antes do recesso. 
Logicamente V. Ex.ª, Senhor Deputado Atayde 
Armani, poderá levar seu pleito aos colegas líderes.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 558/2009. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI N.º 365/2009 
 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 365/2009, de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai dispõe sobre a 
“utilização de passagens e prêmios de milhagens 
aéreas advindas de recursos públicos do Estado do 
Espírito Santo.” 

O Projeto de Lei foi protocolizado no dia 03 
de agosto de 2009, lido no expediente da Sessão 
Ordinária do dia 05 de agosto de 2009 e publicado 
no dia 14 de agosto de 2009, às páginas 3551/3552, 
conforme despacho de fls. 05 dos autos. 
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O presente Projeto de Lei veio a esta 
Comissão para exame e parecer na forma do 
disposto no art. 41, inciso I do Regimento Interno 
da ALES (Resolução n.º 2.700/2009) e, distribuída 
a matéria, coube-me examiná-la e oferecer parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE, 
LEGALIDADE E REGIMENTALIDADE 
 

Conforme o teor do Projeto de Lei n.º 
365/2009, vê-se que a proposição pretende 
determinar: 
 

“Art. 1.º Os prêmios ou créditos 
de milhagem oferecidos pelas 
companhias de transporte aéreo, 
quando resultantes de passagens 
adquiridas com recursos públicos 
da administração direta ou 
indireta de qualquer dos Poderes 
do Estado do Espírito Santo, 
serão incorporados ao erário e 
utilizados apenas em missões 
oficiais. 
 
Parágrafo único. É vedado o 
recebimento e a utilização das 
bonificações de que trata o caput 
em viagens particulares. 
 
Art. 2.º As passagens decorrentes 
do acúmulo de milhagens ou 
similares devem ser utilizadas 
exclusivamente em viagens a 
serviço da instituição que gerou o 
benefício.” (sem grifos e ênfases no 
original) 

 
A análise do projeto remete primeiramente 

ao disposto no caput do art. 37 da Constituição da 
República, dispositivo que consigna os princípios 
vetores da administração pública direta e indireta 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a saber: os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, verbis: 
 

“........................................................ 
 
Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao 
seguinte:”(sem grifos e ênfase no 
original) 

Cumpre assinalar que toda norma 
constitucional de cunho principiológico, em razão 
de sua tessitura aberta, comporta desenvolvimentos 
normativos posteriores, por via de legislação 
infraconstitucional, com vistas a conferir-lhe 
densidade normativa, o que confere operatividade ao 
princípio.  

Tal é o caso do projeto em exame, cujo 
propósito é tornar operativos os princípios 
constitucionais inscritos no retro citado art. 37, em 
especial o da moralidade, o da impessoalidade e o 
da eficiência. 

Adentrando o exame da proposição, com 
efeito, nada justifica que um agente público que 
viaje a serviço - tendo, pois, o bilhete aéreo custeado 
pelo erário -, venha posteriormente a se beneficiar 
das promoções realizadas pelas companhias aéreas, 
consistentes nos programas de milhagens ou 
similares. Tais promoções devem aproveitar à 
própria administração pública, porquanto dela 
partiram os recursos para a aquisição da passagem 
aérea.  

Assim, a medida legislativa preconizada no 
projeto atende, a um só tempo, aos princípios da 
impessoalidade e da eficiência: ao primeiro, na 
medida em que determina que os benefícios 
promocionais reverterão em proveito da própria 
administração; ao segundo, na medida em que 
evitará a apropriação privada de benesses 
decorrentes de recursos públicos e conduzirá a uma 
otimização da atividade administrativa, pois haverá 
menor dispêndio de recursos voltados para o custeio 
de novas viagens oficiais, as quais serão viabilizadas 
mediante os créditos decorrentes das milhagens 
acumuladas. 

A competência para opinar sobre o mérito 
da proposição ora apresentada é da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, segundo o disposto 
no art. 42, incisos. IV, V e VI, do Regimento 
Interno da ALES (Resolução n.º 2.700/2009), 
verbis: 
 

“........................................................ 
 
Art. 42. À Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas compete opinar sobre: 
 
(...) 
 
IV - fiscalização e controle 
orçamentário; 
 
V - todas as proposições quanto 
ao aspecto financeiro, que 
concorram diretamente para 
aumentar ou diminuir a despesa, 
assim como a receita pública; 
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VI - assunto, proposição ou 
documento em geral que se 
refiram a quaisquer atividades 
econômicas do Estado ou 
concessão de benefícios a pessoas 
físicas ou jurídicas de que delas 
participem;” (sem grifos e ênfases 
no original) 

 
Sob a perspectiva jurídico-constitucional, 

entretanto, entendo que a proposição merece reparo, 
pois o seu art.  1.º determina que o benefício 
oriundo de programa de milhagem será incorporado 
ao erário e utilizado apenas em missões oficiais, 
sendo, pois, vedado o seu recebimento e a sua 
utilização em viagens particulares. Pois bem, a 
norma tem amplo escopo, ABRANGENDO 
SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS DOS 
TRÊS PODERES DO ESTADO, quais sejam 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

E neste passo, aspecto que impende trazer à 
análise é: não configura a presente propositura, sob 
o aspecto da competência legislativa, usurpação de 
iniciativa reservada privativamente ao Governador 
do Estado e ao chefe do Poder Judiciário, uma vez 
que estabelece atribuições e/ou encargos a serem 
cumpridos por profissionais vinculados às 
estruturas diretas daqueles Poderes? 

Entendo que sim. 
 

ASSIM É, POIS EMBORA OS 
TERMOS DISPOSTOS NA 
PROPOSIÇÃO NÃO 
PARTICULARIZEM OS 
RESPONSÁVEIS DIRETOS 
PELA FISCALIZAÇÃO, 
EXECUÇÃO E MESMO 
CONSECUÇÃO DA LEI 
PROPOSTA, RESTA 
EVIDENTE QUE ESTES 
SERÃO, DENTRE OUTROS, A 
SECRETARIA ESTADUAL DA 
ADMINISTRAÇÃO E SEUS 
ÓRGÃOS, BEM COMO 
INÚMEROS OUTROS 
AGENTES PÚBLICOS 
VINCULADOS ÀS 
ESTRUTURAS 
ADMINISTRATIVAS DIRETAS 
DO PODER EXECUTIVO E 
JUDICIÁRIO ESTADUAL. 

 
Ora, embora a intenção e proposição da 

legisladora sejam absolutamente pertinentes sob o 
ponto de vista da moralidade - mormente em face do 
momento delicado por que passam as instituições 
públicas, com escândalos envolvendo verbas 
públicas sendo publicados nos jornais quase 
diariamente -, a mesma encontra-se confinada, no 
exercício de seu mister, aos limites impostos na 
Constituição Federal, que consagrou o princípio da 

separação dos Poderes, exatamente pelo fato de que 
somente quem administra sabe como pode e deve 
suprir as necessidades dos atos e procedimentos 
inerentes ao seu mister, bem como as limitações 
legais, administrativas e orçamentárias para a 
implementação de tais atos e procedimentos.  

E dessa forma, ocorre inequívoco vício de 
inconstitucionalidade, uma vez que há inobservância 
ao princípio da separação dos Poderes, estabelecido 
no art. 2º da Carta Magna de 1988, repetido, com 
arrimo no princípio da simetria, no art. 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, e no art. 91, 
incisos I, II e V, alínea a, da Constituição do 
Estado do Espírito Santo, verbis: 

 
“........................................................ 
 
Art. 63. ............................................ 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham 
sobre: 
 
(....) 
 
III. ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E 
PESSOAL DA 
ADMINISTRAÇÃO DO PODER 
EXECUTIVO; 
 
(...) 
 
VI. CRIAÇÃO, 
ESTRUTURAÇÃO E 
ATRIBUIÇÕES DAS 
SECRETARIAS DE ESTADO E 
ÓRGÃOS DO PODER 
EXECUTIVO. 
 
.......................................................... 
 
Art. 91. COMPETE 
PRIVATIVAMENTE AO 
GOVERNADOR DO ESTADO:  
 
I – EXERCER, COM O 
AUXÍLIO DOS SECRETÁRIOS 
DE ESTADO, A DIREÇÃO 
SUPERIOR DA 
ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL; 
 
II - INICIAR O PROCESSO 
LEGISLATIVO, NA FORMA E 
NOS CASOS PREVISTOS 
NESTA CONSTITUIÇÃO; 
 
(...) 
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V – DISPOR, MEDIANTE 
DECRETO, SOBRE: 
 
a) ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL, QUANDO NÃO 
IMPLICAR AUMENTO DE 
DESPESA NEM CRIAÇÃO OU 
EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS 
PÚBLICOS;” (sem grifos e ênfases 
no original) 

 
À vista dos Dispositivos Constitucionais 

acima citados, inexiste dúvidas de que a presente 
propositura, sob o aspecto da competência 
legislativa, usurpa, efetivamente, iniciativa 
reservada privativamente ao Governador do 
Estado e ao chefe do Poder Judiciário, malgrado o 
seu indiscutível mérito, restando eivada de 
inconstitucionalidade.  

Assim analisado, conclui-se que o Projeto 
de Lei n.º 365/2009, no que pertine às 
determinações que pretende impor 
indistintamente aos Poderes Executivo e 
Judiciário não atende ao pressuposto de 
constitucionalidade relativo à iniciativa 
legislativa, que é vedada ao parlamentar estadual, 
não devendo, pois, seguir sua regular tramitação 
com a atual redação. 

Dada a indiscutível relevância da matéria-
objeto da proposição que ora se analisa, sugere-se, 
no que se relaciona à norma no âmbito do Poder 
Legislativo, a transformação do atual Projeto de Lei 
em Projeto de Resolução, nos termos do art. 151, § 
1.º, inciso VI, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução n.º 2.700/2009), verbis: 

 
“........................................................ 
 
Art. 151. OS PROJETOS SERÃO 
DE RESOLUÇÃO, de decreto 
legislativo e de lei. 
 
§  1.º OS PROJETOS DE 
RESOLUÇÃO SÃO 
DESTINADOS A REGULAR, 
COM EFICÁCIA DE LEI 
ORDINÁRIA, MATÉRIAS DA 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA E AS DE 
CARÁTER POLÍTICO, 
PROCESSUAL, LEGISLATIVO 
OU ADMINISTRATIVO, OU 
QUANDO DEVA A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
PRONUNCIAR-SE EM CASOS 
CONCRETOS, TAIS COMO: 
 
(...) 

VI - TODO E QUALQUER 
ASSUNTO DE SUA ECONOMIA 
INTERNA, QUE NÃO SE 
COMPREENDA NOS LIMITES 
DO SIMPLES ATO 
ADMINISTRATIVO, A CUJO 
RESPEITO SE PROVERÁ EM 
REGULAMENTO DE SUA 
SECRETARIA.” (sem grifos e 
ênfase no original) 
 

Naquilo que pertine aos demais Poderes do 
Estado, sugere-se a transformação do Projeto de lei 
em Projeto de Indicação, nos termos do art. 174, 
do Regimento Interno da ALES (Resolução n.º 
2.700/2009), verbis: 
 

“...................................................... 
 
Art. 174. INDICAÇÃO É A 
PROPOSIÇÃO EM QUE SE 
SUGERE AOS PODERES DO 
ESTADO MEDIDAS DE 
INTERESSE PÚBLICO CUJA 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
OU EXECUÇÃO 
ADMINISTRATIVA NÃO SEJA 
DE COMPETÊNCIA DO 
PODER LEGISLATIVO.” (sem 
grifos e ênfase no original) 
 

CONCLUSÃO 
 

A vista dos argumentos expendidos retro, 
conclui-se que o Projeto de Lei n.º 365/2009, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai – malgrado 
sua inegável relevância -, contém vício de 
inconstitucionalidade, razão pela qual entendo que 
não deve seguir seu regular trâmite com a atual 
forma, razão pela qual sugiro aos demais membros 
desta douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 558/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto 
de Lei n.º 365/2009, de autoria da Deputada 
Aparecida Denadai.  

 
Sala Rui Barbosa, 17 de novembro de 

2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
DARY PAGUNG 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DA VITÓRIA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 559/2009. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 406/2009, de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida, tem por escopo criar 
a Central de Informação do Cidadão no Estado do 
Espírito. O objetivo da “CIC” é disponibilizar 
terminais para fornecimento de informações prévias 
ao cidadão sobre sua pessoa, armazenadas nos 
bancos de dados do Estado e das entidades privadas 
prestadoras de serviços públicos. 

Em sua justificativa ao Projeto de Lei, o 
nobre Autor alega que a presente proposição é de 
elevado interesse público e social, em razão da 
importância das instituições de direito privado, 
prestadoras de serviço público tornar acessível aos 
interessados o terminal único, na forma como já é 
realizado nos Cartórios de Protesto de Títulos e 
Documentos. Por via reflexa, a vida de todos será 
facilitada como no caso de registro de imóveis; citou 
ainda, a título de exemplo a procura por um registro 
de imóvel. Nesse sentido, o requerente após a 
devida localização, o mesmo comparece ao cartório 
específico, solicita a certidão e efetua o pagamento. 

A matéria foi protocolada no dia 13/08/09. 
Recebendo despacho denegatório do Senhor 
Presidente da Mesa Diretora, com base no art. 143, 
inciso VIII do Regimento Interno deste Poder e pelo 
descumprimento a norma do art. 63, Parágrafo único 
e inc. III, e, art. 91, inc. I da Constituição Estadual. 

Em ataque, tempestivamente, da douta 
decisão do Presidente, foi interposto pelo autor 
recurso fundamentado no que preceitua o art. 141 do 
Regimento Interno por discordar da decisão, sendo 
deferido regimentalmente.  

Depois de juntado o parecer técnico da 
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta 
Comissão para análise e parecer, na forma do artigo 
41 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
n.º 2.700/2009, tendo em vista que a aprovação 
dessa matéria é, a princípio, de competência das 
comissões, nos termos do art. 60, § 2.º, XI, da 
Constituição Estadual. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 406/2009, de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida, tem por escopo criar 
a Central de Informação do Cidadão no Estado do 
Espírito Santo. 

Em conformidade com a proposta, 
“entidades de caráter público” são: os bancos de 
dados; os cadastros de pessoas físicas e jurídicas; e, 
os cartórios de registros, documentos, protestos e de 
imóveis. 

Salienta-se que um dos dispositivos da 
matéria em análise, determina – que o acesso às 
informações dar-se-á mediante pagamento de taxa, 
conforme o parágrafo único do art. 4.º. 

Adentrando a legitimidade desta Casa de 
Leis, sob o prisma de sua atuação, a instituição da 
cobrança de taxa é matéria que invade o ramo do 
Direito Tributário em especial o art. 77 do Código 
Tributário Nacional, assim rezado. 
 

“Art. 77 - As taxas cobradas pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador 
o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua 
disposição”. 

 
Depreende-se do mencionado dispositivo a 

preocupação do legislador em conceituar taxa, pois 
primeiramente trata-se de competência comum, ou 
seja, dos três níveis respectivamente: a União, 
Estados e Distrito Federal e dos Municípios, assim, 
todos possuem competência dentro de suas 
atribuições. Após, mencionou o legislador sobre o 
Fato Gerador que é o poder de polícia sendo a 
atividade que o Estado efetiva fiscalização no seio 
da sociedade. Para tanto é de se esclarecer o fato da 
necessidade da observância dos princípios e das 
normas constitucionais: Federal e Estadual. 

Ademais, é de entendimento jurídico que o 
instrumento legal que possibilita a instituição de 
tributo será mediante lei específica – em sentido 
estrito. 

Atinente ao estabelecimento de atribuições a 
serem cumpridas por órgãos da estrutura 
administrativa do Poder Executivo, tipifica assim 
possível vício de iniciativa, como se pode ver no art. 
6.º da iniciativa sub-examine, vide: 

 
“Art. 6.º - O Poder Executivo 
regulamentará esta lei no prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua publicação e designará 
órgão fiscalizador”. 

 
Cumpre, finalmente, registrar que o presente 

projeto de lei ao pretender criar obrigações aos entes 
federados viola, frontalmente, o princípio federativo 
previsto no art.  1.º, “caput”, da Constituição da 
República, maculando, assim a autonomia dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
assegurada, por sua vez, no art. 18, “caput”, da 
Carta Maior. A sanção não pode convalidar um ato 
legislativo com usurpação de iniciativa. 

As normas previstas na Constituição Federal 
sobre iniciativa legislativa são paradigmas para as 
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constituições dos estados e leis orgânicas dos 
municípios. 

Se uma lei for aprovada com vício de 
iniciativa, haverá inconstitucionalidade formal, 
dando ensejo à propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade, ou, durante a tramitação do 
projeto, um manejo de mandado de segurança, pelo 
titular da iniciativa usurpada, em controle difuso de 
constitucionalidade. 

Portanto, é inadmissível que o projeto de lei 
que determina por meio de norma jurídica 
imperativa a obrigação de órgãos, pastas, 
departamentos, divisão e entidades privadas, de 
disponibilizarem por meio de terminais, 
informações conforme dispõe o art.  1.º, sob pena de 
violação à autonomia constitucional – art. 18 da 
Constituição Federal, infra: 

 
“Art. 18. A organização político-
administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta 
Constituição”. 
 
(...) 

 
A presente proposta legislativa, ao dispor 

sobre a referida matéria, é de competência privativa 
da União, como demonstra o art. 22, inc. XXV da 
Constituição Federal, igualmente, seu parágrafo 
único que remete à lei complementar de caráter 
nacional a possibilidade de autorizar os Estados 
legislarem sobre questões específicas das matérias 
arroladas.  

A mesma Carta, em seu art. 236, ordena que 
o exercício dos serviços notariais e de registros, seja 
efetivado em caráter privado, por delegação do 
Poder Público, regulamentado pela Lei n.º 8.935/94. 
 

“Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 
 
(...) 
 
XXV - registros públicos; 
 
(...) 
 
Parágrafo único - Lei 
complementar poderá autorizar os 
Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias 
relacionadas neste artigo”. 

 
É bom lembrar, ainda, que O Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, juntamente com a 
melhor doutrina constitucionalista, afirma não ser 
possível suprir o vício de iniciativa em projeto de lei 
com a sanção do Chefe do Poder Executivo desde o 

julgamento da Representação n.º 890-6B (RP N.º 
890/B rel. Min. Oswaldo Trigueiro. Órgão julgador: 
Tribunal Pleno, julgamento em 27/03/1974, RTJ 
69/629). 

Por fim, no tocante à pretendida geração de 
despesas para a Administração Pública Estadual, 
resta evidente que a presente Proposição Legislativa 
não atende ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar Federal n.º 101/2000, (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), uma vez que não 
se encontra acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes, com 
indicação das premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas; nem da indispensável indicação da 
origem dos recursos necessários ao custeio das 
despesas que objetiva ver criadas. 

Mister registrar que a inserção no 
ordenamento jurídico de despesas não programadas 
para o Executivo, sem a prévia indicação da fonte de 
custeio, já foi objeto de exame de 
constitucionalidade pela Suprema Corte, cujo 
entendimento fixado foi o seguinte: 
 

“AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – 
LIMINAR - LEI N. 1.119/90 - 
ESTADO DE SANTA CATARINA - 
MATÉRIA FINANCEIRA - 
ALEGADA USURPAÇÃO DO 
PODER DE INICIATIVA DO 
CHEFE DO EXECUTIVO - 
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE 
JURÍDICA - CRIAÇÃO DE 
DESPESA SEM 
CORRESPONDENTE INDICAÇÃO 
DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL - 
SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
ORÇAMENTÁRIOS - 
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – 
‘PERICULUM IN MORA’ - 
SUSPENSÃO CAUTELAR 
DEFERIDA.  
 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988 NÃO REPRODUZIU EM SEU 
TEXTO A NORMA CONTIDA NO 
ART. 57, I, DA CARTA POLÍTICA 
DE 1969, QUE ATRIBUÍA AO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
DA UNIÃO A INICIATIVA DE 
LEIS REFERENTES A MATÉRIA 
FINANCEIRA, O QUE IMPEDE, 
AGORA, VIGENTE UM NOVO 
ORDENAMENTO 
CONSTITUCIONAL, A ÚTIL 
INVOCAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA QUE SE 
FORMOU, ANTERIORMENTE, 
NO SUPREMO TRIBUNAL 
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FEDERAL, NO SENTIDO DE QUE 
TAL CONSTITUÍA PRINCÍPIO DE 
OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA, E 
DE COMPULSÓRIA APLICAÇÃO, 
PELAS UNIDADES FEDERADAS. 
– REVESTE-SE DE 
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA, NO 
ENTANTO, A TESE, SUSTENTADA 
EM AÇÃO DIRETA, DE QUE O 
LEGISLADOR ESTADUAL, 
CONDICIONADO EM SUA AÇÃO 
NORMATIVA POR PRINCÍPIOS 
SUPERIORES ENUNCIADOS NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO 
PODE, AO FIXAR A DESPESA 
PÚBLICA, AUTORIZAR GASTOS 
QUE EXCEDAM OS CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS OU 
ADICIONAIS, OU OMITIR-LHES. 
 
A CORRESPONDENTE FONTE 
DE CUSTEIO, COM A 
NECESSÁRIA INDICAÇÃO DOS 
RECURSOS EXISTENTES. A 
POTENCIALIDADE DANOSA E A 
IRREPARABILIDADE DOS 
PREJUÍZOS QUE PODEM SER 
CAUSADOS AO ESTADO-
MEMBRO POR LEIS QUE 
DESATENDAM A TAIS 
DIRETRIZES JUSTIFICAM, ANTE 
A CONFIGURAÇÃO DO 
‘PERICULUM IN MORA’ 
EMERGENTE, A SUSPENSÃO 
CAUTELAR DO ATO 
IMPUGNADOS”. 

 
É inegável que não cabe ao Parlamentar 

legislar sobre matéria cujas atribuições foram 
constitucionalmente asseguradas ao órgão do Poder 
Executivo.  

Em decorrência, o Projeto de Lei em 
apreciação, evidencia que o ato legislativo de 
origem parlamentar imiscui-se em domínio próprio 
de processo legislativo referente ao Plano 
Plurianual, à Lei Orçamentária Anual e à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Conforme prescrição constitucional, por 
conseguinte, é igualmente da competência do 
Governador do Estado a iniciativa dos projetos de 
lei que culminem em repercussão financeira. 

Em suma, somos de entendimento que, o 
Projeto de Lei n.º 406/2009 de autoria do Deputado 
Reginaldo Almeida, pelas razões aduzidas, é 
inconstitucional e ilegal, pois trata de matéria–
objeto de competência do Poder Executivo e invade 
a reserva legal do Chefe do Executivo no aspecto 
instrumental, especialmente, no que concerne às 
providências e procedimentos que estabelece para a 
execução da lei proposta. 

Isto posto, somos por reconhecer que o 
Projeto de Lei em tela não deve prosseguir sua 
tramitação, por conter vícios contrários à sua 
natureza, o que nos leva a sugerir, aos demais 
membros desta douta Comissão, a adoção do 
seguinte: 

 
PARECER N.º 559/2009 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO do PRESIDENTE AO 
PROJETO DE LEI N.º 406/2009 de AUTORIA DO 
DEPUTADO REGINALDO ALMEIDA. 
 

Sala Rui Barbosa, 17 de novembro de 
2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
DARY PAGUNG 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DA VITÓRIA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos que acabamos 
de participar de uma audiência pública junto com o 
Promotor de Justiça, Senhor Saint’Clair Luiz do 
Nascimento Júnior, que tratava de energia elétrica 
fornecida pela Escelsa aos municípios capixabas e da 
cobrança da taxa. Participaram diversos prefeitos e 
autoridades, dentre eles o Doutor Nilton Basílio 
Teixeira, Procurador do Município de Viana, 
morador de Cariacica e Presidente do PSDB da nossa 
cidade, e o Senhor Danilo Ramalho Pinna, Secretário 
de Finanças do Município de Viana. Gostaríamos que 
a Mesa acolhesse o cumprimento que fazemos a essas 
duas personalidades - acompanhadas dos demais 
presentes - que se encontram nas galerias desta Casa.
  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Feito o registro com a saudação de 
todos os colegas aos eminentes visitantes.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 560/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  
 
PROJETO DE LEI DE N.º 413/2009 - 
PARECER DO RELATOR 
 
AUTOR: Deputado Estadual Marcelo Coelho 
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EMENTA: “Dispõe sobre a isenção de pagamento 
de taxa de estacionamento para veículos 
automotores de propriedade de pessoas com 
deficiência”. 
 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho, que tem como finalidade 
“Dispor sobre a isenção de pagamento de taxa de 
estacionamento para veículos automotores de 
propriedade de pessoas com deficiência”. A matéria 
passou pelo crivo da Mesa Diretora sem restrições, 
foi publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
02 de setembro de 2009. A justificativa dando conta 
da proposição encontra-se devidamente assinada. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de autoria do Deputado Marcelo 
Coelho tem alta relevância. Em sua justificativa, 
aponta sua tese para manter a constitucionalidade do 
projeto, o que não concordamos com sua 
interpretação. Principalmente porque os Tribunais já 
se manifestaram sobre a matéria em exame. 

A idéia, de disciplinar a cobrança dos 
estacionamentos, nem é novidade, porque isso já foi 
tentado no Rio de Janeiro, e em São Paulo, e a 
Justiça derrubou as leis estaduais e municipais, de 
92 e 98. O Supremo Tribunal Federal, na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n.º 1.623, decidida 
em 25.06.97, em votação unânime, sendo Relator o 
Ministro Moreira Alves, concedeu em medida 
liminar, para suspender a eficácia da lei estadual n.º 
2.050, de 30.12.92, do Estado do Rio de Janeiro, que 
proibia a cobrança ao usuário de estacionamento em 
área privada, sob o fundamento de que essa lei era 
inconstitucional, "quer sob o aspecto da 
inconstitucionalidade material (ofensa ao artigo 
5º, XXII, da Constituição Federal, por ocorrência 
de grave afronta ao exercício normal do direito 
de propriedade), quer sob o ângulo da 
inconstitucionalidade formal (ofensa ao artigo 22, 
I, da Carta Magna, por invasão de competência 
privativa da União para legislar sobre direito civil)." 

Também no Rio de Janeiro, no Processo 
1998.007.00032, a Representação de 
Inconstitucionalidade arguida pelo Sindicato das 
Atividades de Garagens, Estacionamento e Serviços 
do Estado do Rio de Janeiro, o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça decidiu pela 
"inconstitucionalidade da Lei n.º 2.620 de 27/03/98, 
do Município do Rio de Janeiro, esta reproduzindo 
matéria similar da Lei Estadual n.º 2.050/92 e da Lei 
Complementar Municipal n.º 33/94, com liminar 
concedida em extensão a outra já deferida na 
Representação por Inconstitucionalidade n.º 64/97, 
todas regulamentadoras do estacionamento de 
veículos em parte integrante de edificações 
destinadas a atividades comerciais e serviços. 
Agravos Regimentais já decididos unanimemente 
por este órgão, mantendo as liminares. Lei invasora 

da esfera de competência exclusiva da União 
Federal para legislar sobre o direito de propriedade, 
alem de violar o direito adquirido. Contrariedade às 
Constituições Estadual e Federal." 

Em São Paulo, em 1995, a Câmara 
Municipal, através do Projeto de Lei n.º 01-
0743/1995, pretendeu também proibir, o que acabou 
por não acontecer por inconstitucionalidade.  

Dito isto, entendemos que o Projeto de Lei 
de n.º 413/2009, de autoria do Deputado Estadual 
Marcelo Coelho, por mais relevante que seja, é 
inconstitucional, razão pela qual, não atende, 
também, no que diz respeito a juridicidade e 
legalidade.  
 

PARECER N.º 560/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei de n.º 
413/2009, do Deputado Estadual Marcelo Coelho. 

 
Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente/Relator 
DARY PAGUNG 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DA VITÓRIA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 572/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 465/2009, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, “dispõe sobre a 
instalação de academias de ginástica ao ar livre no 
âmbito do Estado do Espírito santo e dá outras 
providências” 

A matéria foi protocolada em 23/09/2009, 
lida no expediente 28/09/2009 e foi devolvida ao 
Autor com base no art. 143, VII do Regimento 
Interno e por infringência ao art. 63, parágrafo 
único, incisos III e VI da Constituição Estadual. O 
Autor entrou com recurso, o que foi deferido pela 
Comissão de Justiça em 28/09/2009, conforme fls. 2 
(dois) dos autos. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto em foco de n.º 465/2009, dispõe 
sobre a instalação de academias de ginástica ao ar 
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livre no âmbito do Estado do Espírito santo, ficando 
o Poder Executivo Estadual autorizado a instalar as 
referidas academias em locais previamente dispostos 
e cujas áreas pertençam preferencialmente ao 
Estado, bem como firmar convênios com Prefeituras 
municipais, dentre outras providências.  

A ACADEMIA AO AR LIVRE já 
instalada em alguns municípios brasileiros tal como 
Ourinhos – SP, é um conjunto de equipamento para 
exercícios físicos, destinado a pessoas de todas as 
idades com o objetivo de melhorar a qualidade de 
vida e também proporcionar pontos de 
entretenimento para a comunidade. 

Nota-se que a iniciativa é de competência 
municipal, consoante o art. 30, inciso I da 
Constituição Federal, onde preconiza que compete 
aos Municípios legislar sobre assunto de interesse 
local.  

No art. 24 da Carta da República, podemos 
encontrar também a base da competência de auto-
organização dos serviços públicos de interesse local, 
bem como da competência para suplementar a 
Legislação Federal e Municipal, tendo em vista que 
são matérias de competências legislativas 
concorrentes, onde a União traça as normas gerais, o 
Estado as normas regionais e o Município as normas 
de interesses locais.  

Além das atribuições constitucionais, ao 
Município cabe ainda implementar políticas 
públicas visando entre outras, as seguintes metas: 

 
- dispor sobre a concessão, 
permissão e autorização dos 
serviços públicos locais; 
- incentivar a implantação de micros 
e pequenas empresas; 
- incentivar o Turismo; 
- incentivar as práticas desportivas. 

 
Neste contexto, verificamos que os 

instrumentos formalizadores desse planejamento 
urbano municipal, são: a Lei do Perímetro Urbano, a 
Lei do Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo, o 
Código de Obras e o Código de Posturas do 
Município. 

O art. 3.º do projeto em foco versa que “as 
academias de ginásticas contarão também com 
banheiros públicos e bebedouros, em quantidades 
suficientes a lhes atender a demanda de utilização.”  

Assim, o Código de Postura do Município 
de Vitória, criado pela Lei n.º 6.080/2003, 
estabelece em seu art.  1.º, §  1.º ; art. 2º, II, III, IV; 
art. 19, §  1.º, a saber: 

 
“Art. 1.º (...) 
 
§ 1.º. entende-se por posturas 
municipais todo uso de bem, 
público ou privado, ou o exercício 
de qualquer atividade que ocorra no 

meio urbano e que afete o interesse 
coletivo.”  
 
“Art. 2.º Constituem normas de 
posturas do Município de Vitória, 
para efeitos desta Lei, aquelas que 
disciplinam: 
 
I – (...); 
 
II – as condições higiênico-
sanitárias; 
 
III – o conforto e segurança; 
 
IV – as atividades de comércio, 
indústria e prestação de serviços, 
naquilo que esteja relacionado com 
posturas e nos limites da 
competência municipal.” 
 
“Art. 3.º O Código de Posturas 
deverá ser aplicado no Município de 
Vitória em harmonia com a 
Constituição Estadual, PDU, código 
sanitário, código de limpeza 
pública, código de meio ambiente, 
legislação de publicidade e 
legislação correlata.” 
 
“Art. 19. Todo estabelecimento 
com atividade comercial, industrial, 
prestador de serviços, localizado em 
áreas particulares ou públicas 
somente poderá funcionar com o 
respectivo alvará de localização e 
funcionamento emitido pela 
administração, concedido 
previamente a requerimento dos 
interessados.  
 
§ 1.º. inclui-se no caput deste artigo 
os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, bem como 
as respectivas autarquias e 
fundações.” (grifo nosso)  

 
Assim, verificamos que a iniciativa é 

meritória, pois visa o incentivo a prática esportiva 
para todos, gerando saúde e bem estar físico, no 
entanto, contém vício de iniciativa, conforme 
vejamos o que estatui o art. 143, I e VIII do 
Regimento Interno deste Poder, Resolução n.º 
2.700/2009: 

 
“Art. 143. Não se admitirão 
proposições: 
 
I – sobre assunto alheio à 
competência da Assembleia 
Legislativa; 
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VIII – manifestamente 
inconstitucionais.”  
 

Desta forma, pelas razões acima aduzidas, a 
matéria é ilegal e inconstitucional conforme 
preceitos contidos nos artigos 24 e 30 da 
Constituição Federal e da Lei Municipal n.º 
6.080/2003 e do artigo 143 inciso I e VIII da 
Resolução n.º 2.700/2009. 
 Isto posto, opinamos pela adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER N.º 572/2009 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho denegatório ao 
Projeto de Lei de n.º 465/2009, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules. 
 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 
2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

DA VITÓRIA 
Relator 

DARY PAGUNG 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 569/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PROJETO DE LEI DE N.º 468/2009 - PARECER 
DO RELATOR 
 
AUTOR: Deputado Estadual Doutor Hércules  
 
EMENTA: “Obriga as Escola a Rede Pública do 
Estado do Espírito Santo a comunicar, por escrito, 
em caráter preventivo, aos Juizados de Infância e 
Juventude, Conselhos Tutelares e aos Pais, a 
ocorrência do excesso de faltas dos alunos, e dá 
outras providências”. 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei de n.º 468/2009, de autoria 
do Deputado Estadual Doutor Hércules, que tem 
como finalidade obrigar as Escolas da Rede Pública 
do Estado do Espírito Santo a comunicar, por 
escrito, em caráter preventivo, aos Juizados de 
Infância e Juventude, Conselhos Tutelares e aos 
Pais, a ocorrência do excesso de faltas dos alunos, e 

dá outras providências. A matéria ao ser submetida 
ao crivo da Mesa Diretora, em 28/09/2009, recebeu 
parecer preliminar no sentido da devolução do 
projeto ao autor com base no que dispõe o Artigo 
143, inciso VIII, do Regimento Interno. 
Inconformado o Deputado Autor recorreu da 
decisão à Comissão de Constituição e Justiça no dia 
28/09/2009, ou seja, dentro do prazo regimental. 
Recurso que foi deferido, com isso, a matéria foi a 
Comissão de Constituição e Justiça para exame, 
onde foi designado deputado relator para examinar a 
decisão da Mesa Diretora sob sua 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A Mesa Diretora, dentro de suas 
prerrogativas regimentais, por força do dispositivo 
contido no artigo 143, VIII do Regimento Interno e 
por força no disposto do art. 63, parágrafo único, 
incisos III e VI, da Constituição Estadual/ES, 
impediu que o Projeto de Lei de n.º 468/2009, 
seguisse seu caminho natural. Inconformado o 
Deputado Autor da proposição interpôs recurso à 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação. Deferido o recurso, o Projeto foi 
remetido a Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, onde foi designado 
relator para examinar a matéria. 

De pronto é necessário observar que uma lei 
para ser aprovada em qualquer uma de suas casas 
legislativas, se torna necessário atender normas 
preestabelecidas em seu aspecto de 
constitucionalidade e legalidade. 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E AINDA DA LEGALIDADE DO 
PROJETO EM COMENTO 
 

Primeiro passo é examinar o projeto à luz 
do art. 24 § 2.º da Constituição Federal, onde Estado 
Federado como organização politico-administrativa, 
repeitando a competência inerente cada um. Sendo 
que, não há hierarquia entre os sistemas da União, 
dos Estados membros, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Há de se observar que o art. 22, § 
único, assevera que a Lei Complementar poderá 
autorizar os Estados a legislar sobre determinadas 
questões que sejam específicas, no caso, da 
educação. 

As competências materiais dos estados são 
muito restritas e pouco explícitas, porém, no âmbito 
da auto-organização podem fixar livremente sua 
estrutura administrativa. Neste caso, é consistente 
com sua autonomia como ente federativo. 
(competência exclusiva do chefe do Poder 
Executivo), não podendo legislar nesta matéria o 
Poder Legislativo, sob pena de invasão de 
competência.  



5943 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 08 de dezembro de 2009 

O legislador quando trabalhou na elaboração 
da Constituição Estadual, por certo, teve que obedecer 
normas vigentes esculpidas na Carta Maior da 
República Brasileira. Com isso, houve parâmetros a 
ser rigorosamente observados. 

As competências concedidas aos entes 
federativos são categorizadas em materiais e 
legislativas as primeiras referem-se “a prática de 
atos de gestão” e, as segundas, “a faculdade de 
elaboração de leis” 

A Constituição federal é clara ao exigir, que 
a estruturação e a reestruturação de uma Secretaria 
de Estado de Governo, se façam por meio de lei 
ordinária, a ser apreciada pela Assembleia 
Legislativa por meio de proposição formulada e 
encaminhada pelo Chefe do Poder Executivo. Em 
outras palavras, a Carta Política local não apenas 
exige que a reestruturação da Secretaria se faça por 
lei formal, mas resguarda ainda a reserva de 
iniciativa de uma lei dessa natureza ao Governador 
do Estado, (a prática de atos de gestão). 

Ao examinar atentamente o Projeto de Lei 
de n.º 468/2009, conclui-se sem muito esforço que o 
Projeto encontra resistência intransponível no art. 
63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 
Estadual por conter vício de iniciativa. Se prevalecer 
a tese sustentada pelo Deputado autor, certamente 
cairá no instituto da usurpação de competência, 
interferindo diretamente nos atos de gestão de 
exclusividade do Sr. Governador. 

Diante do exposto, não podemos deixar de 
reconhecer o despacho denegatório da Mesa 
Diretora, como acertado à luz do disposto no artigo 
143, inciso VIII do Regimento Interno, por ser 
manifestamente inconstitucional o Projeto de Lei de 
n.º 468/2009, de autoria do Deputato Doutor 
Hércules, que preocupado com a repetência na rede 
pública de ensino entendeu em propor o presente 
projeto, que infelizmente, por força de norma 
constitucional o impede de legislar sobre matéria 
desta natureza. 

Opinamos no sentido de manter o despacho 
denegatório por entender que a matéria é 
inconstitucional. 
 

PARECER N.º 569/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho denegatório da 
Mesa Diretora, na pessoa de seu Presidente, ao 
Projeto de Lei de n.º 468/2009, de autoria do 
Deputado Estadual Doutor Hércules. 

 
Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
DARY PAGUNG 

Relator 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DA VITÓRIA 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 561/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI DE N.º 478/2009 - PARECER 
DO RELATOR 
 
AUTOR: Deputado Estadual Euclério Sampaio 
 
EMENTA: “Torna obrigatório constar no banco 
de dados do DETRAN-ES a quilometragem exibida 
no hodômetro do veículo no ato da vistoria” 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei de n.º 478/2009, de autoria 
do Deputado Estadual Euclério Sampaio, que tem 
como finalidade “Tornar obrigatório constar no 
banco de dados do DETRAN-ES a quilometragem 
exibida no hodômetro do veículo no ato da vistoria”. 
A matéria ao ser submetida ao crivo da Mesa 
Diretora, em 30/09/2009, recebeu parecer preliminar 
no sentido da devolução do projeto ao autor com 
base no que dispõe o artigo 143, inciso VIII, do 
Regimento Interno. Inconformado o Deputado 
Autor, recorreu da decisão à Comissão de 
Constituição e Justiça no dia 30/09/2009, ou seja, 
dentro do prazo regimental. Recurso que foi 
deferido, com isso, a matéria foi a Comissão de 
Constituição e Justiça para exame, onde foi 
designado deputado relator para examinar a decisão 
da Mesa Diretora sob sua constitucionalidade ou 
não. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A Mesa Diretora, dentro de suas 
prerrogativas regimentais, por força do dispositivo 
contido no artigo 143, VIII do Regimento Interno, 
com base no disposto do art. 63, parágrafo único, 
incisos III e VI, da Constituição Estadual/ES, 
impediu que o Projeto de Lei de n.º 478/2009, 
seguisse seu caminho natural. Inconformado o 
Deputado Euclério Sampaio, autor da proposição 
interpôs recurso à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação. Deferido o 
recurso, o Projeto foi remetido a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
onde foi designado relator para examinar a matéria. 

O projeto em análise é sem qualquer dúvida 
pertinente, no entanto, é necessário observar que 
uma lei para ser aprovada em qualquer uma de suas 
casas legislativas, se torna necessário atender 
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normas preestabelecidas em seu aspecto de 
constitucionalidade e legalidade. 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E AINDA DA LEGALIDADE DO 
PROJETO EM COMENTO 
 

O legislador quando trabalhou na 
elaboração da Constituição Estadual, por certo, teve 
que obedecer normas vigentes esculpidas na Carta 
Maior da República Brasileira. Com isso, houve 
parâmetros a ser seguidos. 

A Constituição Estadual é clara ao exigir 
que a estruturação e a reestruturação de uma 
Secretaria de Estado, se faça por meio de lei 
ordinária, a ser apreciada pela Assembleia por meio 
de proposição formulada e encaminhada pelo Chefe 
do Poder Executivo. Em outras palavras, a Carta 
Política local não apenas exige que a reestruturação 
da Secretaria se faça por lei formal, mas resguarda 
ainda a reserva de iniciativa de uma lei dessa 
natureza ao Governador do Estado. 

Ao examinar atentamente o Projeto de Lei 
n.º 478/2009, conclui-se sem muito esforço que o 
Projeto encontra resistência intransponível no art. 
63, parágrafo único incisos III e VI da Constituição 
Estadual por conter vício de iniciativa, se prevalecer 
a tese sustentada pelo Deputado autor, certamente 
cairá no instituto da usurpação de competência. 

Diante do exposto, não podemos deixar de 
reconhecer o despacho denegatório da Mesa 
Diretora, como acertado à luz do disposto no artigo 
143, inciso VIII do Regimento Interno, por ser 
manifestamente inconstitucional o Projeto de Lei de 
n.º 478/2009, de autoria do Deputato Euclério 
Sampaio. 
 

PARECER N.º 561/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho denegatório da 
Mesa Diretora, na pessoa de seu Presidente, ao 
Projeto de Lei de n.º 478/2009, de autoria do 
Deputado Estadual EUCLÉRIO SAMPAIO. 

 
Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente/Relator 
DARY PAGUNG 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DA VITÓRIA 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 285/2009. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado signatário requer a V. Ex.ª, com 

fulcro no art. 305, II, do Regimento Interno, licença, 
nos dias 17 e 18 do corrente mês, para tratamento de 
saúde, conforme consta do atestado anexo. 
 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Líder DEM 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/N.º-2009, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de pesar pelo falecimento dos 
Senhores João Marcos Lopes de Farias, Haylson 
Lobo Junger e Luiz Gonzaga Borges, e da Senhora 
Maria Jucy Feu Rosa Rodrigues.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Transmitam-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2009, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, de voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Luiz Gonzaga Borges.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Transmita-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2009, do Deputado 
Vandinho Leite, de voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Arnaldo Peixoto de Oliveira.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Transmita-se.  
Findo o tempo destinado ao Pequeno 

Expediente, passa-se à fase das Comunicações. 
Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Aparecida Denadai. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, servidores desta 
Casa, profissionais de imprensa, telespectadores da 
TV Assembleia, boa-tarde. Assomamos a esta tribuna 
nesta tarde para registrar um evento ocorrido ontem, 
no bairro Vila Garrido, Vila Velha.  
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Cumprimento o Senhor Arilton Alves, mais 
conhecido como Ará. Ele tem uma escola de futebol 
em Vila Garrido, um exemplo para todo o Estado do 
Espírito Santo de como tirar crianças e adolescentes 
das ruas usando o esporte, pois o futebol é a paixão 
nacional. Parabenizo o Ará pelo trabalho excepcional 
que faz à frente da escola; um trabalho voluntário, 
não remunerado, por amor à causa e à comunidade. O 
Ará é um brasileiro que dá certo, um vila-velhense 
que orgulha sua cidade e que recebe nossas 
homenagens nesta tarde. 

Cumprimentamos o Edson da Silva, um 
amigo querido de Vila Garrido; o Pedrinho da Ótica, 
que também esteve conosco no evento; o Luciano; o 
Camilo, ex-vereador. Parabenizamos todo o povo de 
Vila Garrido pela festa exemplar que fizeram ontem à 
tarde. Tivemos a honra de participar desse evento. 
São iniciativas como essa que usamos para tirar e 
salvar os nossos jovens das mãos dos traficantes e das 
drogas. 

Aproveitando a oportunidade, falaremos 
sobre uma denúncia que recebemos hoje, em nosso 
gabinete, que nos causou estranheza. Quando falamos 
com a pessoa ao telefone, pedimos que nos mandasse 
um fax, pois era difícil de acreditar. Um contribuinte 
nos mandou uma denúncia dizendo que recebeu o 
Documento Único de Arrecadação, DUA, do Detran. 
Todo proprietário de carro, de moto, de veículos de 
uma forma geral, recebe anualmente o DUA para 
pagar o imposto. Quando ele viu a relação do 
licenciamento... 

Leremos de maneira pormenorizada o fax 
para V. Ex.as, para os telespectadores e para o diretor-
geral do Detran, que se estiver assistindo a esta 
sessão nos dê uma boa explicação. O contribuinte 
tem uma moto, cujo licenciamento anual é de 
cinqüenta e três reais e noventa e seis centavos. O 
seguro DPVAT é de duzentos e cinquenta e nove 
reais. O custo da emissão do CRLV – que é nada 
mais nada menos que aquele documento verde que 
recebemos todo ano com a comprovação de que o 
licenciamento foi pago – é de quarenta e oito reais e 
dezoito centavos. A postagem, ou seja, para colocar 
esse documento verde nos Correios o Detran está 
cobrando onze reais e noventa e seis centavos. 
Somando o valor do papel verde, mais a postagem, o 
valor é superior ao licenciamento anual da moto. 
Gostaríamos muito que o diretor-geral do Detran 
explicasse essa conta. Como pode um pedaço de 
papel, mais a emissão e a postagem, que é colocar o 
selo e encaminhar ao contribuinte, ser mais caro do 
que o imposto que o contribuinte tem a pagar?! Essa 
conta é no mínimo curiosa. 
 Ao recebermos essa denúncia do contribuinte 
fizemos questão de nos pronunciar. Encaminharemos 
pedido de informações ao diretor do Detran, para que 
informe a esta Casa qual o critério usado nessa 
cobrança, pois ainda não conseguimos entender. 
Semana passada fizemos uma manifestação, oriunda de 
várias manifestações também de motoristas e usuários, 
que encaminharam uma denúncia de que agentes de 

trânsito espalhados pela região metropolitana estão 
multando os carros. Neste fim de semana não foi 
diferente. Hoje recebemos a denúncia dessa cobrança 
indevida. Esperamos que o Detran tenha uma boa 
explicação para nos dar. Temos um departamento que 
deveria ser utilizado para orientar e disciplinar a 
conduta dos motoristas, mas não para virar uma 
indústria de arrecadação de impostos só para colocar 
dinheiro para dentro. Isso está errado! 
 Deixamos nosso registro com relação a essa 
cobrança, que a princípio consideramos indevida e 
absurda. Encaminharemos pedido de informação e 
aguardaremos o retorno do diretor geral do Detran. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, profissionais de imprensa, 
público que nos acompanha nas galerias desta Casa e 
pela TV Assembleia, assomamos a esta tribuna para 
elogiar o Prefeito Wilson Venturim Japonês, do 
Município de Nova Venécia. S. Ex.ª tem se 
movimentado em prol de uma das políticas públicas 
mais emergenciais e importantes de nosso país: a 
saúde pública. 
 Tivemos a oportunidade de acompanhar a 
defesa do Prefeito Wilson Venturim Japonês quando 
liderou uma grande reunião que contou com a 
presença de onze prefeitos. São eles: Amadeu Boroto, 
do Município de São Mateus; Jorge Donati, do 
Município de Conceição da Barra; Evilásio Altoé, do 
Município de Jaguaré; Iracy Salvati, do Município de 
Montanha; Antônio da Emater, do Município de 
Pinheiro; Ivan Lauer, do Município de Vila Pavão; 
Valdelis Cavalcante, do Município de Barra de São 
Francisco; Romualdo Milanez, do Município de Boa 
Esperança; Elias Dal Col, do Município de 
Ecoporanga; Abraão Lincoln Elizeu, do Município de 
Água Doce do Norte, e Atanael Wagmacker, do 
Município de Mucurici. Além desses onze prefeitos, 
cinco mandaram representantes, que defenderam a 
construção de um hospital público em Nova Venécia. 
Saímos da reunião convencidos.  

Fomos à Nova Venécia para cumprir uma 
agenda importantíssima. O Prefeito oportunizou a 
assinatura de um contrato com um profissional da 
área de fisioterapia, especializado em equoterapia, 
visando a atender crianças excepcionais que precisam 
desse tratamento para melhorar a coordenação 
motora. Será preciso pouco recurso. A repercussão 
financeira no orçamento da Prefeitura será pequena, 
mas a social será extremamente importante. No início 
apenas dez famílias serão contempladas, mas com 
certeza suas vidas serão transformadas. Já valeu a 
pena o nosso mandato, porque conseguimos fazer 
com que aquela cidade tivesse esse tipo de serviço. A 
APAE de Colatina também presta esse serviço. 
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Senhor Presidente, parabenizamos o Prefeito Wilson 
Japonês pela iniciativa. Levaremos a ideia a outros 
municípios para que os prefeitos recebam essa 
proposta. 

Fazemos um pedido ao Governador Paulo 
Hartung, ao Vice-Governador Ricardo Ferraço e ao 
Secretário de Estado da Saúde, Doutor Anselmo 
Tozi: que ajudem a manter o Hospital Doutor 
Brasileiro com as suas atividades naquele município 
no mínimo até março, pois já está com o seu fim 
contado pelas dificuldades financeiras de levar aquela 
gestão. Até que o PA seja aberto em março, fazemos 
um pedido encarecidamente ao Governador Paulo 
Hartung.  

Senhor Presidente, mais uma vez 
parabenizamos o Prefeito Wilson Japonês pela 
sensibilidade, até porque conhecemos muitas 
entidades filantrópicas no nosso Estado que cuidam 
das crianças excepcionais. Há pouco conversávamos 
com o Senhor Deputado Claudio Vereza sobre o 
Congresso Nacional, sobre o governo federal e 
especificamente sobre o Decreto n.° 6.571, de 17 de 
setembro de 2008, da Casa Civil da Presidência da 
República. Desde essa data as APAEs, as Pestalozzis 
do nosso Estado, os profissionais que trabalham 
nessas instituições, principalmente os pais de crianças 
excepcionais estão muito preocupados, e isso nos 
deixou bastante preocupados também. Esse decreto 
dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado, regulamenta o parágrafo único do 
art. 60 da Lei n.° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto n.° 6.253, 
de 13 de novembro de 2007. O que vem a ser isso? 
Ele obriga que todos os pais façam a matrícula do 
filho excepcional nas escolas estaduais. Pela 
orientação dos especialistas, sabemos que muitos 
desses alunos não têm condições de ter uma 
educação, vão tirar a atenção das crianças que não 
têm esse tipo de necessidade e também não terão o 
aprendizado necessário. 
 Pedimos ao Governador do nosso Estado 
que acompanhe de perto essa situação, junto com 
esta Casa de Leis, para fazermos uma defesa e 
encaminharmos oficialmente ao Presidente Lula. 
Por favor, Governador Paulo Hartung, dê uma 
atenção especial a essa normatização. Esperamos - 
e acreditamos nisso - que o governo federal discuta 
melhor esse assunto, porque tem causado 
ansiedade muito grande às famílias que dependem 
do trabalho dessas instituições filantrópicas, que 
são sérias, trabalham pela qualidade de vida do 
nosso povo e estão com seus dias comprometidos, 
tendo em vista que essa interpretação não está bem 
clara. Faremos um documento e pedimos o apoio de 
todos os deputados. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  

 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, boa-tarde. “A onça 
está magra, mas não está morta.” É uma frase 
utilizada periodicamente pelo Governador do Estado 
e foi utilizada no início da semana passada, depois da 
morte do pistoleiro José Maurício Cabral, o Maurício 
Perneta, executado na zona rural de Colatina. Era um 
dos depoentes do julgamento que aconteceria na 
terça-feira, em Colatina, e foi assassinado na véspera, 
de maneira trágica, com muitos tiros.  
 O Governador falou essa frase, com a qual 
concordamos plenamente. Há dois meses declaramos 
isso também, na inauguração da placa que dá nome 
ao Terminal de Itaparica, Terminal Juiz Alexandre 
Martins de Castro Filho, solenidade que contou com 
a presença de Dom Silvestre Scandian, do Dr. 
Agesandro da Costa Pereira, do Dr. Fernando 
Zardini, dentre outras autoridades. Naquela 
oportunidade dissemos que não tínhamos certeza que 
o crime organizado estaria liquidado e que o Espírito 
Santo poderia dormir sossegado. A prova vem agora, 
com esse assassinato ocorrido na semana passada. 
 O jornal A Gazeta de ontem publicou matéria 
sobre a morte do Senhor José Maurício e lerei um 
trecho dela. 
 

“O suspeito da execução de José 
Maurício Cabral se apresentou ontem 
à polícia, com seu advogado, mas 
negou o crime. Ele foi interrogado e 
vai continuar preso, já que havia um 
mandado de prisão em nome dele. 
Por questões de segurança, o homem 
não foi identificado pela polícia nem 
a delegacia onde ele se encontra.” 

 
 É uma preocupação grande, porque durante 
anos o Espírito Santo viveu sob o domínio do medo, 
das interligações dos crimes de mando e dos que 
determinavam esses crimes, e as instituições públicas 
do nosso Estado travaram a vida do Estado do 
Espírito Santo durante muitos anos. Agora, mais uma 
vez, da mesma forma como o crime organizado 
mandou um recado no dia em que assassinou o Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho, em março de 
2003, dois meses e meio após a posse do Governador 
Paulo Hartung mandou um recado dizendo: “Estamos 
aí; vocês nos combateram, vocês nos abateram, mas 
estamos vivos; somos organizados”. 
 Senhor Presidente, deixamos essa palavra de 
preocupação e de alerta à sociedade capixaba para 
que não baixemos a guarda frente a esse combate 
generalizado. Essa situação foi de certa forma 
retratada no livro em que o atual Secretário de 
Segurança é coautor, e houve uma reação 
generalizada à publicação desse livro. 
 Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
essa é a nossa grande preocupação e deixamos 
também registrado um pequeno esclarecimento. No 
dia em que esta Casa comemorou o aniversário da 
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Constituinte Estadual fomos entrevistado no Bom Dia 
Espírito Santo e fizemos um histórico do Estado do 
Espírito Santo, dizendo que tivemos um momento de 
combate à ditadura, um momento da democratização 
com as Constituintes federais e estaduais, o domínio 
do caos da corrupção e do crime organizado e o 
combate a esse desmando que havia. Porém alguns 
companheiros, ao assistirem àquela entrevista, 
interpretaram que nosso entendimento era de que o 
crime organizado tinha acabado no Estado do 
Espírito Santo. Mas nunca tivemos esse 
entendimento, e nem poderíamos ter. Ainda mais nós 
que tivemos quase cinco anos de proteção policial. 
De maneira nenhuma poderíamos ter dito que essa 
situação teria sido desarticulada totalmente, como se 
tivesse acontecido um milagre no nosso Estado. 
 Recentemente, no Terminal Juiz Alexandre 
Martins de Castro Filho, no bairro Itaparica, no 
Município de Vila Velha, declaramos que tínhamos 
que continuar alerta. De tal forma que se houve 
algum entendimento na nossa declaração de que o 
crime organizado acabou, foi errôneo. Concordamos 
plenamente com o Secretário de Segurança e com o 
Governador do nosso Estado, pois temos que 
continuar alerta. 
 Finalizando, parabenizamos o nosso colega, 
Senhor Deputado Givaldo Vieira, pelo resultado da 
eleição interna no Partido dos Trabalhadores, 
realizada ontem, oportunidade em que S. Ex.ª foi 
confirmado Presidente Estadual do Partido dos 
Trabalhadores. Senhor Deputado Givaldo Vieira, 
tínhamos outro candidato, o companheiro José Otávio 
Baioco, mas o parabenizamos pela vitória. Os 
números ainda não estão cem por cento consolidados, 
mas a vitória em primeiro turno de V. Ex.ª já está 
indicada. No PT a regra é que a proporcionalidade 
das chapas compõe a direção. De tal forma que 
estaremos juntos nessa nova etapa do mandato de V. 
Ex.ª, ainda mais como líder - pelo menos até o ano 
que vem, se Deus quiser - por outro período. 
Estaremos juntos nesse processo de construção e 
fortalecimento do Partido dos Trabalhadores e da 
democracia brasileira. Segundo os números 
divulgados hoje pela CNT/Sensus, Confederação 
Nacional dos Transportes, o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva continua com uma aceitação imensa e a 
Ministra Dilma Roussef segue como candidata e vai 
vencer as eleições no ano que vem. Parabéns, Senhor 
Deputado Givaldo Vieira. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado Luiz 
Carlos Moreira) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Sargento Valter de Paula. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– (Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, público 

que nos assiste pela TV Assembleia, solidarizamo-
nos com o Senhor Paulo Menegueli – registramos 
nossa consternação - pela perda do seu filho Márcio 
Menegueli, jovem, vítima de um acidente na Rodovia 
do Sol. O jovem Márcio Menegueli era uma pessoa 
muito querida, muito amiga. As pessoas que 
compareceram ao Cemitério Jardim da Paz levaram 
solidariedade, carinho naquele momento tão 
importante para o Senhor Paulo Menegueli, uma 
pessoa muito importante para nós e para o Estado do 
Espírito Santo. Que Deus, na sua infinita bondade, 
estenda o seu consolo à família do Senhor Paulo 
Menegueli. 
 Senhor Presidente, repudiamos o assassinato 
da Senhora Florípedes Rodrigues Maciel. O crime foi 
praticado de forma brusca, violenta, não permitindo 
nenhuma defesa à agredida, uma senhora de setenta e 
cinco anos que confiou numa pessoa e a contratou 
para ajudá-la nos serviços. Esse cidadão cometeu 
esse assassinato desferindo nessa senhora algumas 
facadas, levando-a a óbito. Estivemos com a família e 
amigos. É um fato que nos deixa consternados e que 
nos diz que necessitamos ter uma política de 
prevenção às drogas para evitar que pessoas como 
essas cometam atos dessa natureza. A nossa 
solidariedade à família da Senhora Florípedes 
Rodrigues Maciel. 
 Congratulamo-nos com o Vereador Juarez 
Vieira, que na última sexta-feira, dia 19 de novembro 
de 2009, promoveu uma sessão solene sobre a 
igualdade racial. Na oportunidade o Senhor Benedito 
Cintra, ex-vereador, hoje Deputado Federal por São 
Paulo, assessor parlamentar da Cepir, fez uma 
brilhante palestra sobre o estatuto da igualdade racial, 
em debate na Câmara Federal. Parabéns ao Senhor 
Benedito Cintra pelas explicações e pela 
conscientização, e ao Vereador Juarez Vieira pela 
bela sessão solene. 

Congratulamo-nos também com a ASES, 
Associação dos Empresários da Serra, pelo III Troféu 
Mérito Empresarial da Serra, evento realizado no dia 
19 de novembro de 2009, oportunidade em que o 
Senhor Djalma Quintino Malta Filho foi sucedido 
pelo Senhor Adão Cellia, médico empreendedor do 
Vitória Hospital Apart. Essa direção tem muito a 
contribuir. O Município de Serra, que tem uma 
vocação industrial e empresarial muito grande, 
sempre teve na ASES, desde 1997, um grande 
reforço, um grande apoio. Ficamos felizes com a 
continuidade que o Senhor Adão Cellia dará a ASES. 

Na solenidade de entrega do III Troféu 
Mérito Empresarial da Serra contamos com a 
presença do Vice-Governador Ricardo Ferraço, do 
Prefeito Sérgio Vidigal, do Senador Renato 
Casagrande, da Deputada Federal Sueli Vidigal, dos 
Deputados Federais Carlos Manato e Lelo Coimbra. 
Houve uma justa homenagem ao Senhor João Felício 
Scárdua, que recebeu o troféu. Parabéns a ASES e aos 
seus dirigentes por este momento. 

Parabenizamos o Senhor Rafael Steffen pelo 
excelente empreendimento, o Cerimonial Steffen, 
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inaugurado na Rodovia ES-10, no bairro Jardim 
Limoeiro. O Município de Serra necessitava de 
empreendimento que pudesse abrigar os grandes 
eventos daquela cidade. Dificilmente era realizada no 
município, por exemplo, uma solenidade de 
formatura, porque não havia um espaço que pudesse 
abrigar a quantidade de pessoas; mas hoje 
conseguimos. O Cerimonial Steffen é muito bonito, 
muito bem edificado, com localização privilegiada na 
Rodovia S-010. Estão de parabéns seus 
empreendedores e também está de parabéns a Serra 
por receber esse novo empreendimento. 
 Registramos com muita satisfação – nos 
congratulamos com o Grupo Carone - a inauguração, 
no dia 24 de novembro de 2009, do empreendimento 
Carone Mall, em Laranjeiras, próximo ao terminal do 
Transcol, levando para a Serra um conceito diferente 
de supermercado. O empreendimento contará com 
várias lojas, dentre elas calçado, perfumaria, 
cafeteria, pizzaria, acessórios, colchão, loteria, 
gerando mais de quinhentos empregos. 
 Fazemos esse registro porque vivemos na 
Serra, fomos vereador pelo município, vice-prefeito e 
sabemos como era a Serra antes do ano de 1997, 
sabemos como foi difícil para o Prefeito Sérgio 
Vidigal elaborar um planejamento que permitisse que 
o Município de Serra atingisse a posição atual, 
município recorde de vendas no setor imobiliário e 
que tem oferecido diversos loteamentos, 
empreendimentos e atividades, fazendo dele um 
município diferente.  
 O Prefeito Sérgio Vidigal hoje autorizou 
ordem de serviço para a conclusão da escola de 
tempo integral do bairro Vila Nova de Colares, obra 
que consumirá aproximadamente quinze milhões de 
reais, uma ação importante e que nos deixa feliz. Foi 
inaugurada também a iluminação da Avenida de 
Laranjeiras, levando para o município um novo 
conceito de iluminação. Além disso, temos obras em 
mais de noventa bairros de Serra, o que leva o 
município a um novo conceito. 
 Aproveitamos a oportunidade para convidar a 
população do Estado do Espírito Santo, todos os 
partidos políticos e todos os Parlamentares para o 
grande encontro do PSB no próximo sábado, às 9h, 
no Clube Ítalo Brasileiro. O PSB, por meio da 
Fundação João Mangabeira, apresentará o resultado 
dos cinco temas realizados em cinco seminários 
regionais. Teremos a presença garantida do 
Governador de Pernambuco, Senhor Eduardo 
Campos, e possivelmente do Deputado Federal Ciro 
Gomes. 

Será um grande evento, que terá como estrela 
maior nosso Senador, Senhor Renato Casagrande, 
que prestará conta do seu mandato. O presidente do 
PSB no Espírito Santo, Senhor Luiz Carlos Cicilioti, 
desde já se sente gratificado com a presença de todos, 
porque é uma ação suprapartidária, sem cunho 
político, uma contribuição do PSB para a era pós-Paulo 
Hartung, era essa que ajudamos a construir desde o ano 
de 2002. Desejamos que após a gestão do Senhor Paulo 

Hartung tenhamos um representante que dê 
continuidade às grandes conquistas deste Estado 
promissor e que está no topo das grandes realizações 
do Senhor Governador Paulo Hartung. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, assomamos a esta tribuna para 
registrar, com satisfação, a homenagem feita à 
odontologia do Estado do Espírito Santo na última 
sexta-feira. Nesse dia esta Casa de Leis esteve lotada 
pelos profissionais da odontologia que prestigiaram 
os pioneiros da área. Os pioneiros receberam a 
Comenda Doutor Gilton Coutinho Barros, uma 
comenda histórica porque é a primeira vez que a 
odontologia do Estado do Espírito Santo é 
condecorada com tamanha honraria.  
 Ficamos feliz em receber nesta Casa de Leis 
o Doutor Fernando Paulo Bastos Valbão; o Doutor 
Adão Rosalem; a Senhora Maria Ângela Espíndula 
Gianordoli, esposa do Doutor Romoaldo Gianordoli 
(in memorian); a Senhora Zenaide Fernandes Freire, 
esposa de Doutor Aprígio da Silva Freire (in 
memorian) e a Senhora Elem Keller Blunk Bragança 
Barros, esposa do Doutor Gilton Coutinho Barros que 
veio acompanhada de toda a família. Foi uma 
solenidade muito bonita, oportunidade em que 
fizemos uma referência especial à saúde bucal e à 
odontologia exercida nos municípios por meio do 
Programa de Saúde Bucal da Família. Vários 
profissionais estão nos municípios, desenvolvendo 
atividades na atenção primária à saúde bucal, e 
muitos receberam uma honraria pelos relevantes 
serviços prestados com carinho, consideração e 
alegria. 
 Oportunamente convidamos a sociedade para 
participar da sessão especial que tratará de políticas 
públicas de proteção e defesa dos animais no Estado, 
que será realizada hoje, às 19h, no Plenário desta 
Casa. Somos autora do Projeto de Lei n.º 244/2004, 
que institui o Código Estadual de Proteção aos 
Animais, e por isso estaremos presente a essa sessão 
para dar a nossa contribuição. É um assunto 
importante. O código precisa ser aprimorado. 
Precisamos de políticas públicas que defendam esses 
seres inofensivos e irracionais, muitas vezes 
penalizados pelo homem. Fica o convite à sociedade, 
especialmente aos que gostam de animais, para 
participar dessa sessão especial. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

Votação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 265/2008, de autoria do Deputado Dary Pagung, 
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que dispõe sobre a determinação de publicação pelos 
meios de comunicação social do Estado dos preços dos 
bens anunciados para compra ou venda. Publicado no 
DPL do dia 18/08/2008. Parecer n.º 553/2009, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, dispensada a 
publicação na Sessão Ordinária do dia 23.11.2009. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 289/2008, da Deputada Aparecida 
Denadai, que institui o Programa de Responsabilidade 
Educacional no Estado. Publicado no DPL do dia 
11/09/2008. Na Comissão de Justiça, o parecer n.º 
22/2009, que é pela inconstitucionalidade foi publicado 
no DPL do dia 13/03/2009 e rejeitado em plenário na 
Sessão Ordinária do dia 18/03/2009. Pareceres n.os 

01/09, da Comissão de Cidadania, pela rejeição e 05/09, 
da Comissão de Educação, pela aprovação. Na 
Comissão de Finanças o Deputado Sérgio Borges se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 18/11/09. (Prazo até dia 
25/11/09). (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 62/2008, do Deputado Marcelo 
Coelho, que dispõe sobre a proibição da cobrança de 
consumo mínimo nas faturas referente à energia elétrica 
dos imóveis onde não houve consumo. Publicado no 
DPL do dia 08/04/2008. Na Comissão de Justiça, o 
parecer n.º 249/2008, que é pela inconstitucionalidade 
foi publicado no DPL do dia 11/07/2008 e rejeitado em 
plenário na Sessão Ordinária do dia 15/07/2008. 
Pareceres n.os 129/08, da Comissão de Cidadania e 
35/08, da Comissão de Defesa do Consumidor, ambos 
pela aprovação. Na Comissão de Finanças o Deputado 
Sérgio Borges se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 18/11/09. 
(Prazo até dia 25/11/09). (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 33/2009, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 177/2009, que altera o 
art. 5.º da Lei Complementar n.º 457, de 10/10/2008, 
acrescentando o número de comissões julgadoras de 
defesa prévia no DETRAN/ES, de duas para quatro. 
Publicado no DPL do dia 17/11/2009. A matéria foi 
baixada de pauta para juntada de documentos. 
Atendendo solicitação do Deputado Claudio Vereza, a 
Presidência determinou que a matéria baixasse de pauta 
para juntada de documentos pertinentes. Existe emenda 
anexada ao projeto para ser analisada nas Comissões. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 35/2009, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 179/2009, que altera a 
redação dos art. 3.º, 4.º e respectivos parágrafos únicos, 
da Lei Complementar n.º 433, de 08/01/2008, que 
reordena o Programa de Inclusão Social do Transporte 
Coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória - 
Transcol Social e dá outras providências. Publicado no 
DPL do dia 17/11/2009. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE CIDADANIA, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
FINANÇAS). 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 34/2009, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 178/2009, que cria o 
cargo e a respectiva carreira de Agente de Suporte 
Educacional, vinculado à Secretaria de Estado da 
Educação. Publicado no DPL do dia 17/11/2009. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS). 

 
Votação adiada, em 2.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 01/2009, de autoria do 
Deputado Sérgio Borges e outros, que inclui dentre as 
competências exclusivas da Assembléia legislativa a 
concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense. 
Publicada no DPL do dia 30/06/2009. Pareceres n.os 
426/09, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e admissibilidade e 125/2009, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
27/10/2009. A matéria foi aprovada, em 1.º turno, com 
(18) votos favoráveis (01) não e (01) abstenção, na 
Sessão Ordinária do dia 03/11/2009. Quorum para 
aprovação: 3/5(18 votos) - votação nominal. 

 
Votação adiada, com discussão encerrada, em 

1.º turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
02/2009, do Deputado Sérgio Borges e outros, que 
altera os incisos I, II e § 4º do art. 71 da Constituição 
Estadual, que trata da apreciação das contas prestadas 
anualmente pelo Governador do Estado. Publicada no 
DPL do dia 13/07/2009. Pareceres n.os 484/2009, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
admissibilidade e 33/2009, da Comissão de Finanças, 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 05/11/2009. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) - votação 
nominal. 

 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Decreto Legislativo 08/2009, 
reconhecendo o Decreto Municipal 4.385-A, expedido 
em 05 de agosto de 2009, devidamente publicado no 
DIO-ES, de 13 de agosto de 2009, pertinente a 
excepcional situação de emergência na saúde pública do 
Município de Itapemirim. Parecer n.º 530/2009, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no DPL 
do dia 09/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 39/2009, do Deputado 
Da Vitória, que altera o art. 2.º da Lei n.º 5.237, de 
20.06.1996, que obriga a afixação de cartazes, alertando 
o consumidor quanto aos males causados pela 
sonegação fiscal. Publicado no DPL do dia 
13/03/2009. Parecer n.º 512/2009, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade e ilegalidade, 
publicado no DPL do dia 05/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 150/2009, da 
Deputada Luzia Toledo, que isenta os profissionais 
músicos do Estado que possuem a carteira de músico 
expedida pela Ordem dos Músicos do Brasil, Seção-
ES, da cobrança de entrada em shows e espetáculos, 
em todo o Estado. Publicado no DPL do dia 
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06/05/2009. Parecer n.º 513/2009, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade e ilegalidade, 
publicado no DPL do dia 05/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 313/2009, da 
Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação de placa informando o 
percentual de juros em agências e concessionárias de 
veículos. Publicado no DPL do dia 10/07/2009. 
Parecer n.º 504/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 
DPL do dia 05/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 322/2009, do 
Deputado Euclério Sampaio, que torna obrigatória a 
fixação de cartazes contendo informações sobre 
serviços funerários gratuito nos hospitais e 
congêneres situados no Estado. Publicado no DPL do 
dia 13/07/2009. Parecer n.º 450/2009, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 13/10/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 336/2009, do 
Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a 
outorga dos ônibus urbanos, realizarem paradas para 
o desembarque de passageiros em locais que não 
sejam pontos de ônibus, a partir de 23 horas. 
Publicado no DPL do dia 23/07/2009. Parecer n.º 
456/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
13/10/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 339/2009, do 
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de disponibilização de estágio não 
remunerado no curso de teologia no âmbito deste 
Estado. Publicado no DPL do dia 23/07/2009. 
Parecer n.º 514/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 
DPL do dia 05/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 353/2009, do 
Deputado Sargento Valter de Paula, que dispõe sobre 
a prestação de assistência especial às parturientes 
cujos filhos sejam portadores de deficiência ou 
patologia crônica e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 13/08/2009. Parecer n.º 505/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade e 
ilegalidade, publicado no DPL do dia 05/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 357/2009, da 
Deputada Aparecida Denadai, que estabelece aos 
produtos considerados como protetores solares a 
condição de medicamento e não mais de cosmético. 
Publicado no DPL do dia 13/08/2009. Parecer n.º 

499/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
28/10/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 359/2009, da 
Deputada Aparecida Denadai, que dispõe sobre o 
aproveitamento da água emergente de lençol freático 
em edificações e da outras providências. Publicado 
no DPL do dia 13/08/2009. Parecer n.º 534/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade e 
ilegalidade, publicado no DPL do dia 09/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 388/2009, do 
Deputado Luciano Pereira, que dispõe sobre taxa de 
remoção e estadia de veículos apreendidos por 
infração à legislação de trânsito cobrada dos 
proprietários pelas empresas credenciadas junto ao 
DETRAN/ES. Publicado no DPL do dia 19/08/2009. 
Parecer n.º 523/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
09/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 412/2009, do 
Deputado Euclério Sampaio, que concede desconto 
no ICMS para o programa de oferta de leito 
hospitalar com a participação de empresas privadas 
sediadas no Estado. Publicado no DPL do dia 
02/09/2009. Parecer n.º 515/2009, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade e ilegalidade, 
publicado no DPL do dia 05/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 430/2009, da 
Deputada Aparecida Denadai, que torna obrigatória a 
instalação nos hospitais e clínicas, pontos com 
solução anti-séptica, e placas de orientação para a 
prevenção de infecções hospitalares. Publicado no 
DPL do dia 10/09/2009. Parecer n.º 533/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade e 
ilegalidade, publicado no DPL do dia 09/11/2009. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 431/2009, da 
Deputada Luzia Toledo, que dispõe sobre a prévia 
autorização para a utilização de alojamento ou 
moradia destinada a trabalhadores rurais. Publicado 
no DPL do dia 10/09/2009. Parecer n.º 516/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade e 
ilegalidade, publicado no DPL do dia 05/11/2009. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

361/2009, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre a instalação de detectores de metais nas 
entradas dos estabelecimentos de ensino. Publicado 
no DPL do dia 13/08/2009. Parecer n.º 544/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade e 
ilegalidade, publicado no DPL do dia 19/11/2009. 
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Discussão, se houver recurso, na forma do 
art. 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 401/2009, do Deputado Cacau Lorenzoni, 
que declara de Utilidade Pública a Associação das 
Voluntárias Martinenses de Marechal Floriano. 
Publicado no DPL do dia 31/08/2009. Pareceres n.os 
486/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade e 63/2009, da 
Comissão de Assistência Social, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.11.2009. Existe emenda anexada no projeto que 
necessita de seu acolhimento em plenário. 

 
Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 432/2009, da Deputada Luzia Toledo, que 
Institui o Dia Estadual da Acessibilidade às Pessoas 
Portadoras de todo tipo de Deficiência no Estado. 
Publicado no DPL do dia 10/09/2009. Pareceres n.os 
506/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, com emenda e 
67/2009, da Comissão de Saúde, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 
16.11.2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 08/2009, do 
Deputado Dary Pagung e outros, que altera a redação 
do art. 26-A da Constituição do Estado, com o 
objetivo de alterar o limite máximo para as despesas 
das Câmaras Municipais. Publicada no DPL do dia 
05/11/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 280/2009, da Deputada Janete de Sá, que 
institui a notificação compulsória nos casos de maus 
tratos que envolvam pessoas com algum tipo de 
deficiência. Publicado no DPL do dia 25/06/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 281/2009, da Deputada Janete de Sá, que 
determina a eliminação de barreiras urbanísticas para 
favorecer o deslocamento da pessoa com deficiência. 
Publicado no DPL do dia 25/06/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 330/2009, do Deputado Dary Pagung, que 
dispõe sobre a determinação da divulgação nos 
órgãos públicos estaduais a biografia dos 
homenageados que dá nome nas instituições públicas 
do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 16/07/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 403/2009, da Deputada Janete de Sá, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de 
extratos anuais por parte das concessionárias de 
serviços públicos e administradoras de cartão de 
crédito. Publicado no DPL do dia 31/08/2009. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 425/2009, do Deputado Euclério Sampaio, 
que assegura o livre acesso dos Deputados Estaduais 
e profissionais de imprensa as áreas internas e 
externas das unidades de saúde e hospitais públicos 
de urgência e emergência do Estado. Publicado no 
DPL do dia 09/09/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 461/2009, do Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a proibição da utilização e 
apresentação de qualquer espécie de animal em 
espetáculos circenses no território do Estado do 
Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 07/10/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 474/2009, do Deputado Luciano Pereira, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas que 
utilizarem serviço de moto-entrega de bens e valores, 
ou que possuam frota própria para o serviço, 
contratarem apólice de seguro para motoboys ou 
motogirl e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 15/10/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 479/2009, da Deputada Aparecida Denadai, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas 
notas fiscais oriundas da relação de consumo, o 
endereço e o número de telefone do PROCON-ES. 
Publicado no DPL do dia 15/10/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 509/2009, do Deputado Atayde Armani, 
que dispõe sobre a adaptação de hotéis e motéis no 
âmbito do Estado, a fim de garantir o acesso às 
pessoas com deficiência. Publicado no DPL do dia 
06/11/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 511/2009, da Deputada Luzia Toledo, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de 
informações em Braille nas gôndolas dos 
supermercados localizados no Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 06/11/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 517/2009, do Deputado Giulianno dos 
Anjos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
assegurar às usuárias do sexo feminino o serviço de 
transporte coletivo de passageiros em ônibus 
exclusivos, na Região Metropolitana da Grande 
Vitória, na forma que especifica. Publicado no DPL 
do dia 09/11/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 522/2009, do Deputado Euclério Sampaio, 
que dispõe sobre as concessões realizadas às 
empresas de ônibus que operam no Sistema 
TRANSCOL CETURB-GV. Publicado no DPL do 
dia 09/11/2009. 
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Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 19/2009, do Deputado Euclério 
Sampaio, que institui o Líder de Oposição no 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa. 
Publicado no DPL do dia 22/09/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 26/2009, do Deputado Claudio 
Vereza, que altera as redações do Inciso X do art. 40 
e o art. 51 da Resolução n.º 2.700, de 15.7.2009 - 
Regimento Interno, que trata da Comissão de Cultura. 
Publicado no DPL do dia 09/11/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 28/2009, do Deputado Paulo 
Roberto, que cria a Comenda Jones dos Santos Neves 
em Mérito à Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Inclusão Digital. Publicado no DPL do dia 
06/11/2009. 
   

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Votação da redação final do Projeto 
de Lei n.º 265/2008. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
  
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 289/2008. 
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, Senhores Deputados 
Theodorico Ferraço, Atayde Armani e Reginaldo 
Almeida. (Pausa) 

Senhor Presidente, na sessão ordinária do dia 
18 de novembro de 2009 solicitei prazo regimental 
para oferecer parecer ao projeto. Informo a V. Ex.ª 
que fiz um acordo com a Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, de relatar o Projeto de Lei n.º 
289/2008 amanhã, porque hoje S. Ex.ª não poderia 
comparecer a esta sessão. Portanto, continuarei me 
valendo do prazo regimental para oferecer parecer.
   

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – É regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) –  Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 62/2008. 

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, Senhores Deputados 
Theodorico Ferraço, Atayde Armani e Reginaldo 
Almeida. 
 Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2009 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazer neste momento. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
62/2008. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 

Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com 

o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 

relator.   
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados César Colnago Luciano Pereira, e 
retiram-se os Senhores Deputados Da Vitória, 
Aparecida Denadai, Euclério Sampaio, 
Freitas, Giulianno dos Anjos e Vandinho 
Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
62/2008. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração dos autógrafos. 

(Pausa) 
 
Solicito aos Senhores Deputados que se 

encontram nas imediações do Plenário que 
compareçam para confirmar presença, pois o 
próximo item da pauta é projeto de lei 
complementar. A Presidência reitera pedido aos 
Deputados que se encontram em seus gabinetes ou 
nas imediações do Plenário que compareçam para 
registrarem presença nos terminais eletrônicos.  

O Presidente, de ofício, solicita aos 
Senhores Deputados que registrem presença nos 
terminais eletrônicos, para efeito de recomposição 
de quorum para votação. (Pausa)  
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(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, César 
Colnago, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elcio Alvares, 
Givaldo Vieira, Janete de Sá, 
Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço e Sargento 
Valter de Paula) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Senhores Deputados, registraram 
presença vinte Senhores Deputados.  
 Há quorum para votação.  
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 33/2009.  

Senhores Deputados, na centésima nona 
sessão ordinária, realizada dia 18 de novembro de 
2009, atendendo a uma solicitação do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, relator do projeto, a 
Presidência determinou que a matéria baixasse de 
pauta para juntada de documentos pertinentes. Existe 
emenda anexada ao projeto para ser analisada nas 
Comissões. 

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, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Dary Pagung, Janete de 
Sá e Luzia Toledo.  
 Consulto o relator, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, se está apto a oferecer seu parecer. 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA – Não, Senhor 
Presidente. Continuarei me prevalecendo do prazo 
regimental para oferecer parecer ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – É regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
35/2009. 

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, Senhores 

Deputados Dary Pagung, Janete de Sá, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo e Claudio Vereza. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza, e solicito a S. Ex.ª que 
assuma a Presidência da Comissão de Justiça, pois 
terei de me ausentar por alguns minutos. (Pausa)  
 

(Retira-se temporariamente o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Assumo a Presidência da 
Comissão de Justiça e passo a relatar o projeto. 
(Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Justiça, a 
Mensagem Governamental n.º 179/2009 diz o 
seguinte: 

 
“Encaminho à apreciação dessa 
Assembleia Legislativa, o anexo 
projeto de lei complementar que tem 
por escopo alterar as redações dos 
artigos 3.º e 4.º e respectivos 
parágrafos únicos, da Lei 
Complementar Estadual n.º 433, de 
8/1/2008, bem como, introduzir 
definições legais para a mais 
adequada aplicação dos seus 
preceitos no âmbito do Programa de 
Inclusão Social do Transporte 
coletivo da Região Metropolitana da 
Grande Vitória – Transcol Social, 
visando à implementação de políticas 
públicas de inserção social na 
mobilidade urbana e a incorporação 
dos encargos do Estado no 
orçamento anual.” 

 
Hoje já existe esse programa; o Estado arca 

com parte da tarifa do Sistema Transcol para manter 
uma tarifa acessível à população.  

Em diversas ocasiões tratamos de um detalhe 
que está embutido nesta lei, que é a isenção da tarifa 
para estudantes dos cursos técnicos, tecnológicos e 
profissionalizantes da rede pública, que não foram 
incluídos na lei original. A lei original garantiu a 
gratuidade para estudantes de ensino médio, mas 
houve um lapso: o esquecimento dos estudantes dos 
cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes, 
oferecidos tanto pelo Estado quanto pelo IFES. 
Portanto, escolas da rede pública. Por isso 
apresentamos uma emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2009. Diz essa emenda aditiva:  
 

Art. 1.º - O caput do artigo 5.º, da 
Lei Complementar Estadual n.º 433, 
de 08/01/2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
 
“Art. 5.º Os estudantes regularmente 
matriculados no ensino médio, nos 
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cursos técnicos, tecnológicos e 
profissionalizantes da rede pública 
farão jus à gratuidade integral da 
tarifa no Sistema Transcol, 
exclusivamente para os 
deslocamentos residência/escola/ 
residência nos horários e linhas 
específicas para este deslocamento.” 

 
 O Governador Paulo Hartung, na prestação 
de contas que fez nesta Casa, declarou que analisaria 
com carinho essa matéria. Depois, em audiência, S. 
Ex.ª afirmou que a matéria estava sendo analisada no 
âmbito do Governo. 

Na oportunidade da tramitação desse Projeto 
de Lei Complementar n.º 35/2009 nosso relato é pela 
constitucionalidade, com a emenda apresentada. 
(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 

o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - 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, Senhores 
Deputados Sargento Valter de Paula e Luzia Toledo. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo de até setenta e duas 
horas para oferecer parecer. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – É regimental.  
  

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Devolvo a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
34/2009. 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Justiça e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Dary Pagung, Janete de Sá e Luzia 
Toledo.  

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

trata-se do Projeto de Lei Complementar n.º 34/2009, 
que cria o cargo e a respectiva carreira de Agente de 
Suporte Educacional, vinculado à Secretaria de 
Estado de Educação. Tratando-se de uma matéria 
complexa, requeiro a V. Ex.ª, Senhor Presidente, 
prazo de até setenta e duas horas para oferecer 
parecer ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – É regimental.  
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – Devolvo a palavra à Mesa. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Reginaldo Almeida e Theodorico Ferraço, e 
comparece o Senhor Deputado Da Vitória) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Votação adiada, em 2.º turno, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 01/2009. 

Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram em seus gabinetes e nas imediações que 
compareçam ao Plenário, pois entraremos em 
processo de votação de uma Proposta de Emenda 
Constitucional, exigindo quorum específico.  
 Em votação, em 2.º turno, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 01/2009.  
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
à proposta votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro dos votos) 

 
 (Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, César Colnago, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Givaldo Vieira, 
Janete de Sá, Luciano Pereira, Luiz 
Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Robson Vaillant, Rodrigo Chamoun, 
Sargento Valter de Paula e Sérgio 
Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
dezoito Senhores Deputados; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar.  
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Em consequência fica aprovada, em 2.º turno, 
a Proposta de Emenda Constitucional n.º 01/2009. 
 Em Mesa para promulgação. 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos a presença dos 
servidores da Codesa, saudando o Senhor Irineu 
Barros Filho, que representou os trabalhadores no 
Conselho de Administração da Codesa quando 
tivemos oportunidade de estar na diretoria da 
Companhia. Na oportunidade lembramos que hoje 
faremos um grande debate sobre a ampliação do cais 
comercial da Codesa. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente, pela ordem! Parabenizamos o 2.º 
Secretário da Mesa, Senhor Deputado Givaldo 
Vieira, reeleito, ontem, presidente estadual do PT. 
Também parabenizamos o Senhor Joãozinho do PT, 
eleito presidente municipal do PT no Município de 
Baixo Guandu por uma diferença de vinte e um votos 
do segundo colocado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Está feito o registro, Deputados. 

Solicito aos Senhores Deputados que 
permaneçam em Plenário, pois teremos outra votação 
que precisa de quorum qualificado. (Pausa) 
 Votação adiada, com discussão encerrada, em 
1.º turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
02/2009.  
 Em votação. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, César 
Colnago, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Elcio Alvares, Givaldo Vieira, Janete 
de Sá, Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Robson 
Vaillant, Rodrigo Chamoun, 
Sargento Valter de Paula e Sérgio 
Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Senhores Deputados, registraram 
presença dezenove Senhores Parlamentares.  

Há quorum para votação. 

(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
 Em votação, em 1.º turno, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 02/2009. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
à proposta votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

[ 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, César Colnago, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Freitas, Givaldo 
Vieira, Janete de Sá, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sargento Valter de Paula 
e Sérgio Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
dezenove Senhores Deputados; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar.  
 Em consequência fica aprovada, em 1.º turno, 
a Proposta de Emenda Constitucional n.º 02/2009. 
 A matéria baixa de pauta para cumprir o 
interstício regimental de duas sessões ordinárias, 
retornando à pauta após esse prazo para discussão e 
votação em 2.º turno. 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, do Projeto de Decreto Legislativo n.º 
08/2009. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Em Mesa para promulgação. 
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 39/2009. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 512/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 39/3009. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
  

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun, para que prossiga com 
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a Ordem do Dia. Hoje temos quarenta itens na pauta 
e só votamos dez até o momento. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Assumo a presidência neste 
momento e registro, com satisfação, a presença do 
Senhor José Antônio Pimentel, ex-deputado e atual 
Secretário de Estado da Casa Civil. (Pausa) 
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 150/2009. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 513/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 150/2009. 

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

Arquive-se o projeto. 
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 313/2009. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 504/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 313/2009. 

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

Arquive-se o projeto. 
 

 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 322/2009. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 450/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 322/2009. 

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

Arquive-se o projeto. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de votação das 
matérias a seguir que serão apreciadas pelos Senhores 
Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – É regimental.  
Solicito aos Senhores Deputados que estão 

nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam ao Plenário, pois, a pedido do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, procederemos à 
recomposição de quorum para efeito de votação. 

Devolvo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Elcio Alvares. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Avisamos aos Senhores Deputados 
que o Secretário Chefe da Casa Civil, Senhor José 
Antônio Pimentel, e o Secretário de Estado de 
Esportes e Lazer, Senhor Luciano Rezende, 
acompanhados de pessoas ligadas ao desporto, estão 
presentes neste Plenário para proceder à entrega 
solene de uma lei do Governo que beneficia 
altamente o esporte capixaba. (Pausa) 

Mais uma vez solicito aos Senhores 
Deputados que compareçam ao Plenário para 
registrar presença nos terminais eletrônicos, porque 
procederemos à recomposição de quorum, a pedido 
do Senhor Deputado Doutor Hércules.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos que, sob a 
liderança do Senhor Deputado Sérgio Borges, a 
Bancada do PMDB se faz presente neste Plenário.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) -  Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparece o Senhor Deputado 
Paulo Roberto e retiram-se os Senhores 
Deputados Da Vitória, Givaldo Vieira, Janete 
de Sá, Luciano Pereira e Luiz Carlos Moreira) 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos, para 
efeito de recomposição de quorum para votação. 
(Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, César 
Colnago, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elcio Alvares, 
Freitas, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges e Sargento 
Valter de Paula)  
 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Senhores Deputados, registraram 
presença dezesseis Senhores Parlamentares.  

Há quorum para votação. (Pausa) 
 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 336/2009.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 456/2009, da Comissão de Justiça, for 
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aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 336/2009.
  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.    
 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 339/2009.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 514/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 339/2009.
  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.    
 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 353/2009.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 505/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 353/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Arquive-se o projeto.  
 

Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 357/2009. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 499/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 357/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos, com satisfação, 
que o presidente da Companhia Docas do Espírito 
Santo, Doutor Angelo José de Carvalho Baptista, 
encontra-se nas dependências desta Casa e falará hoje 
sobre os editais da Companhia Docas, juntamente 
com o ex- Ministro, hoje Secretário de Estado de 
Desenvolvimento, Senhor Guilherme Gomes Dias. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Está feito o registro, Deputada Luzia 
Toledo. 

Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 359/2009. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 534/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 359/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto.  
 

Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 388/2009. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 523/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 388/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 

Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 412/2009. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 515/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 412/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Arquive-se o projeto.  
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 430/2009. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 533/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 430/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Arquive-se o projeto. 
 
 Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 431/2009. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 516/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 431/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 



Vitória-ES, terça-feira, 08 de dezembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 5958 

 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
361/2009. 
 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 544/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 361/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. (Pausa) 
 Vou suspender a sessão pelo prazo necessário 
à entrada do Senhor Luciano Rezende, Secretário de 
Estado de Esportes; da Senhora Neymara Carvalho e 
de demais convidados. Será entregue aos Senhores 
Deputados um projeto de lei de iniciativa do 
Governador Paulo Hartung. 
 Está suspensa a sessão. (Pausa) 
 

(A sessão é suspensa às 16h47min e 
reaberta às 17h03min) 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Está reaberta a sessão. 
 Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 401/2009. Existe emenda anexada 
ao projeto que necessita de acolhimento do Plenário. 

A Presidência baixa de pauta o presente 
projeto.  

 
 Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.o a 5.o do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.o 432/2009. 
 Não havendo recurso, o projeto segue à 
Comissão de Justiça para redação final. 
 
 Discussão especial, em 1.a sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.o 08/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

A Proposta de Emenda Constitucional segue 
à 2.a sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.a sessão, do Projeto 
de Lei n.o 280/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 2.a sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.a sessão, do Projeto 
de Lei n.o 281/2009. 

 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 2.a sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.a sessão, do Projeto 
de Lei n.o 330/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 
Pagung. 
  
 O SR. DARY PAGUNG – (Sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, sabemos que quase todas as 
instituições públicas do Estado do Espírito Santo, da 
Administração Direta e Indireta, têm nome de 
personalidades que marcaram a nossa história ou 
fizeram parte quer seja do município, quer seja do 
Estado. O que propomos neste projeto de lei é que 
essas personalidades que foram homenageadas pelas 
instituições sejam relembradas. Daí o porquê da 
biografia, para sabermos quem foi a pessoa, o que ela 
representou para a sociedade e, o mais importante, 
para darmos notoriedade à história dessa 
personalidade. Temos certeza também de que esse 
referencial biográfico servirá como apoio cultural e 
educacional para os nossos alunos, quando 
necessitarem fazer pesquisas que permeiem o 
assunto; possibilitará ao povo capixaba, bem como 
àquelas pessoas que nos visitam, saber quem foi o 
homenageado que deu nome à instituição.  

Nobres Deputados e Deputadas, elaboramos 
este projeto e esperamos contar com o apoio de V. 
Ex.as nesta Casa de Leis. Obrigado, Senhor 
Presidente. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Continua em discussão o Projeto de 
Lei n.º 330/2009. 

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 2.ª sessão. 
 

Discussão especial, em 1.a sessão, do Projeto 
de Lei n.o 403/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 2.a sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.a sessão, do Projeto 
de Lei n.o 425/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 2.a sessão. 
Registramos a presença, no Plenário, do 

Senhor Guilherme Gomes Dias, Secretário de Estado 
de Desenvolvimento. (Pausa) 
 
 Discussão especial, em 1.a sessão, do Projeto 
de Lei n.o 461/2009. 
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 Em discussão. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, é uma satisfação e 
uma honra muito grande para esta Casa de Leis a 
presença do Senhor Guilherme Gomes Dias, 
Secretário de Estado de Desenvolvimento. S. Ex.ª 
valoriza muito os trabalhos dos Senhores Deputados 
nesta Casa. 

Apresentamos o Projeto de Lei n.º 461/2009, 
que dispõe sobre a proibição da utilização e 
apresentação de qualquer espécie de animal em 
espetáculos circenses no território do Estado do 
Espírito Santo. Diz o artigo 1.º do projeto: 
 

“Art. 1.º Fica proibida, em todo o 
território do Estado do Espírito 
Santo, a apresentação, manutenção e 
utilização, sob qualquer pretexto ou 
justificativa, de animais selvagens 
e/ou domésticos, sejam nativos ou 
exóticos, em espetáculos circenses 
ou similares.” 

 
 Estamos numa luta muito grande para 
conseguir a proibição da utilização de animais em 
espetáculos circenses devido aos maus-tratos a que 
são submetidos. Temos testemunhado esse fato quase 
todos os dias no Espírito Santo, único Estado da 
Região Sudeste que ainda não adotou essa lei.  
 Solicitamos ao cameraman da TV 
Assembleia que focalize o folheto mostrando nosso 
trabalho junto às entidades de proteção aos animais, 
conscientizando as pessoas para que não maltratem 
os animais. Falamos sobre o tema hoje na Rádio 
Universitária, juntamente com Maninho Pacheco, e 
agradecemos a oportunidade publicamente ao 
Vereador Namy Chequer. Também agradecemos ao 
Senhor Giovani César, da TV Capixaba, que nos 
cedeu um espaço grande para a divulgação dessa 
sessão especial que será realizada hoje. 
 Este ano já resgatamos quatro leões, três 
deles em Alfredo Chaves, animais que foram 
enviados para o GAP - Grupo de Apoio aos Primatas, 
em Sorocaba. O lugar deles seria na África, mas pelo 
menos naquele santuário estão sendo bem tratados. 
Esses leões pertenciam a um circo em Alfredo 
Chaves, cujo dono fazia o papel de bilheteiro, 
palhaço, domador e trapezista. Além de ter 
dificuldades para a manutenção da própria família, 
precisava tratar e alimentar duas leoas, que se 
encontravam numa jaula de dois metros por três 
metros, e um leão, de quase trezentos quilos, que era 
mantido em uma jaula muito pequena.  
 Num circo da Serra resgatamos uma leoa, 
que hoje está no Córrego Sete, na propriedade do 
Senhor Antonino Antonioli, estudante de veterinária. 
Conseguimos o apoio dos Supermercados Perim que, 

por intermédio do Senhor Deusdete Perim, alimentará o 
animal, e do Senhor Geraldo Casasco, dono da empresa 
Perfil, que construirá um abrigo melhor para esse 
animal. 
 Alguém certo dia nos falou: “Você é médico, 
Presidente da Comissão de Saúde e está preocupado 
com animais? E o ser humano? E as crianças?” 
Respondemos que não estamos deixando as crianças e 
nem os seres humanos abandonados. Apresentamos 
emendas ao Orçamento destinando seis ambulâncias 
para a área da saúde, verba para o Hospital Evangélico, 
para o Hospital dos Ferroviários, para a Apae, para a 
Santa Casa, para a Acacci e para a Pestalozzi. 
Destinamos também verba para a liga das escolas de 
samba e para o futebol, porque o povo precisa de 
diversão e de cultura. Carnaval é cultura, arte e 
diversão. Respeitamos aqueles que não gostam do 
carnaval, mas também respeitamos os adeptos. 
Destinamos oitenta por cento das verbas a que temos 
direito às áreas da saúde, meio ambiente, assistência 
social, para a ONG Foca, para o Instituto Orca, para a 
Avidepa, para a Amaes e para a Sopaes. 
 Contaremos, hoje, neste Plenário, com a 
presença da Senhora Elizabeth Macgregor, 
representante da WSPA, uma organização mundial, que 
proferirá uma palestra sobre o programa internacional 
de educação humanitária em bem-estar animal. Estamos 
lutando pela melhoria e preservação do meio ambiente, 
porque daqui a alguns anos não existirá mais se não 
forem tomadas as devidas providências. Essa luta com 
relação à saúde, ao meio ambiente e proteção aos 
animais serão temas discutidos durante o nosso 
mandato. Brigaremos muito por isso.  
 Pedimos aos vereadores municipais que sigam 
o exemplo de um vereador do Município de Serra, que 
apresentou um projeto de lei proibindo a utilização de 
animais em espetáculos circenses. Queremos que essa 
proposta seja apresentada em todos os municípios 
capixabas, proibindo de uma vez por todas os maus-
tratos aos animais. Quem acha que um elefante dança 
porque gosta está muito enganado. Ele apanha muito 
antes de aprender. Quem acha bonito o fato de o leão 
sentar em um banquinho ou subir a uma prateleira não 
sabe quanto esse animal apanhou para aprender e 
nem sabe que teve as garras arrancadas para ser 
exibido sem perigo. É preciso olhar o ser humano 
sem perder de vista os animais. Esse é o sentido do 
projeto de lei de nossa autoria.  

Hoje, às 19h em ponto, realizaremos uma 
sessão especial que tem como tema as políticas públicas 
de proteção e defesa dos animais do Estado do Espírito 
Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – ( RODRIGO 
CHAMOUN) – Continua em discussão o Projeto de Lei 
n.º 461/2009. (Pausa) 
 Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 474/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
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 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 479/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 509/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 511/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 517/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 522/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 19/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 26/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 28/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 2.ª sessão. (Pausa) 
 Está finda a Ordem do Dia. 

 Senhores Deputados, conforme previsto no 
art. 112 do Regimento Interno, o Grande Expediente 
da presente sessão será destinado à discussão do 
lançamento do edital das obras de reforma e 
ampliação do Cais Comercial de Vitória, com a 
presença do Secretário de Estado de 
Desenvolvimento, Senhor Guilherme Gomes Dias, e 
do Presidente da Companhia Docas do Espírito Santo 
- Codesa, Senhor Angelo José de Carvalho Baptista, 
conforme requerimento de autoria da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, aprovado em Plenário. 
 Neste momento solicito à Senhora Deputada 
Luzia Toledo, autora do requerimento, que introduza 
no Plenário Dirceu Cardoso os representantes dos 
trabalhadores da Codesa e de todo setor portuário; o 
Senhor Angelo José de Carvalho Baptista, presidente 
da Codesa, e o Senhor Guilherme Gomes Dias, 
Secretário de Estado de Desenvolvimento. (Pausa) 
 

(A Deputada introduz no Plenário 
os referidos convidados) 
 

O SR. PRESIDENTE – ( RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente Rodrigo Chamoun, 
cumprimentamos os Senhores Deputados Doutor 
Hércules, Sargento Valter de Paula, Dary Pagung, 
Freitas, Sérgio Borges e o Líder do Governo, Senhor 
Paulo Roberto. Cumprimentamos também o 
Secretário de Estado de Desenvolvimento, Senhor 
Guilherme Gomes Dias; o Senhor Angelo José de 
Carvalho Baptista, presidente da Companhia Docas 
do Espírito Santo, Codesa; os colegas da Codesa e os 
presidentes de sindicatos aqui presentes. Como 
queremos deixar nosso tempo de fala para que os dois 
convidados falem do grande edital lançado, ao final 
falaremos o nome dos demais colegas presentes. 

Senhor Presidente Rodrigo Chamoun, nesta 
tarde será falado nesta tribuna sobre um dos avanços 
esperados há mais de trinta anos, época em que se 
falava, por exemplo, da dragagem da nossa baía. 
Ampliar o nosso cais era outro sonho que já não se 
esperava mais. Ficamos extremamente feliz em estar 
na Codesa juntamente com o Senhor Governador 
Paulo Hartung; com o Vice-Governador, Senhor 
Ricardo Ferraço; com o Secretário de Estado de 
Desenvolvimento, Senhor Guilherme Gomes Dias, e 
com este jovem Senhor Angelo José de Carvalho 
Baptista, presidente da Codesa.  

Vamos deixar que os Senhores Angelo José 
de Carvalho Baptista e Guilherme Gomes Dias falem 
da surpresa que se aproxima. Preferimos que, como 
técnicos, falem nesta tribuna. Mas falaremos da 
contratação da empresa de Engenharia Especializada 
para execução de serviços de reforma, alargamento e 
ampliação dos berços 101 e 102 do Cais Comercial 
do Porto de Vitória, um dos pontos desses editais. A 
obra contempla a cravação de estacas metálicas, 
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ampliação do píer e obras complementares; 
construção da nova plataforma portuária, com 
defensas e cabeços de amarração; ampliação do berço 
101, em mais de cem metros, perfazendo, juntamente 
com a modernização do cais atual, um total de 456m 
de um novo cais, em um mesmo alinhamento.  

O preço global estimado para a execução de 
todos os serviços, objeto desta contratação, é de cento 
e vinte e oito milhões. Tornamos a repetir: cento e 
vinte e oito milhões, trezentos e trinta e três mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis 
centavos. Os recursos financeiros para pagamento 
dos encargos resultantes dessa licitação provêm do 
orçamento da Codesa. 

Parabéns, Doutor Angelo. Sabemos o que V. 
S.ª fez, juntamente com o Governo do Estado, com os 
funcionários que estão aqui, com os sindicatos, todos 
negociando juntamente. Mas a sua persistência, junto 
com o Secretário de Estado de Desenvolvimento, 
Senhor Guilherme Dias, foi decisiva para que essa 
obra pudesse realmente ser realizada.  

Sempre buscamos essa interação da cidade 
com o povo. Estou viva e vou presenciar essa 
interação, essa humanização, essa integração. As 
pessoas passam pelo Porto de Vitória, mas não sabem 
o que acontece ali. Precisamos que essa integração, 
essa interação seja promovida, como em outros 
lugares. 
Temos como exemplo Buenos Aires, que fez o 
primeiro porto integrado à cidade. 
 Estamos honrada com a presença dos 
Senhores e dos nossos colegas nesta Casa. Depois 
falaremos o nome de todos. Como portuária 
aposentada, estamos feliz porque os Senhores Angelo 
José de Carvalho Baptista e Guilherme Gomes Dias 
falarão nesta Casa que é do povo. Por isso 
precisamos cada vez mais aproximá-la do que está 
acontecendo de bom neste Estado; e os convidados 
farão isso, nesta tribuna. Muito obrigada. (Muito 
bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Convido para compor a Mesa o 
Senhor Angelo José de Carvalho Baptista. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Guilherme Gomes Dias, ex-ministro e hoje Secretário 
de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo.  
 
 O SR. GUILHERME GOMES DIAS – 
(Sem revisão do orador) – Uma boa tarde a todos. 
Cumprimento o Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, 
que preside esta sessão. Cumprimento a Senhora 
Deputada Luzia Toledo e agradeço o convite para 
estar presente a esta sessão; cumprimento os demais 
Parlamentares e o amigo e colega de trabalho, Senhor 
Angelo José de Carvalho Baptista, presidente da 
Codesa. 

Naturalmente deixarei para o Angelo, que 
está com a mão na massa, os detalhes sobre os 
projetos de dragagem e derrocagem do canal de 
acesso à Baia de Vitória e o de ampliação do Cais 
Comercial de Vitória. São projetos muito importantes 
para o desenvolvimento das atividades portuárias e da 
movimentação de carga geral no Estado do Espírito 
Santo. Procurarei situar o contexto geral desses dois 
projetos também na estratégia de desenvolvimento da 
atividade portuária e da economia do Estado.  
 Agradeço, de modo geral, à equipe da 
Codesa, mas em especial ao Angelo, que desde a 
primeira passagem pela presidência da Codesa – foi 
emprestado ao Estado do Maranhão por um tempo e 
depois voltou para este Estado – conseguimos criar 
juntos, de fato, condições objetivas para um trabalho 
feito a muitas mãos, bastante cooperativo entre 
governo federal, cujo instrumento na questão 
portuária é a Codesa, governo do Estado e 
prefeituras, em particular aquelas que estão 
diretamente afetadas pelas operações portuárias, 
prefeituras dos Municípios de Vitória, de Vila Velha 
e também de Aracruz, na área que a Codesa 
administra. 

Digo isso porque hoje todo plano de trabalho 
- não só no sentido de debater prioridades e 
necessidades, mas o equacionamento dessas questões 
de investimento portuário - está sendo feito em 
bastante harmonia com as três instâncias dos 
governos federal, estadual e municípios. Só assim 
dará certo porque - vou criar uma imagem mais 
simples - tem situação que começa pelo porto: 
quando se está importando, mas precisa ir para uma 
retroárea e depois ser distribuído, precisa de todo 
apoio de infraestrutura, de circulação nas cidades. 
Tem coisa que termina: a exportação. Que precisa 
chega ao destino: contêineres, carga etc. E hoje 
criamos as condições para não só viabilizar esses 
investimentos na área portuária propriamente dita, 
mas também todo um trabalho de investimento na 
infraestrutura para dar acesso e escoar as mercadorias 
em trânsito pelo sistema portuário.  

Nesses dois projetos, o de dragagem e 
derrocagem e o de ampliação do cais comercial, 
diríamos que o ponto mais importante é que eles 
quebraram com o paradigma, com a ideia de que não 
havia mais nada a fazer com os terminais portuários 
da Baía de Vitória, e também de Vila Velha, para o 
Prefeito Neucimar Fraga não ficar chateado. Há 
alguns anos existia a visão de que precisávamos 
construir novos terminais, pois os de Vitória e de 
Vila Velha já tinham batido no teto. Isso foi superado 
justamente porque esses projetos darão possibilidade 
não apenas de uma sobrevida em termos de 
competitividade, mas de uma ampliação da operação 
portuária nos terminais de Vitória e de Vila Velha. 

Para darmos um exemplo, apostando nesses 
investimentos, na dragagem do canal de acesso, na 
ampliação da capacidade operacional, a Log-In, 
empresa da Vale que administra o TVV, está 
executando investimentos em aquisição de 
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equipamentos e em construções, inclusive 
acabaram de inaugurar uma parte dos 
investimentos. Quando esses investimentos do 
TVV estiverem concluídos, daqui a um ou dois 
anos, será possível dobrar a movimentação de 
contêineres. Estamos falando de duzentos e oitenta 
mil contêineres/ano para quinhentos e setenta mil 
contêineres/ano. E dobrar a movimentação de 
contêineres no TVV significa também dobrar toda 
a logística de apoio em termos de área de 
armazenagem, de contratação de serviço de 
transporte, de investimentos em distribuição, e 
assim por diante.  

Dei o exemplo do TVV, mas tem todo um 
conjunto de investimentos em empresas fabricantes 
de equipamentos para a área de petróleo e gás. A 
Technip concluiu o projeto de expansão; a 
Prysmian está com um projeto de ampliação; do 
lado de Vila Velha também há uma proposta de 
instalar uma área industrial, tudo isso voltado para 
o petróleo e gás. Tudo isso combina, reforça e será 
viabilizado a partir desses dois projetos que a 
Codesa desenvolverá.  

Por parte do Governo do Estado está sendo 
feito investimentos na Leste-Oeste, uma rodovia 
que liga o Município de Cariacica ao de Vila 
Velha. Se por um lado é importante do ponto de 
vista da mobilidade urbana mais geral, do 
desenvolvimento que há entre os dois municípios, 
também investimentos no transporte coletivo, 
combinado com o investimento no viaduto sobre a 
Avenida Carlos Lindenberg e com a ampliação e 
duplicação - já concluídas - da Rodovia Darly 
Santos, esses investimentos melhoraram de forma 
significativa o acesso aos terminais de cargas pelo 
lado de Vila Velha.  

Estamos estudando também melhorias do 
acesso pelo lado de Vitória. O Governo do Estado 
tinha se comprometido a aportar recursos para 
esses dois projetos de dragagem do cais comercial, 
mas o Senhor Angelo José Carvalho Baptista 
acabou de me avisar que não precisará desse 
dinheiro e que isso tudo está sendo viabilizado com 
recursos federais. Mas a posição do Estado 
continua no sentido de disponibilizar esses 
recursos e fazer outros investimentos necessários 
para melhorar a performance, o desempenho 
operacional do porto, seja em termos de acesso ou 
de outras questões que sejam identificadas como 
estratégicas.  

Faço esse registro, mas o Senhor Angelo 
José de Carvalho Baptista entrará em detalhe de 
como, na verdade, não são dois projetos isolados. 
Isso mobiliza um conjunto de investimentos no 
setor privado, mobiliza também um conjunto de 
investimentos do Governo do Estado, e também 
ações dos municípios em planejamento urbano e 
em estimular novos empreendimentos. Esses dois 

projetos nos garantem manter um sistema portuário 
competitivo, acompanhar o crescimento da 
economia e nos dão fôlego enquanto trabalhamos 
no detalhamento, no estudo de viabilidade, na 
atração de investidores para um novo terminal, que 
já foi apelidado de superporto, ou coisa do gênero; 
mas diria um terminal de águas profundas para 
movimentação de contêineres talvez seja mais 
adequado. Roterdã é que tem superporto. O que 
precisamos não é adjetivar o novo terminal, mas ter 
um porto de carga geral para águas profundas, um 
porto que possa receber navios de grande porte, 
uma nova geração de navios, além dos que podem 
acessar a Baía de Vitória.  
 Obviamente é um estudo que está num 
estágio de desenvolvimento conceitual, mas tem 
toda participação do governo federal por meio da 
Secretaria Especial de Portos, da Codesa, do 
sindicato, da área portuária da cidade de Vitória e 
do Governo do Estado, para criarmos condições de 
viabilizar esse novo terminal, que não exclui e não 
compete com tudo aquilo que está sendo feito em 
termos de melhoria da atividade portuária na Baía 
de Vitória. Demoramos um pouquinho, mas 
chegamos a esse consenso. Isso vai pegar um nicho 
de clientela, de movimentação, diferente da que 
precisamos cuidar e preservar em termos de 
competitividade hoje. Além disso, há uma 
movimentação importante no âmbito de atuação da 
Codesa e também fora do seu âmbito. 
 Foi resultado também de uma cooperação 
conjunta no sentido de consolidar e ampliar o 
aproveitamento de Barra do Riacho, que hoje tem 
um terminal, o Transpetro, subsidiário integral da 
Petrobras. Está a pleno vapor numa área da 
Codesa, e foi novamente negociada a cessão para a 
Petrobras. Esse terminal deve estar pronto no 
primeiro semestre do ano que vem, importante para 
movimentação de granéis líquidos C5+ e GLP, 
dois subprodutos do gás natural, mas possibilitará 
também a transferência das operações de derivados 
de petróleo de modo geral, que hoje funciona num 
berço em Tubarão, para a região de Aracruz. Do 
ponto de vista da movimentação portuária, da 
navegação, essa operação trará mais segurança e 
mais confiabilidade. 
 A Petrobras demonstrou interesse também 
em instalar outro terminal, o de GNL - gás natural 
liquefeito. Vamos trabalhar e discutir isso com a 
Codesa. Será mais um investimento. O que indica, 
sim, que para a carga geral e para o contêiner 
estamos dando solução dentro na Baía de Vitória e 
por meio do novo porto de águas profundas, e 
estamos identificando claramente uma vocação 
importante para a área remanescente de porto 
público, em Barra do Riacho, em termos de 
desenvolvimento dessas atividades ligadas ao 
petróleo e gás, setor em que o Estado está na linha 
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de frente, e temos que garantir que fique aqui e não vá 
para outros estados da Federação.  
 Também em Barra do Riacho está em fase final 
de licenciamento o Portocel II, que, além da celulose, a 
ideia é abrigar mais um ou dois berços de carga geral. 
Para não falar dos terminais mais vocacionados para 
cargas especializadas associadas a investimentos na 
nova siderúrgica em Ubu, Anchieta; no novo terminal 
de apoio offshore da Petrobras, onde também está sendo 
desenhada e detalhada a engenharia e o licenciamento 
ambiental; no terminal que a Ferrus está desenvolvendo 
para movimentar minério e pellets no Município de 
Presidente Kennedy, enfim, há um conjunto muito 
amplo de investimentos por parte da Codesa, nossa 
empresa pública, em parceria com o setor privado. Há 
também investimento do setor privado, de modo a fazer 
o Estado do Espírito Santo avançar, não apenas nas 
cargas especializadas, associadas a projetos industriais, 
mas também na capacidade de prover logística para 
carga geral, para o conjunto da comunidade do setor 
produtivo. 
 Essa agenda de investimentos públicos e 
privados harmonizada é importante, porque já 
superamos a fase em que pensávamos que um projeto 
atrapalhava o outro. Pelo contrário; precisaremos 
viabilizar todos os investimentos públicos e privados 
para garantir a demanda do Estado do Espírito Santo e 
do Brasil nos próximos anos, pois, ao que tudo indica, 
deve crescer de forma acelerada. 
 Este depoimento objetiva dar uma moldura 
geral. E é uma satisfação colaborar com soluções que a 
Codesa está provendo para o setor produtivo do Estado 
do Espírito Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Obrigado, Senhor Guilherme Gomes 
Dias, Secretário de Estado de Desenvolvimento do 
Espírito Santo, a quem convido para compor a Mesa. 
Convido também o Senhor José Adilson Pereira, 
presidente da Intersindical da Orla Portuária, 
representando os trabalhadores. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os referidos 
convidados) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Fico feliz ao ver nesta Casa de Leis o 
Senhor Irineu Barros Filho, porque fui diretor da 
Codesa e lembro-me das lutas no Conselho de 
Administração para vingar a Agenda Portos, ISPS-
COLDE, Projeto Piloto de Investimento. Foram muitas 
lutas! 
 Concedo a palavra ao presidente da Codesa, 
Doutor Angelo José de Carvalho Baptista. 
 
 O SR. ANGELO JOSÉ DE CARVALHO 
BAPTISTA – (Sem revisão do orador) – Senhor 
Presidente em exercício, Rodrigo Chamoun; Senhora 
Deputada Luzia Toledo; Senhor Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Guilherme Dias; Senhor 
presidente da Intersindical da Orla Portuária, José 
Adilson; nobres Deputados; amigos sindicalistas da 
Codesa; senhoras e senhores, é um prazer e uma honra 
estar nesta Casa de Leis para falar um pouco dos 

investimentos, dos projetos na atividade portuária no 
Estado do Espírito Santo.  

Basicamente esses dois projetos citados pelo 
Senhor Guilherme Dias e pela Senhora Deputada Luzia 
Toledo, de ampliação e recuperação do Cais de Vitória 
e de dragagem da Baía de Vitória, totalizam duzentos e 
cinquenta milhões de reais de recursos do orçamento da 
União para o Porto de Vitória. Sabemos que o último 
grande investimento realizado no Porto de Vitória 
ocorreu na década de setenta; nunca mais ele teve 
investimento dessa magnitude. 
 Esse projeto de modernização e ampliação do 
Cais Comercial de Vitória teve início com uma obra 
para sua recuperação, pois estava literalmente caindo. 
Foram muitos anos sem investimento, devido a uma 
política que visava à privatização da atividade portuária, 
o que não está essencialmente errado. Depois, verificou-
se que essa medida não estava sendo mais viável e o 
governo resolveu retomar os investimentos no setor 
portuário brasileiro; não só em Vitória, mas em todos os 
portos brasileiros. Instituiu-se o Programa Nacional de 
Dragagem e uma série de projetos de investimentos para 
recuperar a capacidade operacional desses portos. 

Não estou discutindo o mérito, se devia ou não 
devia ter sido feito. O fato é que não foi feito. Mas era 
necessário algo para que esses portos pudessem 
recuperar a capacidade e a condição operacional, já que 
o governo brasileiro tomou a decisão de excluir as 
companhias docas do Programa Nacional de 
Desestatização. Se não vai privatizar, então tem que 
investir para que esses portos possam recuperar sua 
capacidade e sua condição operacional. 

Duzentos e cinquenta milhões de reais em 
investimento é bastante expressivo e importante, e foi 
resultado, como o Senhor Guilherme Dias e a Senhora 
Deputada Luzia Toledo disseram, de uma ação conjunta 
de todos os entes e órgãos envolvidos na atividade. Não 
só a Codesa, autoridade portuária, mas também o 
governo do Estado, que teve uma participação 
fundamental, assim como a Secretaria Especial de 
Portos, por meio do Ministro Pedro Brito, que deu apoio 
importantíssimo para que esses investimentos fossem 
incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento-
PAC. Também a participação da Prefeitura de Vitória e 
da Prefeitura de Vila Velha; dos trabalhadores; do 
movimento empresarial no Estado e da classe política 
de maneira geral. Houve de fato uma integração muito 
grande e uma ação conjunta muito forte e efetiva para 
que esses recursos fossem aprovados e disponibilizados. 

Contarei uma historinha para V. Ex.as, de como 
essas coisas acontecem. Às vezes não temos muita 
noção dos detalhes, de como conseguimos aprovar, 
tornar realidade esses projetos. Quando vim para cá, 
no final de 2007, encontrei duas obras, dois projetos 
aprovados no PAC. Um era a dragagem, mas essa 
dragagem era uma complementação da que havia 
sido realizada, e tinha no orçamento da União, no 
PAC, dois milhões e setecentos mil reais. Era tudo 
que estava aprovado no PAC para a dragagem. 
Imaginem o que dá para fazer com dois milhões e 
setecentos mil reais. Não dá para fazer absolutamente 
nada, nem mesmo mobilizar uma draga. Para se ter 
uma ideia, só de mobilização para a dragagem em 



Vitória-ES, terça-feira, 08 de dezembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 5964 

Barra do Riacho, a Petrobras e a Portocel gastaram 
dozes milhões de reais. Então, dizer que tinha 
dinheiro para dragagem é piada. Dois milhões e 
setecentos mil reais não é dinheiro para fazer 
dragagem. 

Para recuperação do Cais Comercial de Vitória 
havia dez milhões de reais. Um orçamento totalmente 
irreal, que não dava sequer para recuperar o berço, 
muito menos para ampliar a capacidade dele. E no caso 
específico da recuperação do berço chegamos à 
conclusão de que a simples recuperação era inviável 
economicamente. Quer dizer, o governo federal jogaria 
dez milhões de reais no lixo; esse é o termo correto. 
Não serviria para absolutamente nada. Recuperar um 
berço para mantê-lo nas condições que estava era um 
dinheiro jogado fora. Precisamos dizer isso com todas 
as letras. 

Decidimos, então, apresentar dois projetos ao 
governo federal e dizer claramente o seguinte: dois 
milhões e setecentos mil reais para dragagem não 
queremos. Se for esse o recurso disponível, não precisa 
mandar nada. Daremos um jeito. Faremos o que tem de 
ser feito aqui. E dez milhões de reais para recuperação 
do berço também não queremos. 

No caso da dragagem apresentamos um projeto 
muito mais ousado, não só de aprofundar e corrigir o 
traçado, a geometria do canal para doze metros e meio, 
mas para elevar para catorze metros. De dois milhões e 
setecentos mil reais, apresentamos um projeto cujo 
orçamento chegava a noventa e cinco milhões de reais. 
Imaginem o que é chegar a Brasília, ter dois milhões e 
setecentos mil reais aprovados e pedir noventa e cinco 
milhões de reais. Foi realmente uma luta, uma batalha 
muito grande. E nesse particular a participação do 
Governador Paulo Hartung - é preciso ser registrado - 
foi decisiva, fundamental. 

Fomos eu e o Governador Paulo Hartung ao 
Palácio do Planalto conversar com a Ministra da Casa 
Civil, Senhora Dilma Rousseff, e defender esse projeto, 
demonstrar que era vital, fundamental para a 
sobrevivência do Porto de Vitória. Não bastava que 
fizéssemos uma dragagem para doze metros e meio; 
precisávamos aprofundar para quatorze metros e, além 
disso, corrigir falhas na geometria do canal, no 
traçado do canal que implicava uma operação muito 
insegura.  

Esse porto tem cem anos e ao longo desses 
cem anos nenhum investimento de porte foi realizado 
para corrigir o traçado do canal que, dentro das normas 
internacionais, foi ficando obsoleto, abaixo da exigência 
mínima das normas em função do crescimento dos 
navios. Uma coisa era operarmos com navios há 
quarenta, cinquenta anos; outra coisa era operarmos há 
vinte anos; outra coisa é operarmos hoje. 

Claramente, as operações foram exigindo 
navios de maior capacidade, maior comprimento, maior 
largura, maior profundidade, e precisávamos, até por 
questão de segurança, corrigir esse canal. E foi o que 
apresentamos: um projeto. Dissemos o seguinte: “Isso é 
o que precisa ser feito. Se não houver recursos 
necessários para fazê-lo, tudo bem, vamos buscá-los”. 
Mas cabe a nós, e essa é nossa responsabilidade, 
apresentar aquilo que é necessário. E cabe ao Governo 

decidir se fará ou não esse investimento. E nesse 
ponto a participação do Governador Paulo Hartung 
foi vital quando S. Ex.ª disse claramente o seguinte: 
“Quanto o governo federal tem condição de colocar 
nessa obra?” A Ministra Dilma Rousseff disse: “Só 
vamos colocar cinquenta milhões de reais”. O 
Governador Paulo Hartung respondeu: “Então, vamos 
completar os outros quarenta milhões; vamos fazer essa 
obra porque é absolutamente necessária.”  

Saímos de lá com a garantia de que esses 
recursos seriam disponibilizados e que o Governo do 
Estado disponibilizaria - como o Secretário de 
Desenvolvimento, Senhor Guilherme Dias lembrou - 
esses quarenta milhões de reais. Com a evolução da 
concepção do projeto e da licitação, conseguimos que o 
governo federal incluísse no PAC a totalidade dos 
recursos para essa obra de dragagem. Então, esses 
recursos deixaram de ser necessários para a dragagem.  
 Mais adiante tivemos outro problema: a obra de 
recuperação e ampliação do cais consumiria mais 
recurso do que estava aprovado no PAC. Lembram-se 
de que falei que eram dez milhões de reais? Fomos lá, 
apresentamos um projeto muito maior e conseguimos 
aprovar uma obra de oitenta e dois milhões de reais. 
Posteriormente, com um orçamento mais detalhado, 
com o projeto básico e com novas exigências técnicas, 
essa obra subiu para cento e vinte e oito milhões de 
reais. Mais uma vez entrou o Governo do Estado 
dizendo o seguinte: “Nós bancamos a diferença, porque 
isso é importante”. E entrou a Prefeitura Municipal de 
Vitória também com uma posição definitiva e 
fundamental, pois disse o seguinte: “Resolveremos o 
problema do acesso. Isso não será empecilho para que 
esse porto possa atender às necessidades da comunidade 
portuária, receber os navios maiores e manter sua 
competitividade”.  
 A participação do Prefeito Municipal de 
Vitória, Senhor João Coser, do Governador Paulo 
Hartung, da Bancada do Estado do Espírito Santo e do 
Senador Renato Casagrande foi fundamental para que 
tivéssemos esses recursos garantidos e esses projetos 
aprovados. 
 Depois de toda essa batalha que envolveu 
essa parceira a muitas mãos, como já falei, essa 
participação integrada,... Farei um parêntese; quero 
ser testemunha. Como lembrou o Secretário de 
Desenvolvimento, Senhor Guilherme Dias, passei uma 
temporada no Estado do Maranhão comendo um 
pouquinho de camarão e fazendo um trabalho a pedido 
do Ministro-Chefe da Secretaria Especial de Portos, 
Senhor Pedro Brito, e do Governador do Maranhão, 
Senhor Jackson Lago, eleito democrática e 
legitimamente, mas injustamente cassado por decisão 
do TSE. Fomos lá fazer um trabalho, tentar resolver 
alguns problemas, e felizmente saímos de lá com alguns 
avanços. Também emplacamos no PAC mais cento e 
trinta milhões de reais de obras para o Porto de São 
Luís.  Se não sou o campeão de obras portuárias no 
PAC, estou perto disso. Somados os duzentos e 
cinquenta milhões daqui, mais cento e trinta de lá, são 
trezentos e oitenta milhões de reais de obras emplacadas 
no PAC; portuárias, não é? É claro que não fazemos 
isso sozinho; como já disse, são obras coletivas.  
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 Presenciei aqui, e agora, nessa volta, confirmo. 
Já vivi em outros lugares, trabalhei em São Luís do 
Maranhão, e comparando com o que vi em outros 
Estados, é muito difícil encontrar o nível de integração 
entre governo federal, governo estadual, governo 
municipal, trabalhadores e movimento empresarial que 
encontramos no Estado do Espírito Santo. De fato 
somos privilegiados, e isso é o resultado de conquistas, 
de trabalho de todos. Acho que vocês devem lutar para 
que isso seja mantido.  
 Voltando aos projetos, depois de termos 
conseguido esses recursos garantidos, precisávamos 
retomar ao trabalho e tornar os projetos realidade. 
Agora queremos falar para os senhores em que estágio 
se encontram esses projetos. Fomos lá, fizemos os 
projetos, aprovamos os recursos, garantimo-los e 
fizemos as licitações. Como está a situação agora? 
Amanhã abriremos os envelopes das propostas 
comerciais da obra de ampliação e modernização do 
cais. Não tivemos nenhum recurso. Significa que até o 
final desta semana declararemos o vencedor. Então, fico 
muito feliz de ter ajudado, contribuído, participado 
desse empreendimento desde sua concepção original até 
agora, do início das obras. Se Deus quiser estarei aqui 
para ver a conclusão delas e entregá-las prontas para a 
comunidade portuária e para a sociedade capixaba.  
 No caso da dragagem, cinco empresas 
apresentaram propostas; quatro foram habilitadas, entre 
empresas e consórcios. Até o final desta semana 
também a Secretaria Especial de Portos deve divulgar 
um vencedor. Essa dragagem que já foi motivo até de 
descaso, de descrença por parte da sociedade capixaba, 
hoje posso garantir aos Senhores que é uma realidade e 
que essa obra será concluída até o final do Governo do 
Presidente Lula. Ou seja, no próximo governo, temos a 
segurança de afirmar que nosso sucessor na Codesa e o 
governo que sucederá os Governos Lula e Paulo 
Hartung receberão o Porto de Vitória com a dragagem 
concluída, com o porto e o cais ampliado. 

O Porto de Barra do Riacho, como o Senhor 
Guilherme Gomes Dias bem lembrou, foi outra luta 
também. Encontrei uma situação de muitos anos, talvez 
décadas, de anseio da comunidade portuária, da 
sociedade capixaba de ver o Porto de Barra do Riacho 
em operação. Felizmente também, de novo com a 
parceria entre os governos federal e estadual, 
conseguimos tornar isso uma realidade e estamos vendo 
uma obra em andamento no terminal de gás liquefeito 
de petróleo.  
 Então, era isso que queria deixar de mensagem 
para V. Ex.as. Eram esses os esclarecimentos e espero 
que tenha ajudado a elucidar as dúvidas de todos. Muito 
obrigado e uma boa tarde. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Agradecemos ao Senhor Angelo José 
de Carvalho Baptista, presidente da Codesa. (Pausa) 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, rapidamente gostaríamos de 
registrar novamente a presença do presidente da 

Intersindical da Orla Portuária do Espírito Santo, 
Senhor José Adilson Pereira; do querido 
companheiro de luta Irineu de Barros Filho, atual 
diretor do Suport; da Senhora Camila Corrêa da 
Silva, estagiária da Assessoria de Comunicação da 
Codesa; da Senhora Andréa Margon, assessora de 
comunicação da Intersindical; do Senhor Amilton 
Brito, assessor de comunicação da Codesa, e do 
Senhor Josué King Ferreira, que estava conosco até 
há pouco.  
 Agradecemos aos Senhores Deputados Claudio 
Vereza; Paulo Roberto, Líder do Governo; Sérgio 
Borges, Presidente da Comissão de Finanças; Doutor 
Hércules, Presidente da Comissão de Saúde; Dary 
Pagung, representando o norte do Estado, e Rodrigo 
Chamoun, Vice-Presidente desta Casa. 
 Senhor Presidente, se Deus quiser amanhã 
falaremos novamente sobre a fala dos Senhores 
Guilherme Gomes Dias e Doutor Angelo José de 
Carvalho Baptista. Agradecemos a V. Ex.ª a 
oportunidade de nos pronunciar. (Muito bem!) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Convidamos todos para quinta-
feira, dia 26 de novembro, às 19h, comparecerem à 
Faculdade UCL, do bairro Jardim Limoeiro, no 
Município de Serra, onde será realizado o III Seminário 
- a Comissão de Infraestrutura e Logística o está 
promovendo - da série sobre o sistema portuário 
capixaba. Serão analisados todo o sistema portuário e as 
implicações que o Município de Serra tem com ele.  
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Agradecemos a todos a presença. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, especial, hoje, dia 23 de 
novembro de 2009, às 19h, para debater as políticas 
públicas de proteção e defesa dos animais no Estado do 
Espírito Santo, para a qual designo Expediente: o que 
ocorrer, e comunico que haverá sessão ordinária dia 24 
de novembro de 2009, cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 
Lei n.º 289/2008; discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.os 33/2009, 
35/2009 e 34/2009; discussão única, na forma do artigo 
277, § 2.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
401/2009; discussão especial, em 2.ª sessão, da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 08/2009; discussão 
especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 
280/2009, 281/2009, 330/2009, 403/2009, 425/2009, 
461/2009, 474/2009; 479/2009, 509/2009, 511/2009, 
517/2009 e 522/2009; discussão especial, em 2.ª sessão, 
dos Projetos de Resolução n.os 19/2009, 26/2009 e 
28/2009. 

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

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão os 
Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, Doutor Wolmar 
Campostrini e Wanildo Sarnáglia. 
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ERRATA 
 

Na edição nº 6465, do Diário do Poder Legislativo, do dia 
07.12.09, às páginas 01 e 03 
 

Onde se lê: 
 

 Vitória-ES, sexta-feira, 07 de dezembro de 2009 
 

Leia-se: 
 

 Vitória-ES, segunda-feira, 07 de dezembro de 2009 
 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

PROJETO DE LEI Nº 603/2009 
 

Concede abono de R$ 1000,00 (mil 
reais), a ser acrescido à remuneração do 
mês de dezembro de 2009, aos servidores 
do quadro estatutário – efetivos e 
comissionados – inativos e pensionistas 
da Assembleia Legislativa. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º A remuneração do mês de 
dezembro de 2009 dos servidores do quadro 
estatutário - efetivos e comissionados - da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, fica acrescida de um abono pecuniário, no 
valor de R$ 1000,00 (mil reais). 

 
Parágrafo único. O abono de que trata esta 

Lei não integrará os vencimentos para efeito de 
concessão de vantagens pessoais e de fixação de 
proventos. 

 
Art. 2º O abono estabelecido no artigo 1º 

será concedido, na forma desta Lei, aos inativos e 
pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, previstas no orçamento do 
corrente exercício da Assembleia Legislativa. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da 

sua publicação.  
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de dezembro de 2009. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Projeto de Lei trata da 

concessão de abono pecuniário para os servidores 
ativos e inativos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, no mês de dezembro de 
2009, no valor de R$ 1000,00 (mil reais). 

 
As medidas adotadas no âmbito deste 

Poder no presente exercício, com resultados 
significativos nas áreas Administrativa, Financeira 
e Legislativa, permitem à atual Administração 
efetuar o pagamento do presente abono, como 
forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido 
pelo quadro de servidores deste Poder. 

 
A despesa decorrente da aprovação deste 

Projeto de Lei tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual, bem 
como compatibilidade com o Plano Plurianual e 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

 
Com a adoção da proposição efetuada no 

presente Projeto de Lei, esperamos estar 
proporcionando uma elevação da renda dos 
servidores, dentro das possibilidades legais e 
orçamentárias deste Poder Legislativo. 

 
Por todas as justificativas acima 

apresentadas, solicitamos a aprovação do presente 
Projeto de Lei. 
 
 

PROJETOS 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO FREITAS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Ilmo. Sr. ROBSON DIAS 
XAVIER.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Ilmo. Sr. Robson Dias 
Xavier. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

 
SALA DAS SESSÕES, 02 de dezembro 

de 2009. 
 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Robson Dias Xavier é mineiro da cidade de 

Mantena, mas reside no Estado do Espírito Santo 
há quase 30 anos.  
 

É casado com Rosimeire Cremasco Xavier, 
com quem possui três filhos: Natiele Cremasco 
Xavier, Naiara Cremasco Xavier e Jair Cremasco 
Xavier.  
 

O Cabo Robson ingressou na Polícia 
Militar no dia 06 de julho de 1987, tendo iniciado 
sua carreira como soldado no 2º BPM de Nova 
Venécia, neste Estado. Mudou-se para São Mateus 
no ano de 1990. Em 2007 foi promovido a Cabo e 
encontra-se lotado no destacamento do Distrito de 
Nestor Gomes, onde atua na prevenção e 
fiscalização naquele distrito, no cumprimento do 
seu dever legal.  
 

Pela sua atuação, foi premiado com 1ª 
colocação no Destaque Operacional da 5ª 
Companhia Independente da PMES, em São 
Mateus, tendo recebido inclusive votos de 
congratulações da Câmara de Vereadores de São 
Mateus.    
 

É detentor de diversos elogios e louvores 
em sua folha funcional em face de sua conduta 
como servidor público estadual, especialmente na 
atuação conjunta com o Grupo de Apoio 
Operacional (GAO).  
 

Com relevantes serviços prestados a 
sociedade mateense, especialmente na eficácia de 
suas atividades operacionais, o Cabo Robson Dias 
Xavier é referência naquela região pela dedicação 
nos exercícios de suas atividades funcionais e pelos 
serviços prestados à comunidade na segurança 
pública.  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO FREITAS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2009 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Ilmo. Sr. CARLOS BRAVO 
FONTES.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Ilmo. Sr. Carlos Bravo 
Fontes. 

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

sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 01 de dezembro 
de 2009. 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
CARLOS BRAVO FONTES é carioca da 

cidade do Rio de Janeiro, mas reside há mais de 35 
anos no Município de São Mateus, neste Estado.  
 

O empresário CARLOS BRAVO FONTES 
adotou o Espírito Santo (São Mateus) para aqui 
formar sua família e desenvolver sua carreira 
profissional, onde com absoluta dedicação de zelo, 
ganhou respeitabilidade e admiração de toda a 
sociedade mateense.  
 

Em São Mateus, há 34 anos possui uma 
loja de artigos musicais, participando ativamente 
das ações coletivas. É associado da Câmara de 
Dirigentes Lojistas do Município de São Mateus, 
onde também exerce liderança entre os 
comerciários, com ações direcionadas para  a 
defesa dos interesses do comércio em geral e 
prestação de serviços de apoio ao desenvolvimento 
do setor.  
 

É adepto a filantropia e na condição de 
empresário, contribui com projetos sociais no 
Município de São Mateus, coordenando ações e/ou 
contribuindo com as entidades sociais do 
Município.  
 

Com relevantes serviços prestados a 
sociedade mateense, o Sr. Carlos Bravo é 
referência naquela região pela dedicação nos 
exercícios de suas atividades e pelos serviços 
prestados à comunidade, em especial aos menos 
favorecidos. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO 

 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 21/2009 
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Concede Título de Cidadania Espírito 
Santense a JOSÉ DI BELLA FILHO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense à José Di Bella Filho. 
 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

Sala de Reuniões, 02 de dezembro de 2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado do Espírito Santo e à 
sociedade capixaba, conforme currículo anexo, 
homenageamos ao Sr. José Di Bella Filho com o  
Título de Cidadão Espírito Santense.   
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DA VITÓRIA 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 23/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a JOSÉ FÁBIO MACHADO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. José Fábio Machado. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, em 02 de 
dezembro de 2009. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O homenageado Sr. José Fábio Machado 
com 39 anos, é Pastor da Primeira Igreja Batista do 
Município de João Neiva, formado pela PUC de 
Minas Gerais em Técnico em Mecânica, também 

pelo Palácio das Artes em Gerenciamento em 
Marketing e atualmente está cursando Bacharel em 
Teologia na Faculdade Unidas de Vitória. 

 
Filho de Joel Machado e Darci Maria 

Pereira Machado, nasceu na cidade de Ipatinga-
MG, mora no Espírito Santo há 07 (sete) anos, 
fixando residência no município de João Neiva, 
onde se integrou junto a comunidade, levando o 
bem estar através dos ensinamentos da palavra de 
Deus a toda população. 
 

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

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. RAPHAEL MACIEL DE 
PAULA PRADO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. RAPHAEL MACIEL 
DE PAULA PRADO. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de dezembro de 2009. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente Projeto de Lei visa conceder o 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Raphael 
Maciel de Paula Prado. 

O Sr. Raphael Maciel de Paula Prado é 
nascido em Aracaju-SE aos 15.11.1983, sendo 
filho de Luiz Alberto Teles Prado e de Mônica 
Maciel de Paula Prado. 
 É formado em Direito pela FDV – 
Faculdade de Direito de Vitória. 

É inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Espírito Santo, sob o nº 13.013 
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desde 26 (vinte e seis) de novembro de 2006 (dois 
mil e seis). 

O Sr. Raphael Maciel de Paula Prado, foi 
estagiário da Vara Especial de Central de 
Inquéritos de Vitória, sendo posteriormente 
nomeado no cargo de Assessor de Juiz de 1º Grau. 

Atualmente, além de Advogado, o Sr. 
Raphael Maciel de Paula Prado é Servidor desta 
Casa de Leis, lotado na Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas, local onde desempenha suas 
funções de forma objetiva, responsável e zelosa.  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25/2009 

 
Concede o título de cidadã espírito-
santense à senhora MARIA JOSÉ 
MACHADO. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à senhora Maria José Machado. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 03 de dezembro 
de 2009. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A concessão do título de cidadão espírito-

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

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

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

Para a concessão do título ora em apreço, 
exige a lei que o homenageado resida neste estado, 

além de ter prestado serviços relevantes em favor 
do povo, do patrimônio ou das instituições do 
Espírito Santo. 
 

A homenageada nasceu na cidade de 
Poramgaba, Estado de São Paulo, em 24 de 
setembro de 1941. 
 

Foi operária metalúrgica no ABC Paulista 
de 1960 a 1963. No ano de 1964 ingressou na 
Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, 
em Contagem-MG, dedicando-se vida religiosa 
missionária e à devoção em favor do próximo. 
 

No ano de 1968 foi para Macapá, no atual 
Estado do Amapá, para integrar a equipe social da 
Diocese local, participando de trabalho em favor 
de grupos indígenas. 
 

No dia 15 de janeiro de 1971 chegou ao 
Espírito Santo como irmã missionária.  
 

Entre 1971 e 1974 foi professora no PRAM 
– Programa de Recreação e Aprendizagem do 
Menor, em convênio entre a comunidade e a antiga 
FESBEM. 

 
Em 1973 sua congregação religiosa deixou 

o país, devido à perseguição promovida pela 
ditadura, motivo pelo qual a homenageada deixou 
de ser missionária e passou a exercer seu múnus na 
Arquidiocese de Vitória como agente de pastoral 
(1975 a 1979). 
 

De 1980 a 1989 trabalhou no IESP, 
permanecendo cinco anos à disposição do Hospital 
Adalto Botelho, no setor de Terapia Ocupacional 
com deficientes mentais da ala dos indigentes 
masculinos. 

 
No ano de 1983 ocupou o cargo de Diretora 

Administrativa do Hospital Adalto Botelho. Entre 
1984 e 1985 também trabalhou com os 
hansenianos do Hospital Pedro Fontes. 
 

Em 1982, na primeira eleição direta para 
Governador após o Golpe de 1964, foi candidata à 
vice-governadora pelo PT. 
 

Em 1986 foi eleita presidente do Sindicado 
dos Trabalhadores da Saúde, mandato conquistado 
pelo voto dos sindicalizados, por duas vezes 
consecutivas. 
 

Foi Secretária Municipal de Ação Social de 
Cariacica (1989-1992) e de Vila Velha (1994-
1996). 
 

Coordenou o Centro de Aprendizagem 
Profissional do ICAES (Instituto da Criança e 
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Adolescente do Espírito Santo) entre 1997 e 2000. 
Foi coordenadora do Projeto Mulher Igualdade 
numa Perspectiva de Gênero, da Secretaria de 
Estado do Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social (SETADES), de 2003 a 
maio de 2007. 
 

Em fevereiro de 2009 voltou a trabalhar na 
SETADES, ocupando a mesma função de 
coordenadora, agora com atribuições mais 
abrangentes. 
 

Participou ativamente em diversos eventos 
e conferências sobre direitos humanos e cidadania 
da mulher, criança e adolescente, mantendo-se 
atuante em várias comissões de atendimento às 
vítimas de violência e em prol da defesa da mulher 
até a presente data. 
 

Por tudo isso, entendo que deve a 
homenageada receber o título de cidadã espírito-
santense, por todos os serviços relevantes que tem 
prestado à coletividade capixaba e por sua atuação 
exemplar em prol da dignidade da pessoa humana 
e dos valores morais e éticos que devem reger 
todas as ações coletivas. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2009 
 

Concede o título de cidadão espírito-
santense ao senhor OSMÁRIO 
CAVALCANTI WANDERLEY. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao senhor Osmário Cavalcanti 
Wanderley. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 03 de dezembro 
de 2009. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - PMN 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A concessão do título de cidadão espírito-
santense é uma homenagem que o Parlamento do 
Espírito Santo faz a todos que contribuem 

positivamente para o crescimento do estado e/ou 
que trabalham pela promoção do bem-estar do 
povo capixaba. 
 

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

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

Para a concessão do título ora em apreço, 
exige a lei que o homenageado resida neste estado, 
além de ter prestado serviços relevantes em favor 
do povo, do patrimônio ou das instituições do 
Espírito Santo. 
 
O homenageado nasceu na cidade alagoana de 
Maragogi, em 03 de setembro de 1953. 
 

Jornalista e radialista, é casado e pai de 
cinco filhos e reside no município da Serra a 17 
anos. 
 

Em meados de 1970 iniciou carreira 
profissional trabalhando na TV Gazeta de Alagoas, 
filial da Rede Globo, na função de assistente de 
produção. 
Na mesma época foi inaugurada a TV Gazeta do 
Espírito Santo, também filiada à Rede Globo. Em 
1978 foi convidado para trabalhar na novel 
emissora capixaba, com atuação que contribuiu 
para o desenvolvimento da televisão em nosso 
estado, tendo sido pioneiro nas transmissões das 
rádios AM e FM da referida TV. 
 

No Espírito Santo trabalhou em diversos 
projetos artísticos e culturais da emissora, 
destacando-se o documentário Lugar de Toda a 
Pobreza, que retratou a realidade sub-humana de 
homens, mulheres e crianças catadores de lixo da 
região de São Pedro, em Vitória. 
 

O documentário mencionado tornou-se 
referência no aprendizado e nas pesquisas para os 
alunos de comunicação da UFES e das demais 
instituições congêneres do Estado. 
 

Em 1984 fundou e presidiu o Sindicato dos 
Radialistas do Estado do Espírito Santo, lutando 
por diversas conquistas trabalhistas em prol da 
categoria que representava. 

 
Durante o Governo Albuíno Azeredo foi 

convidado para trabalhar no projeto de 
reestruturação da TV Educativa, no qual atuou com 
empenho. 
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Foi presidente do Conselho Fiscal da 
Federação Capixaba de Futebol e participou de 
vários projetos de campanhas políticas desde o 
governo Max Mauro. 
 

Há mais de dez anos mantém a OSC 
Stúdio7, empresa de comunicação que desenvolve 
inúmeros projetos de comunicação empresarial e 
político, um empreendimento que mantém diversos 
empregos diretos e indiretos no Espírito Santo. 
 

Os relevantes serviços prestados pelo 
homenageado justificam a concessão da honraria, 
uma vez que sua atuação pessoal e profissional 
contribuiu para o progresso dos meios de 
comunicação do Espírito Santo, em benefício do 
Povo do capixaba. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2009 

 
Concede o título de cidadã espírito-
santense à senhora DIOLEZINA DOS 
SANTOS JUSTO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadã 
Espírito-Santense à senhora Diolezina dos Santos 
Justo. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 03 de dezembro 
de 2009. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - PMN 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

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

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

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

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

A homenageada nasceu na cidade de 
Macaranim, no Estado da Bahia, em 25 de junho 
de 1948. 
 

É viúva, possui cinco filhos, sendo quatro 
capixabas. 
 

Há mais de trinta anos no Espírito Santo, 
trabalhou na Junta Comercial do Espírito Santo, 
prestou serviços relevantes como agente social da 
Casa Civil do Governo Max Mauro. 
 

Foi servidora comissionada desta Casa de 
Leis e da Prefeitura de Vila Velha, onde prestou 
concurso público e exerceu suas funções até obter 
sua aposentadoria. 
 

Sempre empenhada no atendimento da 
comunidade e no socorro dos necessitados, exerceu 
a vereança no município de Vila Velha por três 
mandatos consecutivos, sendo conhecida como 
Dozinha Justo por tantos munícipes que a tinham 
por sua legítima representante. 

 
Por tudo isso, entendo que deve a 

homenageada receber o título de cidadã espírito-
santense, por todos os serviços relevantes que tem 
prestado à coletividade capixaba ao longo de tantos 
anos de trabalho. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO PEREIRA 

 
PROJETO DE LEI Nº 581/2009 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
açougues e supermercados a fornecerem 
informações dos produtos e respectivos 
fornecedores.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os açougues e supermercados 
ficam obrigados a expor em local visível aos 
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consumidores o nome, telefone e endereço do 
frigorífico fornecedor do produto. 
 

Parágrafo único. Será exposta também 
cópia da nota fiscal das últimas três compras, com 
a descrição dos produtos adquiridos e seus prazos 
de validade. 
 

Art. 2º O descumprimento das disposições 
contidas nesta Lei acarretará em multa de 1.000 
(mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs, cobrada em dobro a cada reincidência. 
 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei, especialmente quanto à atribuição de 
competência para fiscalizar seu cumprimento e 
impor as penalidades previstas no artigo 2º. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, em 16 de 
novembro de 2009. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Esta proposta visa REGULAMENTAR o 

procedimento de aquisição de produtos do gênero 
animal, sejam eles da procedência bovina, suína, 
caprina ou aviaria por parte de supermercados, 
açougues e todos os demais estabelecimentos que 
comercializam tais mercadorias no Estado do 
Espírito Santo, dando maior e melhor condição ao 
consumidor de poder de fiscalização.  

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 02 de dezembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 211/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo projeto de lei complementar 
que visa alterar a Lei Complementar nº 336, de 
30/11/2005, que criou o Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. 

 
A Emenda nº 31 da Constituição Federal 

instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza, composto por uma parcela do produto da 

arrecadação da extinta Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira (CPMF), da 
adição de 5 p.p. (cinco pontos percentuais) do  
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 
bens supérfluos e dos rendimentos com recursos 
das desestatizações, para vigorar até 2010. O 
mesmo dispositivo autorizou os Estados a instituir 
os respectivos Fundos Estaduais compostos com 
recursos provenientes da adição de até 2 (dois) p.p. 
à tributação do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), sobre supérfluos, 
e outros recursos eventuais ou que legalmente lhes 
sejam atribuídos. Estatuiu que os Estados 
indicassem órgãos gestores para os respectivos 
fundos, contando sempre com a participação da 
sociedade civil. Alguns Estados criaram e 
regulamentaram Fundos Estaduais de Combate à 
Pobreza e cada um definiu sua área de aplicação 
em consonância com a Constituição Federal e criou 
um Conselho para acompanhar a execução do 
fundo e os resultados obtidos.  

 
No Espírito Santo, a Lei Complementar Nº 

336, de 30/11/2005, instituiu o Fundo para vigorar 
até o ano de 2010. O objetivo é facultar à 
população do Estado acesso a níveis dignos de 
subsistência. O modelo vigente, no entanto, 
esbarrou em obstáculos que dificultaram sua ação 
frente aos desafios da redução da pobreza. O 
primeiro deles foi o reduzido valor do fundo e, 
portanto, seu limitado impacto, diante da 
insuficiência agregada de renda que se intenciona 
mitigar. O segundo obstáculo era decorrente da 
forma adotada para o repasse de recursos aos 
projetos municipais: convênios sob apresentação 
de projetos. Existem dificuldades dos municípios 
de pequeno porte de apresentarem projetos e 
burocracia em excesso para prestação de contas. 

 
Diante do exposto, foi idealizada uma 

proposta de reformulação para o atual modelo do 
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais - FUNCOP, com o objetivo 
de tornar o limitado recurso do Fundo mais efetivo 
no combate à pobreza, em seus múltiplos aspectos. 
O valor previsto para distribuição aos municípios, 
conforme critérios estabelecidos no presente 
projeto, é da ordem de R$ 35 milhões até o final do 
ano de 2010. 

 
De uma forma ampla, a pobreza é 

considerada como a privação acentuada dos 
elementos básicos para a sobrevivência humana, 
incluindo desde a falta de alimentação adequada e 
carência de habitação e vestuário, até falta de 
acesso à escolarização, à saúde e à informação. 
Isso se manifesta no cotidiano, quando os 
indivíduos em tal estado não possuem renda e/ou 
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patrimônio suficientes para ter acesso a bens e 
serviços essenciais a um padrão de vida digno. 
Dois aspectos, nesse sentido, podem sintetizar a 
questão:  

 
A pobreza é um conceito dinâmico, reflexo 

de um processo estrutural que leva alguns 
indivíduos à privação de bens e serviços, que são 
pré-requisitos para uma vida socialmente aceitável. 
Por outro lado, o conceito de pobre é estático, 
resultado de um quadro vulnerável em que 
determinado grupo se encontra.  A pobreza, 
portanto, define em sua dinâmica, a extrema 
vulnerabilidade dos indivíduos frente à escassez de 
capital, representado por suas várias formas, o 
capital físico/financeiro, o humano e o social.  

 
De posse destas informações, o modelo 

proposto tem o objetivo de contribuir para maior 
efetividade das ações a serem implementadas no 
campo das políticas sociais dos municípios. 
Apenas o conjunto de políticas sócias – saúde, 
educação, habitação e assistência – atuando de 
forma integrada e focalizada podem dar conta de 
combater a pobreza. Deste modo, mudanças nos 
critérios de seleção, de distribuição e de aplicação 
dos recursos são imprescindíveis. 

 
Em primeiro lugar, a seleção dos 

municípios que estarão aptos a receber recursos do 
fundo faz-se necessária para concentrar recursos 
naqueles mais carentes e, assim, colher maior 
impacto na aplicação. Quanto mais pulverizados os 
recursos, maior o benefício marginal que estes 
representarão para cada uma das unidades. 
Adicionalmente, o benefício marginal será tanto 
maior quanto menor a capacidade fiscal relativa do 
município para confrontar o problema da pobreza. 

 
 
Portanto, como um primeiro critério de 

seleção propõe-se a Capacidade Fiscal per capita. 
A capacidade fiscal consiste no somatório das 
receitas próprias (receita tributária municipal) e 
receitas de transferências correntes, inclusive 
recursos oriundos de royalties e participações 
especiais e do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais. Esta variável em termos 
per capita é capaz de identificar os municípios 
verdadeiramente carentes de forma ampla, ou seja, 
não se limita apenas a classificar pequenos 
municípios como mais carentes, como é natural 
supor, mas também, clarifica que não existe uma 
evidente correlação negativa entre tamanho do 
município e riqueza, pelo contrário, existem 
municípios de maior porte com elevada incidência 
de pobreza. 

Assim, é possível, no processo de seleção, 
privilegiar-se um espectro maior de municípios, 
independente do tamanho da população, pois serão 
considerados aptos de acordo com a capacidade 
fiscal per capita, variável que possui a propriedade 
de expor os municípios cujos orçamentos são 
limitados para o combate à pobreza, em face das 
suas obrigações constitucionais e legais, de 
pessoal, custeio, investimentos, entre outras. 

 
Foi observado que a distribuição da 

capacidade fiscal per capita no Espírito Santo é 
fortemente concentrada em quatro municípios: 
Vitória, Presidente Kennedy, Aracruz e Anchieta, 
os quais foram considerados automaticamente 
inaptos a receber recursos, em função da sua 
altíssima capacidade fiscal. Esta percepção foi 
concebida a partir de um ranking das capacidades 
fiscais dos municípios, segundo o qual, os 
municípios citados encontram-se em posição 
privilegiada quando confrontados com os demais. 
O valor da capacidade fiscal per capita limite foi 
de pouco mais de R$2.300, referente ao município 
de Mucurici. Acima deste teto, encontram-se os 
quatro municípios identificados como de altíssima 
capacidade, cujos valores variam de 
aproximadamente R$ 3.000,00 a mais de R$ 
8.000,00.  

 
Outro critério adicional de seleção busca 

contemplar um problema de escala. Pequenos 
municípios, com pequena população, por vezes não 
tem um tamanho de arrecadação suficiente para 
executar programas de que precisa. Por isso, 
também serão selecionados municípios com menos 
de 30 mil habitantes e com taxa de pobreza acima 
da média do Estado. O uso combinado de ambos os 
critérios de seleção tem como vantagem a 
contemplação da dimensão dupla da pobreza, o que 
permite beneficiar municípios com elevada 
população pobre ou com alta pobreza absoluta 
(Cariacica, Serra e Vila Velha), aqui entendida 
com elevada participação percentual da pobreza do 
município na pobreza total do Estado, e outros, 
com pequena população, mas com elevada 
pobreza relativa (Ponto Belo e Pedro Canário), 
aqui entendida como percentual de pobres sobre a 
população total do município.  

 
Uma vez selecionados os municípios que 

receberão recursos do Fundo, faz-se necessário 
definir o critério de distribuição dos mesmos. A 
proposta, neste caso, é equalizar a distribuição 
entre os municípios selecionados por meio de um 
único valor per capita pobre, a ser repassado 
independente do porte do município e da pobreza 
absoluta e relativa nele existente. No intuito de 
evitar que os municípios com elevada pobreza 
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absoluta absorvam a grande parte dos recursos do 
fundo, optou-se por travar a distribuição por um 
teto de beneficiários e assegurar maior número de 
municípios para receber os recursos. Assim, 
municípios com elevada pobreza absoluta podem 
focar a aplicação dos mesmos em algum ponto do 
território - um bairro muito pobre, por exemplo. 

 
Para a definição dos critérios de seleção e 

distribuição serão usadas informações do Mapa da 
Pobreza mais recente divulgado em escala nacional 
de Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – o 
IBGE. O Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN, 
órgão de pesquisas do governo do estado estará 
incumbido da divulgação dos indicadores do Mapa 
da Pobreza, assim como dos indicadores da 
capacidade fiscal per capita, por município. 

 
O mecanismo de repasse dos recursos 

será bastante simplificado. Após construção dos 
indicadores de distribuição, os recursos serão 
repassados do Fundo Estadual de Assistência 
Social para os Fundos Municipais de Assistência 
Social. Os Conselhos Municipais de Assistência 
Social serão os Conselhos Gestores responsáveis 
por monitorar a aplicação dos mesmos nas 
respectivas localidades. Com isso, elimina-se o 
custo de transação associado aos instrumentos de 
convênios e prestação de contas. 

 
Na aplicação dos recursos abre-se o 

caminho para maior flexibilidade, vedada apenas 
despesas de pessoal e serviços e amortizações da 
dívida pública. Assim, estará permitida aplicação 
em custeio ou investimentos sociais, segundo as 
peculiaridades locais e melhor entendimento dos 
gestores públicos, da sociedade local, e dos 
conselheiros municipais. Recomenda-se 
fortemente, neste caso, a transparência na opção 
de aplicação. 

 
De outro, exige-se como contrapartida, 

sem custos aos municípios, o desenvolvimento 
institucional local, por meio da capacitação de 
servidores públicos na adoção de ferramentas e 
tecnologias capazes de melhorar a composição do 
Cadastro Único de Programas do Governo Federal 
– o CADÚNICO – e a gestão dos programas 
sociais destinados a combater a pobreza local. A 
adoção de tais ferramentas poderá condicionar uma 
parcela dos repasses do FUNCOP, a fim de 
incentivá-la. A contrapartida será a estratégia 
adotada para promover ganhos permanentes para o 
combate à pobreza no Espírito Santo, diante do 
pequeno valor contabilizado no FUNCOP. 
Segundo estimativas realizadas pelo IPEA/IJSN, a 

cada 5 pontos percentuais de melhora na 
focalização do CADÚNICO e, portanto, dos 
beneficiários do Bolsa Família, eleva-se em 0,8% a 
renda dos 10% mais pobres da população, o que 
equivale a um gasto de transferências de renda no 
valor de R$ 50 milhões. 

 
A utilização de sistemas informatizados 

permite à administração pública obter ganhos 
significativos de eficiência e eficácia das suas 
políticas, torna a gestão transparente e aumenta o 
acesso dos indivíduos aos benefícios sociais, 
potencializando, por exemplo, programas, como o 
Programa Bolsa Família. Como instrumento de 
controle, propõe-se o monitoramento do IGD 
(Índice de Gestão Descentralizada), utilizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para 
efetuar o repasse de recursos destinados à gestão 
do Programa Bolsa Família. Conseqüentemente, a 
gestão municipal pode maximizar os recursos 
provenientes do governo federal e também, 
elaborar e formular políticas sociais, a partir da 
produção de relatórios e diagnósticos mais 
precisos.  

 
Neste caso, em particular, onde se pretende 

obter avanços institucionais permanentes para os 
gestores locais, por meio de adoção de tecnologias 
para o combate à pobreza, a intenção será alcançar 
o maior número possível de municípios. Assim 
sendo será proposto, adicionalmente, a repartição 
equânime de 10% do montante global do fundo, o 
que permitirá que praticamente todos sejam 
beneficiados, à exceção daqueles com altíssima 
capacidade fiscal. Esse recurso servirá de incentivo 
ao uso da tecnologia e, adicionalmente, servirá 
para cobrir eventuais custos relacionados.  

 
O quadro anexo apresenta os dados de 

receita per capita, número de pobreza e população 
que formaram a base de cálculo do índice de 
participação dos municípios no FUNCOP. 

 
 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que 

essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto, anexo, e as razões que o justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa, por reconhecer o 
interesse público que ela traduz. 
 

Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2009 
 

Altera a Lei Complementar nº 336, de 
30/11/2005, que criou o Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza e às Desigualdades 
Sociais, e dá outras providências. 

 
Art. 1º O artigo 2º da Lei Complementar nº 

336/2005, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 2º Os recursos orçamentários do 
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e 
às Desigualdades Sociais – FUNCOP 
serão aplicados em despesa de custeio ou 
de investimento, em ações sociais, sendo 
vedado o seu emprego em pagamento de 
dívida pública e de pessoal. 
 
§ 1º Os recursos orçamentários do 
FUNCOP, deduzidos os valores relativos 
aos percentuais constitucionais destinados 
à educação e à saúde, serão repassados ao 
Fundo Estadual de Assistência Social – 
FEAS, vinculado à Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social – SETADES. 
 
§ 2º Os recursos a que se refere o § 1º 
serão destinados aos municípios de forma 
diretamente proporcional às receitas totais 
per capita e à incidência da pobreza, sendo 
que uma parcela equivalente a 10% (dez 
por cento) será distribuída igualmente, 
com exceção dos municípios que possuem 
receita anual per capita total superior a R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
 
§ 3º A distribuição dos recursos a que se 
refere o § 2º será feita conforme índices de 
participações dos municípios no FUNCOP 
fixados no Anexo Único constante desta Lei 
Complementar. 
 
§ 4º Os recursos provenientes do FUNCOP 
serão repassados diretamente do FEAS 
para os Fundos Municipais de Assistência 
Social, independentemente de celebração 
de convênios, observadas as seguintes 
condições: 
 
I – a aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal será monitorada pelos 
Conselhos Municipais de Assistência 
Social; 
 
II – o município beneficiário deverá 
adotar, como contrapartida,  instrumentos 
e tecnologia de gestão a serem 

disponibilizados pelo governo do Estado, 
com vistas ao fortalecimento das 
instituições locais; 
 
II - a contrapartida não implicará em 
custos para os municípios.” (NR) 

 
Art. 2º Caberá ao Instituto Jones dos 

Santos Neves a função de apoio técnico ao 
FUNCOP com as seguintes atribuições:  

 
I - consolidar um sistema de informações 

estatísticas e territoriais dos municípios 
participantes do FUNCOP, com vistas a subsidiar a 
elaboração e o monitoramento das políticas 
públicas sociais locais; 

II - produzir os indicadores 
socioeconômicos dos municípios participantes do 
FUNCOP. 

 
Art. 3º Os saldos orçamentários até a data 

de publicação desta lei complementar, relativos à 
da Fonte de Recursos “Combate à Pobreza para 
Municípios com menor IDH”, serão anulados e 
transferidos para o Fundo Estadual de Assistência 
Social. 

 
Art. 4º Os recursos financeiros 

provenientes do FUNCOP serão transferidos ao 
FEAS e repassados aos municípios, conforme 
índices estabelecidos no Anexo Único, nas 
seguintes datas: 

 
I – recursos disponíveis até 30 de 

novembro de 2009 serão repassados até 31 de 
janeiro de 2010; 

 
II - recursos apurados até 30/06/2010 serão 

repassados até 31/07/2010; 
 

III - recursos apurados até 31/12/2010 
serão repassados até 31/01/2011. 

 
Parágrafo único. A liberação da última 

parcela será condicionada à realização, pelo 
município beneficiado, das contrapartidas de que 
trata esta lei complementar. 

 
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei complementar. 
 

Art. 6º Ficam revogados os artigos  5º e 6º 
da Lei  Complementar nº 336/2005. 
 

Art. 7º Esta lei complementar entra em 
vigor na data da sua publicação. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 02 de dezembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 212/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Objetiva a presente Mensagem encaminhar 
a essa ilustre Assembleia Legislativa o anexo 
projeto de lei complementar onde proponho seja 
incluído na estrutura organizacional da Secretaria 
de Estado da Justiça – SEJUS o Centro de 
Detenção Provisória de Colatina.  

O estabelecimento penal está em fase de 
construção, com previsão de término da obra para 
o final do mês de dezembro do corrente ano, 
proporcionando a criação de 500 (quinhentas) 
novas vagas para o sistema penitenciário estadual. 

 
O presente projeto estabelece a criação de 

cargos de provimento em comissão de Direção, de 
Chefes de Segurança e de Departamentos de 
Assistência Social e de Psicologia e de Assessor 
Jurídico, necessários ao funcionamento da unidade 
criada. 

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
Definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
- Janeiro/2008 a Dezembro/2008. 

Dessa forma, Senhor Presidente, esperando 
contar com o apoio dessa ilustre Casa de Leis, 
aguardo a aprovação do incluso projeto. 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2009 
 

Cria o Centro de Detenção Provisória de 
Colatina - CDP e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica criado e incluído na estrutura 

organizacional básica, em nível de execução 
programática da Secretaria de Estado da Justiça - 
SEJUS, o Centro de Detenção Provisória de 
Colatina - CDP. 

 
§ 1º O CDP de Colatina fica subordinado 

hierarquicamente à Subsecretaria de Estado para 
Assuntos Penais da SEJUS. 

 
§ 2º A administração do CDP de Colatina, 

será executada, obedecidas às legislações nacional 
e estadual aplicáveis às normas e aos regulamentos 
da política penal ditados pela SEJUS. 

 
Art. 2º Ao CDP de Colatina compete a 

administração, o planejamento, a organização, o 
controle e a execução das atividades relativas à 
custódia de preso provisório, na forma da 
legislação penal vigente; outras atividades 
correlatas. 

 
Art. 3º Ficam criados os cargos de 

provimento em comissão com suas nomenclaturas, 
referências, quantitativos e valores, para atender às 
necessidades de funcionamento do CDP de 
Colatina, constantes do anexo único, que integra 
esta Lei Complementar. 

 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado 

a proceder às alterações necessárias no Plano 
Plurianual para o quadriênio de 2008 a 2011, bem 
como a abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta Lei Complementar. 

 
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação.
 
 

ANEXO ÚNICO - Cargos de provimento em comissão criados, a que se refere o artigo 3º. 
 
 

Nomenclatura Ref. Quant. Valor Valor Total 
Diretor de Unidade QCE-04 1 3.276,00 3.276,00 
Diretor Adjunto de Unidade QCE-05 1 2.184,00 2.184,00 
Chefe de Segurança QC-01 1 1.458,55 1.458,55 
Chefe de Plantão QC-01 4 1.458,55 5.834,20 
Assessor Jurídico do Sistema Penal QC-01 1 1.458,55 1.458,55 
Chefe de Departamento de Assistência Social QC-01 1 1.458,55 1.458,55 
Chefe de Departamento de Psicologia QC-01 1 1.458,55 1.458,55 
Assistente de Enfermagem do Sistema Penal  QC-04 1 662,84 662,84 
Total    11  17.791,24 
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
 
PROJETO DE LEI QUE CRIA O CDP – COLATINA 
 

Valores em R$ 1,00 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

MENSAL 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
Criação de cargos comissionados  17.791 260.282 260.282 260.282 
Impacto orçamentário financeiro 17.791 260.282 

 
260.282 260.282 

 
* Memória de Cálculo anual  
Quantitativo de cargos = 11 
Valor total mensal: R$ 17.791 
Valor anual = (17.791 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 260.282 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 02 de dezembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 213/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto ao exame dessa Assembleia 
Legislativa o incluso projeto de lei complementar 
onde proponho a criação de unidades 
administrativas e cargos de provimento em 
comissão na estrutura organizacional da Defensoria 
Pública do Estado. 

Tal proposição se faz necessário 
considerando o crescimento do número de 
atendimentos efetuados pelo referido Órgão. 

A Defensoria admitiu por via de dois 
concursos públicos um número razoável de 
Defensores e, em razão disso verifica-se a 
necessidade de adequar a estrutura atual aos fins a 
que se destinam, objetivando oferecer melhor 
serviço à população menos assistida, posto que o 
Órgão, hoje, não está adequadamente estruturado 
para responder à demanda de serviço que lhe é 
exigido. 

O presente projeto objetiva também a 
criação na estrutura organizacional básica, em 
nível de execução programática, da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura 
e Pesca – SEAG da Gerência Técnico 
Administrativa. 

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
- Janeiro/2008 a Dezembro/2008. 

Assim, considerando que a Defensoria 
Pública e a Secretaria de Agricultura têm prestado 
relevantes serviços à população assistida do 

Estado, necessário se torna a modernização de suas 
estruturas organizacionais. Por isso, peço o 
empenho de V. Exa. e dos ilustres pares na 
aprovação do projeto de lei incluso. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
45/2009 

 
Cria Unidades Administrativas e Cargos 
de Provimento em Comissão no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito 
Santo - DPE e da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura 
e Pesca – SEAG. 

 
Art. 1º Fica criada e incluída na estrutura 

organizacional básica, em nível de Execução 
Programática, da Defensoria Pública do Estado do 
Espírito Santo – DPE, a Gerência Técnica 
Administrativa. 

 
§ 1º A Gerência Técnica Administrativa 

fica subordinada hierarquicamente ao Sub-
Defensor Público Geral. 

 
§ 2º Ficam subordinados hierarquicamente 

à Gerência Técnica Administrativa os Grupos de 
Administração, Recursos Humanos e de 
Planejamento e Orçamento. 

 
Art. 2º À Gerência Técnica Administrativa 

compete o acompanhamento da execução das 
despesas da DPE, sob os aspectos qualitativos e 
quantitativos: a análise, triagem, instrução e 
saneamento de processos de execução de despesas 
para deliberação superior: a programação, 
organização e controle do abastecimento da DPE 
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com materiais que se fizerem necessários: a 
supervisão e monitoramento das atividades 
operacionais a cargo dos Grupos de atuação 
instrumental e da Comissão Permanente de 
Licitação; outras atividades correlatas. 

 
Art. 3º Fica extinto o Grupo de Apoio 

Administrativo e Financeiro, unidade 
administrativa integrante da estrutura 
organizacional básica da DPE. 

 
Art. 4º Ficam criados e incluídos na 

estrutura organizacional básica, em nível de 
atuação instrumental, da DPE as seguintes 
Unidades Administrativas: 

 
I - o Grupo de Administração; 
II - o Grupo de Recursos Humanos. 
 
Parágrafo Único. As atribuições dos 

Grupos de Administração e de Recursos Humanos 
são as constantes nos artigos 39 e 40 da Lei nº. 
3043/75. 

 
Art. 5º Fica extinto 01 (um) cargo de 

provimento em comissão de Chefe de Grupo de 
Apoio Administrativo e Financeiro, Ref. QCE-05, 
da DPE. 

 
Art. 6º  Ficam criados os cargos de 

provimento em comissão para atender as  
necessidades de funcionamento da DPE, constantes 
do Anexo Único, que integra esta Lei 
Complementar. 

 
Art. 7º Fica criado 01 (um) cargo de 

provimento em comissão de Chefe de Grupo 
Financeiro, Ref. QCE-05, para a Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFAZ, com atuação no 
âmbito da DPE. 

 
Art. 8º Fica criada e incluída na estrutura 

organizacional básica, em nível de execução 
programática, da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca – 
SEAG a Gerência Técnico Administrativa. 

 
Art 9º À Gerência Técnico Administrativa 

compete o acompanhamento da execução da 

despesa da SEAG, sob seu aspecto qualitativo e 
quantitativo, a análise, triagem, instrução e 
saneamento de processos de execução de despesas 
para deliberação superior; a programação, 
organização e controle do abastecimento da 
Secretaria com material que se fizer necessário; a 
supervisão e monitoramento das atividades 
operacionais a cargo dos grupos de atuação 
instrumental e da comissão permanente de 
licitação; outras atividades correlatas. 

 
§ 1° A Gerência Técnico Administrativa 

fica subordinada hierarquicamente ao 
Subsecretário de Estado para Assuntos 
Administrativos. 

 
§ 2° Os Grupos de Administração e 

Recursos Humanos e de Planejamento e 
Orçamento ficam subordinados hierarquicamente à 
Gerência Técnico Administrativa. 

 
Art. 10.  Fica criado 01(um) cargo de 

provimento em comissão de Gerente, REF-QCE-
03, para atender as necessidades de funcionamento 
da SEAG. 

 
Art. 11. As despesas necessárias à 

execução desta Lei Complementar correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias que serão 
suplementadas, se necessários. 

 
Art. 12. Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
Anexo único - Cargos comissionados criados a que 

se refere o Artigo 6º. 
 

Nomenclatura Ref. Quant. Valor 

 
Gerente 
 

 
QCE-03 

 
01 

 
4.368,00 

 
Chefe de Grupo de 
Administração 
 

 
QCE-05 

    
01 

 
2.184,00 

 
Chefe de Grupo de Recursos 
Humanos 
 

 
QCE-05    

 
01 

 
2.184,00 

Total Geral  03 8.736,00 
 

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
 

Cria cargos comissionados na DPE 
Valores em R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2010 2011 2012 
Criação de Cargos Comissionados 8.736 124.924 124.924 124.924 
Extinção de Cargos Comissionados 2.184   31.231   31.231   31.231 
Impacto orçamentário financeiro 6.552 93.693  93.693  93.693 
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* Memória de cálculo anual (2010/11/12) criação de cargos comissionados: 
Quantitativo de cargos = 03 
Valor total mensal = R$ 8.736,00 
Valor anual = (valor mensal x Contribuição Previdenciária 10% x 13+13º+1/3 férias) 
Valor anual = R$ 8.736x 1,1x13 = R$ 124.924 
 
* Memória de cálculo anual (2010/11/12) extinção de cargos comissionados: 
Valor anual = R$ 2.184x 1,1x13 = R$ 31.231 

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
Cria cargo comissionado na SEAG 

Valores em R$ 1,00 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

 
MENSAL 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Criação de Cargo Comissionado 
 

4.368 63.903 63.903 63.903 

Impacto Orçamentário Financeiro 
 

4.368 63.903 63.903 63.903 

 
*Memória de cálculo anual (2010/11/12) criação de cargo comissionado: 
Quantitativo de cargo = 01 
Valor Total Mensal = R$  4.368  
Valor Anual = (4.368 x 1,1 x 13,3) 
Valor Anual =  R$ 63.903 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 02 de dezembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 214/2009 
 
Senhor Presidente: 

 
Com o OF.Nº. 2723/SGP/ALES, datado 

de 11 de novembro recém findo V. Exª. me 
encaminhou o Autógrafo de Lei nº. 266/2009, 
resultado da aprovação do Projeto de Lei nº. 
157/2008, de autoria do Deputado Doutor Rafael 
Favatto que tem por ementa:”Cria o Programa de 
Atendimento Geriátrico nos hospitais da rede 
pública do Estado do Espírito Santo.” 

 
Ao exame do inteiro teor do referido 

autógrafo observa-se que ele padece de vícios de 
inconstitucionalidade formal e material, conforme 
parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado 
a quem mandei ouvir e aprovo: 

 
“O presente autógrafo de lei 

pretende criar o Programa de Atendimento 
Geriátrico nos hospitais da rede pública do 
Estado do Espírito Santo, no entanto 
verifica-se que sua sanção é inviável, em 
razão a ocorrência de inconstitucionalidade 
formal, evidenciada pela inobservância do 
procedimento exigido pelos artigos 61, §1º, 

inciso II, alínea “e”1 e 84, incisos II e VI, 
alínea “a”2, da Constituição Federal e 
artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI3, 
da Constituição Estadual. 

As disposições do Autógrafo de Lei 
em apreço estão em dissonância com o que 

                                                           
1 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(...) 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI. 
 
2 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 
administração federal; 
(...) 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 
 
3 Art. 63. (...) 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
(...) 
III – organização administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
(...) 
VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 
do Poder Executivo. 
(...) 
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define a legislação pátria, tendo em vista 
que seus dispositivos interferem no 
funcionamento e na organização da 
Administração Pública, interferência esta 
que não pode ser tolerada, eis que invade a 
competência atribuída ao Governador do 
Estado, a quem cabe a Direção Superior da 
Administração, bem como dar início ao 
processo legislativo de leis que estabelecem 
obrigações a órgãos públicos. 

Note-se que os dispositivos do 
Autógrafo em tela invadem claramente a 
competência outorgada pelo art. 84, II, VI, 
“a” da Constituição Federal ao Chefe do 
Poder Executivo, pois firmam diretrizes para 
organização estatal, ao estabelecer metas, 
procedimentos e prioridades na execução do 
Programa. No presente caso, a iniciativa cabe 
ao Governador do Estado, vez que a 
Constituição Federal outorgou a este 
autonomia acerca da organização e 
funcionamento da máquina estatal. 

Acerca do tema, José Cretella Júnior4 
esclarece a abrangência do conceito de 
direção superior da Administração: 

 
“(...) direção superior não é orientação 
política, tão só, mas, e principalmente, 
administrativa, econômica e financeira, tanto 
que o próprio Ferreira Filho inclui, na 
abrangência dessa expressão, a fixação de 
metas, a escolha de caminhos e 
procedimentos”. 
 
(Grifo acrescido) 
 

Evidente, portanto, que qualquer 
Projeto de Lei que intente vincular o Chefe 
do Poder Executivo no exercício de sua 
competência quanto à gestão da 
Administração deve ser rejeitado pela sua 
inconstitucionalidade. É o que se infere, 
inclusive, do posicionamento já consolidado 
pelo Supremo Tribunal Federal: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR Nº 11.370/99, DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
DIREITOS E VANTAGENS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS 
ARTS. 2º; 37, CAPUT; 61, § 1º, II, C; E 84, 
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Plausibilidade das alegações de 
inconstitucionalidade em relação à 
ocorrência de vício de iniciativa legislativa 
e à supressão de poderes do Governador 

                                                           
4  CRETELA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. São 
Paulo: Forense Universitária, p. 2883, tomo V. 

do Estado no exercício da direção superior 
da Administração Pública estadual. 
Medida cautelar deferida para suspender, até 
o julgamento final da ação, a eficácia do 
diploma normativa sob enfoque5. 
 
(Grifos acrescidos) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL 235/02. 
CRIAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕES 
REGIONAIS DE TRÂNSITO. 
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA 
INICIATIVA RESERVADA. ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. Circunscrições regionais 
de trânsito. Instituição. Matéria reservada à 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a 
quem compete, com exclusividade, exercer 
a direção superior da administração 
estadual e dispor sobre sua organização e 
estrutura. Observância ao modelo federal 
pelos estados-membros, que têm autonomia 
para se auto-organizarem nos limites 
impostos pela Constituição Federal. 2. Inércia 
do Poder Executivo para a deflagração do 
processo legislativo das matérias de sua 
competência. Atuação parlamentar. 
Impossibilidade. Em virtude da cláusula 
constitucional da reserva de iniciativa, 
somente ao Governador, que detém o poder 
discricionário, compete avaliar a 
conveniência e a oportunidade administrativa 
e financeira de serem criados órgãos 
regionais na estrutura organizacional direta e 
indireta. Ação julgada procedente para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 235, de 30 de abril de 2002, 
do Estado do Espírito Santo.6 
 
(Grifos acrescidos) 
 

Destaque-se, ainda, que, como 
consequência da inconstitucionalidade 
formal, o autógrafo em comento torna-se 
igualmente inconstitucional em seu aspecto 
material, por cuidar de matéria inserida no rol 
de competências do Chefe do Poder 
Executivo. Trata-se aqui de ofensa ao 
Princípio da Reserva da Administração. 

 
                                                           
5 ADI-MC 2300 / RS - RIO GRANDE DO SUL, MEDIDA CAUTELAR 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento:  05/10/2000, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. 
 
6 ADI 2721/ES – ESPÍRITO SANTO, AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a): Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, Julgamento: 06/08/2003, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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A Suprema Corte nos informa o 
conteúdo da Reserva da Administração: 

 
 

(...) RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva de 
administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em 
matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder 
Executivo. E que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como instância 
de revisão dos atos administrativos 
emanados do Poder Executivo. 
Precedentes. Não cabe, desse modo, ao 
Poder Legislativo, sob pena de grave 
desrespeito ao postulado da separação de 
poderes, desconstituir, por lei, atos de 
caráter administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no estrito 
desempenho de suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática legislativa, 
quando efetivada, subverte a função 
primária da lei, transgride o princípio da 
divisão funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação ultra 
vires do Poder Legislativo, que não pode, 
em sua atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais.7 
 
(Grifos acrescidos) 
 
 

Importa observar que tal 
interferência do Poder Legislativo na esfera 
do Poder Executivo afronta também o 
Princípio Constitucional da Separação e da 
Harmonia dos Poderes, contido no artigo 2º 
Constituição Federal, que visa estabelecer o 
equilíbrio nas atuações dos três Poderes – 
Executivo, Legislativo e Judiciário – ao 
vedar a invasão de qualquer um destes nas 
esferas dos demais, garantindo, assim, a 
perpetuação de nossa democracia. 

O Supremo Tribunal Federal aponta 
a ocorrência de afronta ao Princípio da 
Separação e Harmonia entre os Poderes 
quando o Poder Legislativo usurpa 
competência conferida pela Constituição 
Federal privativamente ao Chefe do Poder 
Executivo: 

                                                           
7 ADI-MC 2364 / AL – ALAGOAS, MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO, Julgamento:  01/08/2001, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ARTIGO 61, § 1º, DA CB/88. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO. 
LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E 
PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 
Supremo Tribunal Federal fixou 
jurisprudência no sentido de que o artigo 
61, § 1º, da Constituição do Brasil, confere 
ao Chefe do Poder Executivo a 
competência privativa para iniciar os 
processos de elaboração de textos 
legislativos que disponham sobre a criação 
de cargos, funções ou empregos públicos 
na Administração Direta e Autárquica, o 
aumento da respectiva remuneração, bem 
como os referentes a servidores públicos da 
União e dos Territórios, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade 
e aposentadoria. Esta cláusula da reserva 
de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 
da Constituição de 1988, é corolário do 
princípio da harmonia e 
interdependência entre os Poderes, 
sendo de compulsória observância pelos 
entes-federados, inclusive no exercício do 
poder reformador que lhes assiste. 
Precedentes. 2. Para dissentir-se do acórdão 
recorrido seria necessário o reexame de 
legislação local e de fatos e provas, 
circunstâncias que impedem a admissão do 
recurso extraordinário ante os óbices das 
Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo 
Tribunal Federal. Agravo regimental a que 
se nega provimento.8 
 
(Grifos acrescidos) 
 
EMENTA: CAUTELAR. 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, QUE 
TEM POR OBJETO A NORMA DO PAR-
3. DO ART. 82, SEGUNDO A QUAL "O 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO 
ESTADO SERÁ FEITO, 
IMPRETERIVELMENTE, ATÉ O 10. 
DIA UTIL DE CADA MÊS". Norma que, 
a um primeiro enfoque, e de ter-se por 
violadora do princípio da separação dos 
Poderes, por pretender regular matéria 

                                                           
8 DJe-192,  DIVULG 09-10-2008,  PUBLIC 10-10-2008, EMENT VOL-
02336-08 PP-01730, Parte(s): AGTE.: CÂMARA MUNICIPAL DO RIO 
DE JANEIRO (ADV.: FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO 
BRITTO), AGDO.: PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
E OUTRO (ADV.: HUGO GONÇALVES GOMES FILHO). 
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de competência exclusiva do Chefe do 
Poder Executivo, porque inerente a 
direção superior da administração 
estadual, que lhe esta afeta. Presença 
indisfarçável do "periculum in mora", 
representado pelos danos que a observância 
da aludida norma poderá acarretar para o 
Tesouro do Estado. Cautelar deferida.9 
 
(Grifos acrescidos) 
 

Ora, é patente neste caso a 
interferência ilegítima do Poder Legislativo 
na seara do Poder Executivo, ferindo tanto o 
postulado da Reserva da Administração 
quanto o Princípio da Separação e da 
Harmonia dos Poderes, pelo que faz-se mister 
declarar também a inconstitucionalidade 
material do Autógrafo de Lei  em análise. 

No que concerne especificamente à 
criação de programas, campanhas e políticas 
públicas, como é o caso do presente 
autógrafo, o Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou à respeito do tema: 

 
EMENTA: CONTROLE CONCENTRADO 
DE CONSTITUCIONALIDADE - 
LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o 
risco de manter-se com plena eficácia o 
quadro quando o diploma atacado 
resultou de iniciativa parlamentar e veio a 
disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de 
Estado - a dispor sobre a estrutura 
funcional pertinente. Segundo a Carta da 
República, incumbe ao chefe do Poder 
Executivo deflagrar o processo legislativo 
que envolva órgão da Administração 
Pública - alínea "e" do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal. 
LEI IMPUGNADA: Lei n.º 11.605, de 23 de 
abril de 2001 (Cria o Programa de 
Desenvolvimento Estadual do Cultivo e 
Aproveitamento da Cana-de-açúcar e seus 
derivados – PRODECANA – no Rio Grande 
do Sul).10 
 
(Grifos acrescidos) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

                                                           
9 Pet 494 / RJ - RIO DE JANEIRO, PETIÇÃO, Relator:  Min. ILMAR 
GALVÃO, Julgamento:  27/02/1992, Órgão Julgador:  TRIBUNAL 
PLENO, Publicação DJ 03-04-1992, PP-04288 – EMENT  VOL-01656-
01 PP-00066, RTJ VOL-00141-02 PP-00394 

 
10 ADI 2799 MC / RS - RIO GRANDE DO SUL, MEDIDA CAUTELAR 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  
Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento:  01/04/2004, Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno 
 

CAUTELAR. LEI 10.238/94 DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. Arguição de 
inconstitucionalidade da Lei 10.238/94 do 
Rio Grande do Sul, que instituiu o 
Programa Estadual de Iluminação 
Pública. Vício de forma: lei de iniciativa 
parlamentar. Afronta ao disposto no 
artigo 61, §1º, II, “e”, da Constituição 
Federal. Presença dos requisitos necessários 
ao deferimento da medida cautelar. 
LEI IMPUGNADA: Lei n.º 10.238, de 15 de 
agosto de 1994 (Institui o Programa de 
Iluminação Pública)11 
 
(Grifos acrescidos) 
  
EMENTA: Ação direta de 
inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do 
Amapá. 3. Organização, estrutura e 
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria 
de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo. Precedentes. 4. Exigência de 
consignação de dotação orçamentária para 
execução da lei. Matéria de iniciativa do 
Poder Executivo. Precedentes. 5. Ação 
julgada procedente. 
LEI IMPUGNADA: Lei nº 806, de 20 de 
janeiro de 2004 (Autoriza o Poder Executivo 
Estadual a criar o "Programa Saúde 
Itinerante", para atender localidades rurais e 
ribeirinhas, através de unidades móveis de 
saúde).12 
 
(Grifos acrescidos) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE 
INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PEDIDO DEFERIDO. Lei nº 
781, de 2003, do Estado do Amapá que, em 
seus arts. 4º, 5º e 6º, estabelece obrigações 
para o Poder Executivo instituir e organizar 
sistema de avaliação de satisfação dos 
usuários de serviços públicos. 
Inconstitucionalidade formal, em virtude 
de a lei ter-se originado de iniciativa da 
Assembleia Legislativa. Processo 
legislativo que deveria ter sido inaugurado 
por iniciativa do Governador do Estado 
(CF, art. 61, § 1º, II, e). Ação direta 
julgada procedente. 

                                                           
11 ADI 1144 MC / RS - RIO GRANDE DO SUL, MEDIDA 
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. FRANCISCO 
REZEK, Julgamento:  23/02/1995, Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno. 
 
12 ADI 3178 / AP – AMAPÁ, AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES, Julgamento:  27/09/2006, Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno. 
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LEI IMPUGNADA: Lei 781, de 20 de 
janeiro de 2004 (Autoriza do Poder 
Executivo a criar o Programa de Qualidade 
no Serviço Público Estadual e dá outras 
providências).13 
 
(Grifos acrescidos) 

 
A leitura dos julgados supra, bem 

como toda a análise desenvolvida neste 
parecer afastam quaisquer dúvidas quanto à 
inconstitucionalidade do Autógrafo de Lei n° 
266/2009.” 

 
Eis, pois, as razões que me levam a apor o 

veto total ao PL 157/2008. 
 

Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 02 de dezembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 215/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa, o Anexo Projeto de Lei, propondo a 
concessão de abono aos servidores Administrativos 
do Poder Executivo, no pagamento  do mês de 
dezembro de 2009. 

O Projeto de Lei prevê a concessão de abono 
aos servidores ativos, estatutários, celetistas, 
contratados por designação temporária, aos 
aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-
servidores, vinculados ao Poder Executivo da 
Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
em parcela única, não incorporável à remuneração a 
qualquer título. 

O Investimento previsto com a concessão do 
abono  está estimado em R$ 84,5 milhões, sendo R$ 
42,7 milhões com os servidores administrativos e 
magistério da SEDU; R$ 12,1 milhões com os 
servidores da Saúde; com os demais servidores serão 
investidos R$ 29,7 milhões. No total serão 
beneficiados aproximadamente 80 mil servidores, 
ativos, aposentados e pensionistas. 

Ressalta-se que os recursos a serem 
investidos no abono já se encontram previstos dentro 

                                                           
13 ADI 3180 / AP – AMAPÁ, AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Julgamento:  17/05/2007, Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno. 

das disponibilidades orçamentárias destinadas ao 
pagamento de pessoal, consignadas na Lei 
Orçamentária nº 9.111, de 15 de janeiro de 2009, 
razão pela qual não haverá necessidade de 
suplementação. 

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
Definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2008 a Dezembro/2008. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do projeto, 
anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 
público que ela traduz. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI Nº 622/2009 
 

Dispõe sobre pagamento de abono aos 
servidores do Poder Executivo. 

 
 

Art. 1º Os servidores ativos, estatutários, 
celetistas, contratados por designação temporária, os 
aposentados e os pensionistas dependentes de ex-
servidores, vinculados ao Poder Executivo, da 
Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações, terão direito ao pagamento de 1 (um) 
abono no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em 
parcela única, não incorporável à remuneração a 
qualquer título. 

 
 
Parágrafo único. O abono de que trata o 

caput deste artigo será extensivo aos voluntários de 
que tratam a Lei nº 5.625, de 30 de março de 1998, e 
Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, e alterações 
posteriores. 

 
 
Art. 2º O magistério público estadual terá 

direito ao pagamento de 1 (um) abono no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais), não incorporável à 
remuneração a qualquer título, para jornada de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, e proporcional, nas 
demais jornadas e aos dias de efetivo exercício no 
ano de 2009. 

 

 
§ 1º O abono mencionado no caput deste 

artigo será devido aos professores ativos efetivos, 
celetistas e contratados por designação temporária; 
professores aposentados e aos pensionistas 
dependentes de ex-professores. 
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§ 2º Em relação aos aposentados e 
pensionistas será considerado, por inteiro, o exercício 
de 2009. 

 
Art. 3º O abono de que trata esta Lei será 

pago no mês de dezembro de 2009 e não integrará os 
vencimentos para efeito de concessão de vantagens 
pessoais e fixação de proventos. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação 

desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias contidas na Lei nº 9.111, de 15 de 
janeiro de 2009, destinadas a esse fim, e serão 
suplementadas, se necessário.  

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

publicação. 
 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO 
PROJETO DE LEI 

ÁREAS BENEFICIADAS VALORES R$ 
SEDU – SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS E MAGISTÉRIO 

 
42.737.163,60 

SESA – SERVIDORES DA SAÚDE 12.140.930,00 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
– DEMAIS SERVIDORES 

 
29.662.620,00 

PREVISÃO DO GASTOS – EXERCÍCIO 
2009 

 
84.540.713,60 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2009 
 
MENSAGEM Nº 216/2009 
 
Senhor Presidente: 

 
Com base no parecer da Procuradoria Geral 

do Estado, a quem mandei ouvir, e usando da 
competência a mim deferida pela Constituição 
Estadual, comunico a V. Exª. que vetei parcialmente 
o Projeto de Lei nº 30/2009, de autoria do Poder 
Executivo que, aprovado nessa Casa de Leis, veio-me 
transformado no Autógrafo de Lei Complementar nº. 
28/2009. 

O PL em referência “Dispõe sobre 
diligências em empresas contratados pela 
Administração Pública Estadual para a realização 
de obras e prestação de serviços e acrescenta 
dispositivo ao artigo 4º. Da Lei Complementar nº. 
448, de 16/03/2009” e sofreu nessa Casa uma emenda 
em seu artigo 1º com o acréscimo da expressão “e 
pelas comissões pertinentes da Assembleia 
Legislativa” esta interferência viciou de 
inconstitucionalidade o referido artigo, eis porque o 
veto se impõe a este artigo. 

A PGE se pronunciou com o seguinte parecer 
que aprovo: 

 
“Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do 

Chefe do Poder Executivo Estadual, que, ao ser 
enviado para a Assembleia Legislativa, retornou com 

uma ementa no artigo 1º, a qual autoriza que as 
comissões pertinentes da Assembleia Legislativa 
realizem diligências nos estabelecimentos das 
empresas contratadas pela Administração Pública 
Estadual, a fim de averiguar o cumprimento de 
obrigações legais. Vejamos a disposição emendada: 

 
Art. 1º. As empresas contratadas pela 
Administração Pública Estadual para 
realização de obras e prestação de serviços, 
nos termos da Lei Ordinária Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, deverão permitir que 
os Estado, por meio de seu órgão central de 
controle interno e pelas comissões 
pertinentes da Assembleia Legislativa, 
realize diligências em seus estabelecimentos 
para avaliar o cumprimento das obrigações 
trabalhistas, tributárias, previdenciárias, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução 
do contrato celebrado, a fim de resguardar o 
Estado da responsabilidade solidária ou 
subsidiária decorrente dessas obrigações 
legais. 
 
(Emenda em destaque) 

 
Pois bem. Ao avaliar a natureza da referida 

emenda, verifica-se ocorrência de vício de 
inconstitucionalidade, eis que fere o Princípio da 
Separação dos Poderes (CF, art. 2º), além de invadir a 
esfera de atribuições outorgadas ao Chefe do Poder 
Executivo (CF, 84, VI). 
 
Da ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. 
 

O Princípio da Separação dos Poderes ocupa 
posição proeminente no Direito Constitucional, sendo 
um dos princípios fundamentais adotados pela 
Constituição Federal. 

 
Este princípio, previsto no artigo 2º da Carta 

Maior, foi introduzido no ordenamento jurídico com 
o escopo de limitar o Poder do Estado, na medida em 
que o fraciona em funções distintas (legislação, 
administração e jurisdição), as quais receberam suas 
próprias atribuições e imunidades. 

 
O exercício de cada uma dessas funções 

estatais é feito por meio de um mecanismo de 
controles recíprocos, cuja finalidade é garantir a 
perpetuidade do Estado Democrático de Direito. Ao 
discorrer sobre o tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA14 
salienta que: 

 
Há interferências, que visam ao 
estabelecimento de freios e contrapesos, à 
busca do equilíbrio necessário à realização do 
bem da coletividade e indispensável para 

                                                           
14 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 110.  
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evitar o arbítrio e o desmando de um em 
detrimento do outro e especialmente dos 
governados. 

 
Com efeito, intervenções entre os Poderes 

são aceitas, desde que sejam realizadas de forma 
comedida, respeitando a independência e as 
prerrogativas próprias de cada Poder. Logo, no 
momento em que um Poder adentra indevidamente na 
esfera de atuação de outro, fica configurada a afronta 
ao artigo 2º da Constituição Federal, o qual 
prescreve: 

 
Art. 2º São Poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

 
(Grifos acrescidos) 

  
Assim sendo, deduz-se que a desarmonia 

entre os Poderes ocorre quando acrescem atribuições, 
faculdades e prerrogativas de um Poder em 
detrimento do outro. 

 
Feitas as devidas considerações acerca do 

conceito e da abrangência do Princípio da Separação 
dos Poderes, cumpre delinear a diferenciação entre o 
Legislativo e o Executivo, uma vez que são estes os 
Poderes envolvidos na questão ora analisada. Para 
tanto, recorremos novamente às sábias palavras de 
JOSÉ AFONSO DA SILVA15, o qual leciona: 

 
A função legislativa consiste na edição de 
regras gerais, abstratas, impessoais e 
inovadoras da ordem jurídica, determinadas 
leis. A função executiva resolve os problemas 
concretos e individualizados, de acordo com 
as leis; não se limita à simples execução das 
leis, como às vezes se diz; comporta 
prerrogativas, e nela entram todos os atos e 
fatos jurídicos que não tenham caráter geral e 
impessoal; por isso, é cabível dizer que a 
função de governo, com atribuições políticas, 
co-legislativas e de decisão, e função 
administrativa, com suas três missões 
básicas: intervenção, fomento e serviço 
público. 

 
(Grifos acrescidos) 

 
 

Analisando o conteúdo da disposição do 
artigo 1º do presente Autógrafo de Lei, é preciso 
atentar para um ponto de extrema relevância: a 
contratação de empresas por parte da Administração 
Pública para a prestação de serviços públicos consiste 
em ato de competência íntima e privada do Poder 
Executivo. 
                                                           
15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 108. 

Não há como imaginar o Poder Executivo 
sem que se correlacione este com suas atividades 
típicas. O Executivo executa e, nessa aparente, porém 
precisa redundância, criva-se que não há maneira 
mais própria de executar do que por meio dos 
serviços públicos. 

 
Desta feita, toda vez que outro Poder – neste 

caso, o Legislativo – intenta adentrar na seara dos 
serviços públicos, acaba por interferir na essência da 
atividade executiva, o que é inaceitável perante o 
Princípio da Separação dos Poderes. 

 
Diante disso, tem-se que é indevida a 

pretensão do Poder Legislativo de realizar diligências 
nas dependências das empresas contratadas pela 
Administração Pública, pois compete tão somente a 
esta avaliar diretamente se os contratos firmados 
estão sendo plenamente cumpridos. 
 
Da afronta ao artigo 84, VI da Constituição 
Federal. 
 

Não obstante a inconstitucionalidade da 
emenda incluída pela Assembleia Legislativa frente 
ao Princípio da Separação dos Poderes, a atitude do 
Poder Legislativo afrontou também o artigo 84, VI da 
Constituição Federal, que preceitua: 

 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
 
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos; 
 
(Grifos acrescidos) 

 
Pela leitura do dispositivo acima, verificamos 

que é atribuição do Chefe do Poder Executivo 
praticar atos de funcionamento da máquina da 
máquina estatal, na qualidade de Poder Executor, por 
meio de serviços públicos, fomento ou até mesmo 
intervenção na ordem econômica. É o Poder 
Executivo que dispõe as técnicas e os instrumentos 
próprios para tal função. 

 
De fato, a prestação de serviços públicos está 

intrinsecamente relacionada ao conceito de 
funcionamento da administração, conforme nos 
ensina HELY LOPES MEIRELLES16: 

 
Serviço Público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob 
normas e controles estatais, para satisfazer as 

                                                           
16 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 326. 
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necessidades essenciais ou secundárias da 
coletividade ou simples conveniência do 
Estado. 
 
(Grifos acrescidos) 

 
A transcrição supra não deixa dúvidas quanto 

ao fato de que compete ao Poder que administra, ou 
seja, ao Executivo, o oferecimento de serviços 
públicos.  

 
Tamanha é a relevância do disposto no artigo 

84, VI, “a” da Carta Maior, que a Constituição 
Estadual repetiu a previsão, reforçando o comando no 
âmbito estadual: 

 
Art. 91. Compete privativamente ao 
Governador do Estado: 
 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
 
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos; 
 
(Grifos acrescidos) 

 
Como se nota, é patente que a competência 

para a prestação de serviços públicos foi outorgada 
ao Poder Executivo. 

 
Sendo assim, deduz-se que é também 

competência do Executivo a fiscalização direta da 
prestação de tais serviços, pois ele é o detentor dos 
instrumentos técnicos e dos conhecimentos próprios 
para tratar deste particular. 

 
O Supremo Tribunal Federal confirma que a 

fiscalização direta dos serviços públicos é atribuição 
do Executivo: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
8.033/2003, DO ESTADO DO MATO 
GROSSO, QUE INSTITUIU O SELO DE 
CONTROLE DOS ATOS DOS SERVIÇOS 
NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS 
NOTÁRIOS E DOS REGISTRADORES, 
BEM COMO PARA OBTENÇÃO DE 
MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA 
QUANTO À AUTENTICIDADE DOS 
RESPECTIVOS ATOS. I - Iniciativa: 
embora não privativamente, compete ao 
Tribunal de Justiça deflagrar o processo de 
elaboração de leis que disponham sobre a 
instituição do selo de controle 
administrativo dos atos dos serviços 

notariais e de registro (alínea "d" do inciso 
II do art. 96 c/c § 1º do art. 236 da Carta 
Federal). II - Regime jurídico dos serviços 
notariais e de registro: a) trata-se de 
atividades jurídicas próprias do Estado, e 
não simplesmente de atividades materiais, 
cuja prestação é traspassada para os 
particulares mediante delegação. 
Traspassada, não por conduto dos 
mecanismos da concessão ou da permissão, 
normados pelo caput do art. 175 da 
Constituição como instrumentos 
contratuais de privatização do exercício 
dessa atividade material (não jurídica) em 
que se constituem os serviços públicos; b) a 
delegação que lhes timbra a funcionalidade 
não se traduz, por nenhuma forma, em 
cláusulas contratuais; c) a sua delegação 
somente pode recair sobre pessoa natural, e 
não sobre uma empresa ou pessoa 
mercantil, visto que de empresa ou pessoa 
mercantil é que versa a Magna Carta 
Federal em tema de concessão ou 
permissão de serviço público; d) para se 
tornar delegatária do Poder Público, tal 
pessoa natural há de ganhar habilitação em 
concurso público de provas e títulos, não 
por adjudicação em processo licitatório, 
regrado pela Constituição como 
antecedente necessário do contrato de 
concessão ou de permissão para o 
desempenho de serviço público; e) são 
atividades estatais cujo exercício privado 
jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder 
Judiciário, e não sob órgão ou entidade do 
Poder Executivo, sabido que por órgão ou 
entidade do Poder Executivo é que se dá 
a imediata fiscalização das empresas 
concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos. Por órgãos do Poder 
Judiciário é que se marca a presença do 
Estado para conferir certeza e liquidez 
jurídica às relações inter-partes, com esta 
conhecida diferença: o modo usual de 
atuação do Poder Judiciário se dá sob o 
signo da contenciosidade, enquanto o 
invariável modo de atuação das serventias 
extra-forenses não adentra essa delicada 
esfera da litigiosidade entre sujeitos de 
direito; f) as atividades notariais e de 
registro não se inscrevem no âmbito das 
remuneráveis por tarifa ou preço público, 
mas no círculo das que se pautam por uma 
tabela de emolumentos, jungidos estes a 
normas gerais que se editam por lei 
necessariamente federal. III - Taxa em 
razão do poder de polícia: a Lei mato-
grossense nº 8.033/2003 instituiu taxa em 
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razão do exercício do poder de polícia. 
Poder que assiste aos órgãos diretivos do 
Judiciário, notadamente no plano da 
vigilância, orientação e correição da 
atividade em causa, a teor do § 1º do art. 
236 da Carta-cidadã. É constitucional a 
destinação do produto da arrecadação da taxa 
de fiscalização da atividade notarial e de 
registro a órgão público e ao próprio Poder 
Judiciário. Inexistência de desrespeito ao 
inciso IV do art. 150; aos incisos I, II e III do 
art. 155; ao inciso III do art. 156 e ao inciso 
III do art. 153, todos da Constituição 
Republicana de 1988. IV - Percepção integral 
dos emolumentos: a tese de que o art. 28 da 
Lei federal nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios) 
confere aos notários e registradores o direito 
subjetivo de recebem integralmente os 
emolumentos fixados em lei jaz circunscrita 
às fronteiras do cotejo entre normas 
subconstitucionais. Assim, por se constituir 
em confronto que só é diret o no plano 
infraconstitucional mesmo, insuscetível se 
torna para autorizar o manejo de um tipo de 
ação de controle de constitucionalidade que 
não admite intercalação normativa entre o 
diploma impugnado e a Constituição 
República. V - Competência legislativa e 
registros públicos: o § 1º do art. 2º do 
diploma legislativo em estudo cria um 
requisito de validade dos atos de criação, 
preservação, modificação e extinção de 
direito e obrigações. Imiscuindo-se, ipso 
facto, na competência legislativa que a Carta 
Federal outorgou à União (CF inciso XXV 
art. 22). Ação julgada parcialmente 
procedente, para declarar a 
inconstitucionalidade, tão-somente, do § 1º 
do art. 2º da Lei nº 8.033/03, do Estado do 
Mato Grosso.17 
 
(Grifos acrescidos) 

 
Assim, diante de todo o exposto, resta 

evidente que não compete ao Legislativo fiscalizar as 
empresas contratadas pelo Executivo, sendo explícita 
a afronta à Legislação Federal e à Estadual”. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 03 de dezembro de 2009 
 
                                                           
17 ADI 3151 / MT - MATO GROSSO, AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, 
Julgamento:  08/06/2005, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 

MENSAGEM Nº 217/2009 
 
Senhor Presidente: 

 
No uso da competência que me é outorgada 

pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2º. e 
91 IV e com base no parecer emitido pela 
Procuradoria Geral do Estado decidi vetar totalmente, 
o Projeto de Lei nº 474/2008, transformado no 
Autógrafo de Lei nº. 264/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio que “Obriga conter nos 
livros didáticos distribuídos nas instituições de 
ensino da rede pública estadual advertências sobre 
os malefícios de drogas e bebidas alcoólicas.” 

 
O veto total ora aposto ao PL em referência é 

por verificar que ele padece de vícios de 
inconstitucionalidade formal, por afrontar o parágrafo 
1º do artigo 24 da CF/88, pois é de competência da 
União estabelecer normas gerais, vedado ao Estado 
divergir do preceito legal federal e violar a 
competência privativa da União para legislar sobre 
comércio interestadual (art. 22, VIII do mesmo 
preceito legal), também por vício material por 
ofender o princípio da livre iniciativa (art. 170 e 
parágrafo único, também da CF/88. 
 

O veto, portanto, está escudado no parecer 
emitido pela PGE que acolho: 

 
“Primeiramente, aduzimos que o autógrafo 

cuida de matéria relacionada à proteção e defesa da 
saúde, já que o alcoolismo é uma doença 
“reconhecida pela Organização Mundial de Saúde – 
OMS, desde 1967 - afeta seguramente dez por cento 
da população do mundo, sem poupar sexo, idade, 
condição sócio-econômica e/ou etnia”18, que “a ação 
do álcool é tão devastadora que, pelos estudos 
estatísticos da OMS, está em terceiro lugar dentre as 
doenças que mais matam a população, perdendo 
apenas para as doenças cardíacas e o câncer19, e o 
autógrafo tem a intenção de promover à saúde e bem 
estar dos estudantes de ensino da rede pública 
estadual, ao determinar que seja contido nos livros 
didáticos advertências sobre os malefícios do 
consumo de drogas e bebidas alcoólicas. 

 
 Vale a pena mencionar ainda que o consumo 
de drogas também é reconhecido como doença. 

 
A competência legislativa em matéria de 

saúde é concorrente, nos termos do art. 24, XII da 
CF20. Assim, uma vez editadas normas gerais pela 

                                                           
18 MEDEIROS, Maria das Graças de. “Alccolismo – doença da família” - 
http://www.rnsites.com.br/alcoolismo_gb.htm 
 
19 MONTEIRO, Jonathan. “Alcoolismo: doença a ser evitada”. 
http://portalcot.com/reporter/alcoolismo-doenca-a-ser-evitada/ 
 
20 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
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União, os Estados poderão, dentro da competência 
legislativa suplementar que lhes é assegurada no § 2° 
do art. 24 da CF, publicar normas que, respeitados os 
limites estabelecidos pela União, atendam às 
peculiaridades estaduais, como dispõe o art. 19 da 
Constituição Estadual21. 

 
Neste sentido ensina o Colendo Supremo 

Tribunal Federal: 
 

“1. A Constituição do Brasil contemplou a 
técnica da competência legislativa 
concorrente entre a União, os Estados-
membros e o Distrito Federal, cabendo à 
União estabelecer normas gerais e aos 
Estados-membros especificá-las. 2. É 
inconstitucional lei estadual que amplia 
definição estabelecida por texto federal, em 
matéria de competência concorrente. 3. 
Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado procedente.”22 

 
“O espaço de possibilidade de regramento 
pela legislação estadual, em casos de 
competência concorrente abre-se: (1) toda 
vez que não haja legislação federal, quando 
então, mesmo sobre princípios gerais, poderá 
a legislação estadual dispor; e (2) quando, 
existente legislação federal que fixe os 
princípios gerais, caiba complementação ou 
suplementação para o preenchimento de 
lacunas, para aquilo que não corresponda à 
generalidade; ou ainda, para a definição de 
peculiaridades regionais. Precedentes. 6. Da 
legislação estadual, por seu caráter 
suplementar, se espera que preencha vazios 
ou lacunas deixados pela legislação federal 
(...)”23 

 

                                                                                                
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
 (...) 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 
21 Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal:  
(…) 
V - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação 
suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas 
peculiaridades; 
(…) 
 
22 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 1245 / RS - 
Relator Min. EROS GRAU - Julgamento: 06/04/2005 - Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno - DJ 26-08-2005 PP-00005. 
 
23 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ADI-MC 2396/MS - Relator Min. 
ELLEN GRACIE - Julgamento: 26/09/2001 - Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno - DJ 14-12-2001 PP-00023 
 

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

 
Indubitavelmente, o Autógrafo de Lei nº 

264/2009 busca amparo na Carta Magna, a qual 
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, que será garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem redução do risco de doença e 
de outros agravos (art. 19625) e que cabe ao Poder 
Público dispor nos termos de lei sobre 
regulamentação, fiscalização e controle de ações e 
serviços de saúde (art. 19726). 

 
Todavia, apesar da nobre intenção da 

Assembleia Legislativa, não se atentou ao fato de já 
existir norma geral federal reguladora do tema, Lei nº 
11.343/06 – Lei Antidrogas. E, como é vedado ao 
Estado editar normas que divergem dos preceitos já 
fixados pela União, consoante dispõe o parágrafo 1º, 
do art. 24 da CF27, padece de vício de 
inconstitucionalidade formal o Projeto de Lei n. 
474/2008. 

 
A referida legislação federal, em seu artigo 

19, inciso X e XI, prescreve medidas para a 
prevenção do uso indevido das drogas: 

 

                                                           
24 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 3.098, Rel. 
Min. Carlos Velloso, julgamento em 24-11-05, DJ de 10-3-06. 
 
25 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
26 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado. 
27 § 1º do art. 24 – No âmbito da legislação concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 08 de dezembro de 2009 

Art. 19.  As atividades de prevenção do uso 
indevido de drogas devem observar os 
seguintes princípios e diretrizes: 
 
X - o estabelecimento de políticas de 
formação continuada na área da 
prevenção do uso indevido de drogas para 
profissionais de educação nos 3 (três) 
níveis de ensino; 
 
XI - a implantação de projetos pedagógicos 
de prevenção do uso indevido de drogas, 
nas instituições de ensino público e 
privado, alinhados às Diretrizes 
Curriculares Nacionais e aos 
conhecimentos relacionados a drogas; 
 
(Grifos acrescidos) 

 
Sendo assim, pergunta-se: Como deve se 

pautar a atuação das escolas públicas, no que tange as 
advertências sobre os malefícios do consumo de 
drogas e bebidas alcoólicas, utilizando como 
paradigma a Lei 11343/2006? Por meio de um 
processo educacional constante e permanente nas 
instituições de ensino da rede pública estadual, ao 
revés de ações pontuais e esporádicas ou 
simplesmente conter nos livros didáticos distribuídos 
nessas instituições, advertências sobre os malefícios 
do uso de drogas em geral. 

 
Pelo exposto, faz-se necessário citar a bela 

iniciativa do Governador do Estado do Paraná, ao 
implantar o Decreto nº 5.679/2005, que institui no 
âmbito do Território Paranaense, em todas as 
Instituições Públicas Estaduais de Ensino que 
ofertam o Ensino Fundamental, Médio e a Educação 
Superior o Programa de Formação da Cidadania 
Plena. Tal sistema estabelece que será incluído nas 
disciplinas afins, o tema específico que aborde, 
informe e esclareça Cidadania, Qualidade de Vida 
com enfoque na prevenção ao uso indevido de drogas 
lícitas e ilícitas, em todas as Instituições Públicas 
Estaduais de Ensino que ofertam o Ensino 
Fundamental, Médio e a Educação Superior. 
 

Derradeiramente, duas outras 
inconstitucionalidades transparecem cristalinas. A 
primeira interfere no comércio interestadual, pois, 
segundo informações que nos foi repassada pela 
Secretaria da Educação, os livros não são 
confeccionados no Estado do Espírito Santo, logo, 
vislumbra-se a violação ao art. 22, inciso VIII da CF, 
vez que compete privativamente à União legislar 
sobre comércio interestadual. O entendimento da 
Suprema Corte é inequívoca neste sentido: 
 

ADI 2656 / SP - SÃO PAULO  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 

Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA 
Julgamento:  08/05/2003 – Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
PAULISTA. PROIBIÇÃO DE 
IMPORTAÇÃO, EXTRAÇÃO, 
BENEFICIAMENTO, 
COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE PRODUTOS 
CONTENDO QUALQUER TIPO DE 
AMIANTO. GOVERNADOR DO ESTADO 
DE GOIÁS. LEGITIMIDADE ATIVA. 
INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO. 1. Lei editada pelo Governo do 
Estado de São Paulo. Ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pelo 
Governador do Estado de Goiás. Amianto 
crisotila. Restrições à sua comercialização 
imposta pela legislação paulista, com 
evidentes reflexos na economia de Goiás, 
Estado onde está localizada a maior reserva 
natural do minério. Legitimidade ativa do 
Governador de Goiás para iniciar o processo 
de controle concentrado de 
constitucionalidade e pertinência temática. 2. 
Comercialização e extração de amianto. 
Vedação prevista na legislação do Estado de 
São Paulo. Comércio exterior, minas e 
recursos minerais. Legislação. Matéria de 
competência da União (CF, artigo 22, VIII e 
XIII). Invasão de competência legislativa 
pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade. 
3. Produção e consumo de produtos que 
utilizam amianto crisotila. Competência 
concorrente dos entes federados. Existência 
de norma federal em vigor a regulamentar o 
tema (Lei 9055/95). Conseqüência. Vício 
formal da lei paulista, por ser apenas de 
natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) 
a competência estadual para editar normas 
gerais sobre a matéria. 4. Proteção e defesa 
da saúde pública e meio ambiente. Questão 
de interesse nacional. Legitimidade da 
regulamentação geral fixada no âmbito 
federal. Ausência de justificativa para 
tratamento particular e diferenciado pelo 
Estado de São Paulo. 5. Rotulagem com 
informações preventivas a respeito dos 
produtos que contenham amianto. 
Competência da União para legislar sobre 
comércio interestadual (CF, artigo 22, 
VIII). Extrapolação da competência 
concorrente prevista n o inciso V do artigo 24 
da Carta da República, por haver norma 
federal regulando a questão. 

 
 

(Grifos acrescidos) 
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A segunda inconstitucionalidade se refere à 
violação ao princípio da livre iniciativa, conforme 
dispõe o art. 170, caput e parágrafo único da CF. 
 

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da 
justiça social... 
 
Parágrafo único – É assegurado a todos o 
livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei. 

 
(Grifos acrescidos) 

 
O Supremo Tribunal Federal prima pela 

proteção ao princípio da livre iniciativa, conforme se 
depreende do julgado abaixo: 

 
RE 422941 / DF - DISTRITO FEDERAL 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO 
Julgamento:  06/12/2005 – Órgão Julgador:  
Segunda Turma 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTATAL 
NA ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E 
REGULAÇÃO DE SETORES 
ECONÔMICOS: NORMAS DE 
INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE 
INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. CF, 
art. 37, § 6º. I. - A intervenção estatal na 
economia, mediante regulamentação e 
regulação de setores econômicos, faz-se com 
respeito aos princípios e fundamentos da 
Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio 
da livre iniciativa é fundamento da 
República e da Ordem econômica: CF, art. 
1º, IV; art. 170. II. - Fixação de preços em 
valores abaixo da realidade e em 
desconformidade com a legislação aplicável 
ao setor: empecilho ao livre exercício da 
atividade econômica, com desrespeito ao 
princípio da livre iniciativa. III. - Contrato 
celebrado com instituição privada para o 
estabelecimento de levantamentos que 
serviriam de embasamento para a fixação dos 
preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação 
dos preços acabou realizada em valores 
inferiores. Essa conduta gerou danos 
patrimoniais ao agente econômico, vale dizer, 
à recorrente: obrigação de indenizar por parte 
do poder público. CF, art. 37, § 6º. IV. - 
Prejuízos apurados na instância ordinária, 
inclusive mediante perícia técnica. V. - RE 
conhecido e provido. 

(Grifos acrescidos) 
 

Desta feita, não restam dúvidas quanto à 
inconstitucionalidade do Autógrafo de Lei em 
apreço”. 

 
Assim, o veto total se impõe. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

 
Vitória, 03 de dezembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 003/2009 
 
Senhor Presidente: 
 
O presente Projeto de Lei trata da concessão do 
abono pecuniário aos servidores estatutários - 
efetivos e comissionados - do Poder Judiciário do 
Estado do Espírito Santo, a ser pago no mês de 
dezembro do corrente ano, no valor de R$ 1.000,00 
(hum mil reais). 
 
Tal iniciativa visa atender às reivindicações dos 
servidores deste Poder. Com a adoção da proposição 
efetuada no presente Projeto de Lei, esperamos estar 
proporcionando um incentivo financeiro dentro das 
possibilidades legais e orçamentárias previstas. 
 
A despesa decorrente da aprovação deste Projeto de 
Lei tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária Anual, bem como compatibilidade 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano 
Plurianual de Aplicações 2008/2011. 
 
Por todas as justificativas apresentadas, solicitamos a 
aprovação, em regime de urgência, do presente 
Projeto de Lei. 
 
Respeitosamente, 
 

Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON 

Presidente em Exercício -  TJES 
 
 
Exmº. Sr. 
Deputado Estadual ELCIO ALVARES 
DD. Presidente da Augusta Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo 
VITÓRIA – ES 
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PROJETO DE LEI Nº 623/2009 
 

Concede aos Servidores do Poder 
Judiciário Abono Pecuniário. 

 
Art. 1º - A remuneração dos servidores do quadro 
estatutário - efetivos e comissionados - do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo fica acrescida 
de um abono pecuniário, a ser pago no mês de 
dezembro do corrente ano, no valor de R$ 1.000,00 
(hum mil reais). 
 
Parágrafo único - Sobre o valor do abono a que se 
refere este artigo não incidirão descontos e vantagens 
pessoais, exceto se a legislação em vigor assim o 
determinar. 
 
Art. 2º - Aplica-se aos proventos dos servidores 
inativos e aos pensionistas dos servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo o abono 
estabelecido no artigo 1º desta Lei. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas no orçamento do corrente exercício 
do Tribunal de Justiça. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2009. 
 
Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON 
Presidente em Exercício 
 

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
 O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, em cumprimento à Lei Complementar 
nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, bem 
como à Lei Estadual nº 4.890/94, informa que a 
aprovação do presente Projeto de Lei, que concede 
um abono de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a ser pago 
no mês de dezembro do corrente ano aos servidores 
do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, irá 
gerar um impacto orçamentário e financeiro, neste 
exercício, de aproximadamente R$ 3.850.000,00 (três 
milhões oitocentos e cinquenta mil reais) nos gastos 
com as folhas de pagamento de pessoal ativo e 
inativo do Poder Judiciário. 
 
 Na oportunidade esclarecemos que há saldo 
orçamentário aprovado no orçamento do exercício de 
2009 para fazer face a presente despesa, em 
consonância com a Lei Estadual nº 9.111/09, de 15 
de janeiro de 2009 (LOA), atendendo ainda a todos 
os preceitos legais previstos pela Lei complementar 
nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

encontrando-se também dentro da programação 
aprovada no Plano Plurianual de Aplicações 
2008/2011, Lei Estadual nº 8.821/08. 
 

Vitória,  03 de dezembro de 2009. 
 

Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON 

Presidente em Exercício 
 

TRIBUNAL DE CONTAS 
 
Ofício nº 645/GAP  
 
Vitória, 04 de dezembro de 2009.  
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa, 
 

Encaminho a Vossa Excelência, para 
apreciação por essa Augusta Casa Legislativa, o 
anexo Projeto de Lei, acompanhado de justificativa, 
repercussão orçamentária e financeira, que concede 
abono pecuniário aos servidores do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo – TCEES.  
 

Respeitosamente, 
 
Conselheiro MARCOS MIRANDA MADUREIRA 

Presidente do Tribunal de Contas - TCEES 
 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Elcio Alvares  
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa 
 
MENSAGEM Nº 005/2009 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO ESPÍRITO SANTO no uso das 
atribuições constitucionais e legais, encaminha a está 
augusta ASSEMBLEIA LEGISLATIVA o Projeto 
de Lei, em anexo, concedendo aos servidores do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas abono 
pecuniário. 
 Considerando que a proposta ora 
encaminhada se sustenta no espírito de valorização 
do servidor e, sobretudo, por se revestir da mais pura 
justiça, este Tribunal de Contas espera merecer o 
acolhimento pelos ilustres Deputados do pleito aqui 
postulado. 
 

Cordialmente,  
 
 Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2009. 
 

MARCOS MIRANDA MADUREIRA 
Conselheiro Presidente 
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ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS 
Conselheiro Vice-Presidente 

UMBERTO MESSIAS DE SOUZA 
Conselheiro 

ELCY DE SOUZA 
Conselheiro 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Conselheiro 

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Conselheiro 

MARCO ANTONIO DA SILVA 
Conselheiro 

ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Procurador Chefe de Justiça de Contas 

 
PROJETO DE LEI Nº 625 DE 04 DE 

DEZEMBRO DE 2009 
 

Dispõe a concessão de abono pecuniário aos 
servidores do  Quadro de Pessoal do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo.  

 
O GOVERNO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Assembleia 
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 Art. 1º Fica concedido, no mês de dezembro 
de 2009, aos servidores do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, efetivos e em comissão, 1 
(um) abono pecuniário no valor de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais). 
 
 Parágrafo único. O abono, de que trata o 
“caput” deste artigo, não integrará os vencimentos 
para efeito de concessão de vantagens pessoais e de 
fixação de proventos.  
 
 Art. 2º O abono estabelecido no artigo 1º será 
concedido, na forma desta Lei, aos inativos e 
pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo.   
 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução 
do presente Projeto de Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias e serão 
suplementadas quando necessário. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Vitória/ES, 04 de dezembro de 2009. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Considerando a competência deferida a este 
Tribunal de Contas, para iniciar o processo 
legislativo quanto a sua organização, (...) criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos ou 
funções de seus serviços (...), nos termos do artigo 73 
c/c o artigo 75 da Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil, e o corroborado entendimento 
noticiado pelo ofício GP nº 94, de 09 de junho de 
2008, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente dessa Casa de Leis. 

Submeto à elevada deliberação dos 
Excelentíssimos Senhores Membros dessa augusta 
Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei, examinado 
e aprovado pelo Corpo Deliberativo desta Corte de 
Contas, a concessão de abono pecuniário aos 
servidores deste Tribunal de Contas. 

Este projeto de Lei, aliás, segue a trilha, que 
vem desenvolvendo o Excelentíssimo Senhor 
Governo do Estado, Dr. Paulo Cesar Hartung 
Gomes, na busca constante da valorização do 
servidor público. 

Destacando que os recursos necessários 
alusivo ao cumprimento da proposta ora apresentada 
está em consonância com a Lei de Diretrizes 
orçamentárias (Lei 8.969/2008), Lei Orçamentária e  
encontra-se adequada a capacidade orçamentária 
financeira projetada para o Plano Plurianual – 
2008/2011(Lei  8.821/2008), sem comprometer os  
limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  

O valor da despesa estimado com a 
concessão do abono pecuniário, representa o 
montante de R$ 560.920,00 (quinhentos e sessenta 
mil, novecentos e vinte reais).  
 

ABONO EXERCÍCIO 2009 R$ 1.000,00
 
SERVIDORES EFETIVOS 273 R$ 273.000,00 
SERVIDORES 
COMISSIONADOS 

236 R$ 236.000,00 

 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) – 
22% 

 
R$ 51.920,00

 
 TOTAL: R$ 560.920,00 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Procurador-Geral da Justiça 
 
Vitória, 03 de dezembro de 2009. 
 
MENSAGEM/Nº 003/09 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, 
para apreciação dessa Augusta Assembleia 
Legislativa, conforme art. 115 da Constituição 
Estadual, o anexo Projeto de Lei, que tem por 
finalidade conceder um abono pecuniário no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais), valor sobre o qual não 
incidem descontos ou vantagens pessoais. 
 
A proposta vem de encontro com a nova visão de 
gestão de recursos humanos, que busca a valorização 
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do servidor, como elemento ativo da administração 
pública, do qual depende diretamente o sucesso e o 
cumprimento das metas institucionais. 
 
Este abono concedido no Natal tem um significado 
emocional muito maior do que o simplesmente 
financeiro, é um instrumento de motivação, que 
traduz o reconhecimento do Estado para com seus 
colaboradores, levando em conta que a administração 
de recursos humanos implementada no serviço 
público não aplica ferramentas de incentivo, 
promoção e benefícios profissionais ao seu quadro de 
pessoal, diferente da gestão das empresas e 
organizações da administração privada. 
 
A repercussão financeira, do presente projeto de lei, é 
irrisória, considerando que o quadro é formado por 
apenas 319 servidores (efetivos e comissionados), 
com uma despesa única que equivale a 0,13% do 
orçamento de 2009, para a qual possuímos 
disponibilidade orçamentária e financeira. 
 
Certos da peculiar atenção dessa Augusta Assembleia 
Legislativa, agradecemos, antecipadamente, a 
colaboração. 
 
Atenciosamente, 
 
FERNANDO ZARDINI ANTONIO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
EXM.º SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
DEPUTADO ELCIO ALVARES 
NESTA 
 

PROJETO DE LEI Nº 624/2009 
 

Concede um abono pecuniário, no mês de 
dezembro de 2009, aos servidores 
administrativos do MP-ES. 

 
Art. 1º Fica concedido, no mês de dezembro de 2009, 
aos servidores administrativos do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo, efetivos e em comissão, 
um abono pecuniário no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais). 
 
Parágrafo único. No valor do referido abono não 
incidem descontos ou vantagens pessoais, exceto se a 
legislação em vigor assim o determinar. 
 
Art. 2º Aplica-se aos proventos dos servidores 
inativos do Ministério Público-ES o abono 
estabelecido no artigo 1º desta Lei. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei correm à conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas no orçamento do corrente 
exercício. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação ficando revogadas as disposições em 
contrário. 
 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 
DESPESA 

 
DECLARAMOS que a aprovação do presente Projeto 
de Lei, que concede um Abono Pecuniário aos 
Servidores Administrativos da Instituição no mês de 
dezembro de 2009, acarretará uma repercussão 
orçamentária e financeira estimada na ordem de 
0,19% sobre o valor total da folha de pagamento do 
pessoal do MP-ES, e de 0,13% sobre o valor fixado 
na Lei Orçamentária para as despesas deste MP-ES, 
no exercício de 2009. 
 
Informamos, também, que as despesas com pessoal 
estão previstas no saldo orçamentário aprovado no 
Orçamento do exercício de 2009 — Lei Orçamentária 
nº 8.822 de 25 de janeiro de 2008, e atendem aos 
dispositivos legais da Lei Complementar nº 101/2000 
— Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE ABONO 

Quadro de pessoal Quantidade Abono de R$ 
1.000,00 

TOTAL 319 319.000,00 

Participação na Folha de 
Pagamento   0,19%

Participação no 
Orçamento/2009   0,13%

 
Vitória, 03 de dezembro de 2009. 
 

FERNANDO ZARDINI ANTONIO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.763 
 

Concede Medalha “Ewerton 
Montenegro” ao Sr. Homero Junger 
Mafra. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 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, e pela Resolução 
2.075, de 22.4.2003, promulga a seguinte Resolução: 
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Art. 1º Fica concedida a Medalha “Ewerton 
Montenegro” ao Sr. Homero Junger Mafra. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
04 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.764 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Senhor 
Adahyr Cruz. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, o Senhor 
Adahyr Cruz, 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 
04 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.765 

 
Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Senhor Enio 
Bergoli. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, o Senhor Enio 
Bergoli, 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 
04 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.766 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Senhor Jair 
Pandolfi. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 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 “Cavaleiro”, o Senhor Jair 
Pandolfi, 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 
04 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.767 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Senhor 
Odelaniel Martins Rodrigues. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA 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 “Cavaleiro”, o Senhor 
Odelaniel Martins Rodrigues, 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 
04 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.768 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Senhor 
Vandaike Costa Araújo. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 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 “Cavaleiro”, o Senhor 
Vandaike Costa Araújo, 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 
04 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 2.769 
 

Concede o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota 
Albuquerque” ao Hospital 
Evangélico de Vila Velha. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 1.883, de 12.12.1997, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” ao 
Hospital Evangélico de Vila Velha. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.770 

 
Concede o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota 
Albuquerque” ao Grupo de Socorro 
Voluntário. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 1.883, de 12.12.1997, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” ao 
Grupo de Socorro Voluntário. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
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MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.771 
 

Concede o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota 
Albuquerque” ao Hospital dos 
Ferroviários. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 1.883, de 12.12.1997, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” ao 
Hospital dos Ferroviários. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.772 
 

Concede o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota 
Albuquerque” a Loja Maçônica 
Cidade de Vila Velha. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 1.883, de 12.12.1997, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 
Loja Maçônica Cidade de Vila Velha. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.773 
 

Concede o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota 
Albuquerque” ao Grupo de Apoio 
Fraterno. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 1.883, de 12.12.1997, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 
Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” ao 
Grupo de Apoio Fraterno. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de dezembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 593 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta da Comunicação 
Interna DLMAE 048/09, resolve: 
 
 RETIFICAR a constituição da comissão 
para elaborar a Prestação de Contas dos Ordenadores 
de Despesas da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
relativa ao exercício de 2009, composta dos 
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servidores a seguir discriminados e sob a 
coordenação do primeiro: Carla Monteiro de Mello 
Mesquita, Waldeir da Silva Santos, Ana Cláudia 
Fernandes Pim, Márcia Regina Queiroz, Tânia 
Freitas Spadeto e Flora Regina Hernandes 
Gonçalves. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
07 de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
Processo: 093140/2009 

Pregão Eletrônico nº 035/2009 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna pública, de acordo com o Decreto 
Federal 3.391/2001, a celebração da Ata de Registro 
de Preço decorrente do Pregão Eletrônico nº 
035/2009. 
 
Objeto: Locação de Monitores de Vídeo de 18,5” e 
22” polegadas, com garantia on-site de 3 (três) anos. 
A Ata da empresa registrada, conforme abaixo, 
encontra-se à disposição dos interessados no site: 
www.al.es.gov.br, link “Licitações”. 
Contato: Comissão Permanente de Licitação – 
CPL/ALES. E-mail: cpl@al.es.gov.br; Tels.: (27) 
3382-3874 / 3382-3754. 
 
Órgão Gerenciador: Comissão Permanente de 
Licitação – CPL/ALES. 
 

Ata nº 006/2009 
 
Empresa: Supriservice Informática Ltda.    
 
Lote Único – Locação de Monitores de Vídeo de 
18,5” e 22” polegadas, com garantia on-site de 3 
(três) anos. 
 
Vigência: O prazo de vigência das Atas de Registro 
de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a 
sua prorrogação. 
 

Vitória, 07 de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 026/2009 
 
O Setor de Contratos e Convênios da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: TEC BRASIL LTDA EPP. 
 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada 
para manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos no Consultório Odontológico da 
ALES. 
 
VALOR: O valor do CONTRATO é de R$ 7.800,00 
(sete mil e oitocentos reais). 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) 
meses, com início no dia subsequente ao da 
publicação deste Instrumento. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 093630. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
07 de dezembro de 2009. 
 

Zilda Martins Campos 
Setor de Contratos e Convênios da ALES 

 
 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei 
8.666/93, torna público que a Mesa Diretora ratificou 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação 
emergencial referente à prestação de serviços em 
altura, visando a instalação de pontos de ancoragem 
em todo o perímetro do prédio da ALES e a inspeção 
dos revestimentos cerâmicos, granitos vidros e 
metálicos de toda a fachada da edificação, com base 
no Artigo 24, Inciso IV, da citada Lei e parecer da 
Procuradoria Geral, constante do processo nº 
093375/2009. 
 
CONTRATADA: CHRISTIAN ROCHA 
GODINHO – ME. 
Empenho nº 2009NE01939 - R$ R$ 183.260,00 
(cento e oitenta e três mil duzentos e sessenta reais). 
 

Vitória, 07 de dezembro de 2009 
 

Marcela Buaiz Rocio de Souza 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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