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ATAS DAS SESSÕES 
 

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

ÀS DEZENOVE HORAS, O SENHOR 
DEPUTADO DOUTOR HÉRCULES OCUPA A 
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhoras e senhores, senhores 
deputados, autoridades presentes, público que nos 
acompanha nas galerias desta Casa e através da TV 
Assembleia, boa-noite. A Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo sente-se honrada com a 
presença dos senhores nesta sessão especial que tem 
como finalidade debater as políticas públicas de 
proteção e defesa dos animais no Estado do Espírito 
Santo. 
 Convido para os procedimentos regimentais 
de abertura dos trabalhos o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, proponente desta sessão.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão.  

Senhores, procederei à leitura de um 
versículo da Bíblia. (Pausa) 
 

(O Senhor Doutor Hércules lê 
Gênesis, 06:19-20) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Versículo muito bem escolhido pelo 
Cerimonial, pois este texto da Bíblia tem tudo a ver 
com a sessão de hoje. 

Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e 
informo aos Senhores Deputados e demais presentes 
que esta sessão é especial, para debater políticas 
públicas de proteção e defesa dos animais no Estado 
do Espírito Santo. O objetivo desta sessão especial é 
promover debates e palestras sobre a utilização de 
animais em eventos, adoção de programas 
internacionais de educação humanitária em bem-estar 
animal e uma nova política para o controle de 
zoonose no Estado. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa a 
Doutora Elizabeth MacGregor, Presidenta da WSPA no 
Brasil, Sociedade Mundial de Proteção dos Animais, 
órgão consultivo da ONU; o Doutor Sílvio Queiroz de 
Oliveira, Presidente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária; o Tenente Fontes, representante da Polícia 
Ambiental do Estado do Espírito Santo; a Senhora 
Virgínia Brandão, Presidenta da Sopaes; o Senhor 
Rômulo Vitorio, Diretor da Amaes; o Senhor Maninho 
Pacheco, Coordenador do Fórum Estadual de Defesa 
dos Direitos dos Animais; o Doutor Lupércio Barbosa, 
Presidente do Instituto Orca; o Senhor Duda da 

Barra, subsecretário Municipal de Meio Ambiente de 
Vila Velha, representante do Secretário Municipal de 
Meio Ambiente de Vila Velha; o Senhor Hélio 
Schneider, superintendente da Acapes e a Senhora 
Fabiana Alvarenga, do Instituto Gala, Grupo 
Abolicionista pela Libertação Animal. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido todos para, de pé, e 
voltados para as Bandeiras, ouvirmos o Hino 
Nacional. (Pausa) 

 
(É executado o Hino Nacional) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Senhor Jacques Passamani, analista ambiental 
responsável pelo Núcleo de Fauna do Ibama/ES. 
(Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor Deputado Doutor Hércules, 
proponente desta sessão. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhoras e Senhores, boa-
noite. Antes de iniciarmos nossa fala, é necessário 
registrar que os eventos políticos têm uma média de 
atraso, estatisticamente comprovada, de quarenta e 
cinco minutos. Criamos o hábito da pontualidade há 
muito tempo. Todas as nossas atividades marcadas 
para as 19h começam no horário, e se tivermos que 
iniciar a sessão sozinho o fazemos. Quando fomos 
presidente da Câmara Municipal de Vila Velha já 
abrimos a sessão, realizamos a chamada e a 
encerramos porque não havia nenhum vereador 
conosco. Portanto, ainda chegarão mais convidados, 
mas é bom que as pessoas se habituem aos horários 
marcados. 
 Saudamos neste momento todos os presentes 
a esta sessão especial. É uma grande honra e alegria 
tê-los nesta sessão especial. Quem não está 
compondo a Mesa não é menos importante do que 
seus integrantes. Estamos naturalmente no mesmo 
degrau de luta por uma causa justa. Precisamos ter 
consciência ecológica e ambiental melhorada, e a 
teremos se Deus quiser. 
 Agradecemos a presença à Dr.ª Elizabeth 
MacGregor, Presidenta da WSPA no Brasil - 
Sociedade Mundial de Proteção dos Animais, que 
veio de Brasília para este evento; e ao meu querido 
colega Lupércio Barbosa, médico pediatra. 

Convido para compor a Mesa o Senhor 
Carlos Roberto Rafael, Secretário de Saúde de 
Cariacica. (Pausa) 
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(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – 
Agradecemos a presença ao Senhor Manoel 
Coutinho, representante da Prefeitura Municipal de 
Vitória; ao Senhor Duda da Barra, subsecretário de 
Meio Ambiente de Vila Velha, terra onde moramos e 
que muito amamos; às Senhoras Mirian Nascimento e 
Virgínia Brandão, da Sopaes; ao Senhor Maninho 
Pacheco, com quem passamos quase todo o dia hoje 
fazendo peregrinação por diversos órgãos de 
imprensa, começando pela Rádio Universitária, onde 
o vereador pelo Município de Vitória, Senhor Namy 
Chequer, ofereceu-nos um espaço muito bom e 
depois fomos para a TV Capixaba, onde o nosso 
querido Giovani César nos ofereceu também um 
espaço importante; ao Senhor Maninho Pacheco, do 
Foca, Fórum Estadual de Defesa dos Direitos dos 
Animais; ao Dr. Silvio Queiroz de Oliveira, 
presidente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado do Estado do Espírito Santo; 
ao Senhor Jacques Passamani, analista ambiental, e 
às demais autoridades e convidados presentes nesta 
sessão especial. 

Minha militância pela causa ambiental e em 
defesa dos direitos dos animais remonta à época da 
criação do Instituto Orca, Organização e Consciência 
Ambiental, brilhantemente presidida pelo colega de 
profissão e também médico, Dr. Lupércio Barbosa. 
Nos últimos dois anos tenho beneficiado o Instituto 
com a destinação de algumas emendas, verba pessoal 
no orçamento estadual prevendo recursos para a 
organização, bem como para a Avidepa, presidida 
pelo Senhor César Meyer Musso. 

Ano passado, por meio do colega Lupércio 
Barbosa, fui apresentado ao também membro do 
Orca, jornalista, publicitário e ativista independente 
dos direitos dos animais, Senhor Maninho Pacheco. 
Naquele momento tomei conhecimento da proibição 
da utilização de animais em circos no Estado do 
Espírito Santo, sobre a adoção do programa 
Internacional de Educação Humanitária em Bem-
Estar Animal e uma nova política para o controle de 
Zoonose no Estado do Espírito Santo. 

Dando início a nossa militância parlamentar, 
em defesa dos animais, realizamos em abril deste ano 
audiência pública que tratou da proibição de 
utilização de animais em circos. Devemos lembrar 
que aquele leão que se apresenta em circo, apanhou 
muito para subir a escada ou para se sentar no banco. 
Não pensem que ele está fazendo isso porque é 
bonito, porque recebeu um prêmio, ou porque recebe 
um pedacinho melhor de carne, mas porque apanhou 
muito. Quando um elefante dança é devido ao reflexo 
condicionado, ou seja, primeiro ele é colocado numa 
chapa quente e com música tocando. Depois tiram a 
chapa e colocam somente música. Ele, traumatizado e 
com reflexo condicionado, dança. É parecido com o 
cão de Pavlov que os presentes a esta sessão especial 
conhecem melhor do que nós. Esses animais sofrem 

muito: os leões têm as presas e as garras arrancadas, 
vivem num espaço de três, a quatro metros 
quadrados, quando antes viviam numa grande 
extensão de terra. Falaremos sobre isso também.  

Convidamos para compor a Mesa a 
Procuradora da República do Estado do Espírito 
Santo, Senhora Elisandra de Oliveira Olímpio, a 
quem agradecemos a presença. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – 

Continuando, após o evento e contando com a ajuda 
das Associações de Amigos e Protetores dos 
Animais, tomei algumas iniciativas. Desculpe-me por 
falar na primeira pessoa já que não fiz nada sozinho, 
mas juntamente com Maninho Pacheco, com Virgínia 
Brandão, com Sâmara Abraão e com o Ibama. 
Apresentei projeto de lei que proíbe a exibição de 
animais em circos no Estado do Espírito Santo; 
apresentei projeto de lei que prevê a realização de 
campanha anual de controle populacional de cães e 
gatos e ações educativas sobre a responsabilidade de 
possuir um animal de estimação. 

 Realizamos tudo isso porque temos como 
objetivo o nosso animal. O animal nos traz satisfação 
e alegria, mas será que levamos alegria para esse 
animal também? Deixamos essa pergunta no ar, para 
que façam uma reflexão e respondam depois. Será 
que estamos retribuindo a satisfação e o prazer de ter 
um animal? Há que se refletir sobre isso. Também 
apresentamos projeto de lei que prevê a instituição da 
Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais 
no Estado do Espírito Santo. 

Apoiei de forma logística e financeira a 
operação Rompendo as Jaulas que resgatou, libertou 
e enviou para o santuário do projeto GAP, Grandes 
Primatas, em Sorocaba, há noventa quilômetros da 
Capital de São Paulo, duas leoas e um leão. Este 
santuário hoje abriga grandes primatas, feras e 
animais de grande porte. Conseguimos resgatar, com 
apoio do Ibama, dos amigos e das associações, duas 
leoas e um leão que há quinze anos eram vítimas de 
maus-tratos no circo Rostok. 

Convido para compor a Mesa o Senhor 
Antonino Antonioli. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – 

Continuando a nossa fala, com a operação Rompendo 
as Jaulas resgatamos uma leoa no Município de 
Serra. Esta leoa está no Córrego do Sete, localizado 
logo depois da Ponta da Fruta, no terreno do 
estudante de veterinária, Senhor Antonino Antonioli. 
A família dele cedeu espaço para abrigar animais 
vítimas de maus-tratos.  

Conseguimos com o Senhor Deusdete Perim, 
dono do supermercado Perim, alimentação para a 
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leoa; conseguimos também com o Senhor Geraldo 
Casasco, empresário de Vila Velha, dono da empresa 
Perfil Alumínios, todo o material para fazer o 
alojamento para a leoa. Ela está numa jaula de mais ou 
menos três metros quadrados, mas será construído um 
recinto de cento e vinte metros quadrados para abrigá-
la. Ainda é um espaço pequeno? Sim. Seria melhor se 
ela estivesse solta na África, mas ela não tem nem mais 
condições de se adaptar a um lugar desses. Então, 
graças ao Senhor Antonino Antonioli e família a leoa 
está bem tratada. Eles cederam espaço no sítio de sua 
família para abrigar essa leoa, hoje uma figura 
emblemática. Com isso queremos mostrar que podemos 
tratar bem os animais, acolhê-los e evitar os maus-
tratos. 
 Somos autor de emenda parlamentar que 
destina recursos da ordem de vinte e cinco mil reais 
para o Instituto Orca, em 2009, com um trabalho 
importante e que já recebeu emendas em 2007 e 2008 e 
para quem em 2010 também destinaremos recurso. 
Somos autor de emenda parlamentar que destina 
recursos da ordem de vinte e cinco mil reais para a 
Avidepa do Senhor César Meyer Musso, projeto 
maravilhoso de conscientização e preservação do meio 
ambiente. A Avidepa já recebeu emendas em 2007, 
2008 e 2009 e receberá em 2010. Somos autor também 
de emenda parlamentar que destina recursos da ordem 
de quarenta mil reais para a Associação dos Amigos dos 
Animais, bem como é de nossa autoria a emenda 
parlamentar que destina recursos da ordem de quarenta 
mil reais para a Sociedade Protetora dos Animais. Não 
nos recordamos se em outros tempos essas associações 
receberam emendas nesse valor. Isto é o que 
podemos fazer. 
 Algumas pessoas nos questionam sobre 
crianças e pacientes por sermos médico, mas somos 
também Presidente da Comissão de Saúde e de Meio 
Ambiente, e não abandonamos os pacientes, nem as 
crianças. Podemos tratar bem o ser humano, mas não 
precisamos destratar os animais. 
 Destinamos, este ano e para o ano que vem, 
recursos para seis ambulâncias: uma para o Hospital 
Evangélico de Vila Velha; uma para o Hospital dos 
Ferroviários; uma para a APAE; uma para a Pestalozzi; 
uma para a União dos Cegos e uma para a Fundação 
Bem Viver. Também destinamos recursos para as 
escolas de samba e para a liga de futebol e fomos 
criticados. Gostamos de futebol e de samba e 
respeitamos quem não gosta, mas também temos que 
trabalhar em prol da cultura. Destinamos recursos sim, 
porque o povo precisa de alegria, de diversão e de 
cultura. O povo gosta disso e temos que trabalhar 
com carinho. 
 Paralelo a esse trabalho com os protetores de 
animais, tenho visitado o Ibama. E fiquei triste ao ver 
como aquelas pessoas trabalham tanto e num espaço tão 
acanhado. O governo federal deveria dar mais atenção 
ao pessoal do Ibama, inclusive destinando recursos para 
a construção de uma sede ampla, num local melhor e 
com estacionamento amplo.    

Infelizmente terei que fazer uma crítica, pois 
fico triste quando vejo nosso Hospital das Clínicas - 
para a Senhora Elizabeth MacGregor e para quem não 

conhece o é um hospital universitário, um hospital-
escola que pertence ao governo federal - naquela 
situação. As pessoas pediam socorro - durante uma 
reunião que participei, na última quarta-feira por parte 
do Governo do Estado - com medo de o Hospital das 
Clínicas fechar. O hospital não fechará porque o Estado 
do Espírito Santo, por intermédio do Governador Paulo 
Hartung, do Vice-Governador Ricardo Ferraço, assim 
como do Senhor Secretário Anselmo Tozi, arranjará 
uma forma legal para ajudar o Hospital das Clínicas. 
Mas é lamentável ver o governo federal patrocinando 
times de futebol e ver um hospital a ponto de fechar por 
falta de aparelhos; ver o Doutor Emílio Mameri fazer 
campanhas em jantar de adesão para comprar aparelho 
de endoscopia para o hospital universitário, um 
hospital-escola. Isso não pode acontecer. Se for 
patrocinar o futebol, que primeiro olhe para os 
hospitais. 
 Paralelo a esse trabalho, com os protetores de 
animais, tenho visitado regularmente o Ibama/ES, 
esforçando-me em articular apoio político da bancada 
federal capixaba no sentido de pressionar o governo 
federal que libere ao órgão verbas previstas no 
orçamento, pois é preciso dotar o Ibama/ES de melhor 
estrutura física e humana, a fim de que as fiscalizações 
de campo sejam intensificadas, quais sejam: mais 
veículos, mais condições, melhores salários, 
equipamentos e proteção para essas pessoas, 
verdadeiros sacerdotes. 
 Nossa intenção hoje é debater sobre a 
utilização de animais em circo, adoção de programas 
internacionais de educação humanitária em bem-estar 
animal e uma nova política para o controle de zoonoses 
para o Estado do Espírito Santo. Cremos que seria 
importante sairmos desse debate com algumas diretrizes 
e metas a serem cumpridas, a fim de que atuemos 
perante as prefeituras municipais, o governo estadual e 
o governo federal. 
 Lembramos que o governo estadual e o 
governo federal são entes abstratos, mas o município 
não. Esse termo pode até não ser adequado, mas na 
verdade as coisas acontecem no município onde 
nascemos, vivemos e morremos. Por isso ele tem que 
intensificar essas políticas públicas, tem que incluir na 
grade curricular das crianças a educação ambiental. É 
simples fazer isso, e se começar hoje a tomar essa 
atitude melhorará este País, as crianças mudarão essa 
consciência. Temos uma riqueza imensurável neste 
País, mas infelizmente algumas políticas deixam muito 
a desejar para o nosso cidadão.  

Pedimos desculpas por algum desabafo, não 
temos outra oportunidade para falar o que pensamos. 
Pode haver muita coisa errada, mas achamos que 
alguma coisa naturalmente está certa. Agradecemos 
com muita emoção a presença de todos. Estamos 
lutando por uma causa justa, por um Estado e por um 
País melhor. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de 
Estado da Saúde, Senhor Renato Abrahão Lima, 
representando o Secretário Anselmo Tozi. 
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(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento o Senhor 
Deputado Doutor Hércules conduzirá esta sessão 
especial, dando início às palestras e aos debates. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Ouviremos o pronunciamento da 
Doutora Elizabeth MacGregor, Presidenta da WSPA 
no Brasil, que falará sobre políticas públicas de 
proteção e defesa dos animais no Estado do Espírito 
Santo, motivo desta sessão especial.  

 
A SR.ª ELIZABETH MACGREGOR – 

(Sem revisão da oradora) - Boa noite a todos. 
Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
pela realização desse fórum de políticas públicas de 
proteção e defesa dos animais no Estado do Espírito 
Santo. Cumprimento o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, demais autoridades e público presente. 
Faço um agradecimento especial ao Rômulo Vitório, 
a toda equipe da Amaes, Associação Amigos dos 
Animais do Espírito Santo, nossa filiada aqui no 
Brasil; também o apoio da Sopaes, Sociedade 
Protetora dos Animais do Espírito Santo; ao Instituto 
Orca; à Avidepa, Associação Vila-Velhense de 
Proteção Ambiental; ao Grupo Gala e ao Foca, 
Fórum Estadual de Defesa dos Direitos dos Animais.  

Hoje a presença dos senhores nesta sessão 
especial representa um ato de cidadania. Todos 
queremos participar da construção de uma sociedade 
mais justa para todos e de uma sociedade menos 
violenta. Cremos que essa é a vontade de todos os 
brasileiros. Aliás, acreditamos que essa é a vontade 
de todos nós, que vivemos neste Planeta, mas 
consideramos que nós, brasileiros, queremos ajudar 
na construção dessa nova sociedade brasileira. 

Existe a percepção da senciência dos animais, 
isto é, de que eles têm necessidades, e de que as 
ações promovidas pelos seres humanos geram um 
impacto sobre o meio ambiente. Teremos em 
dezembro uma reunião dos líderes globais na 
Dinamarca. Sabemos que todos os nossos atos têm 
impacto sobre o meio ambiente, e sobre todas as 
demais formas de vida, não apenas na espécie animal, 
no ser humano, mas em todas as espécies animais. 
Mas como trilharemos um caminho para solucionar 
vários dilemas morais? Como abriremos espaço para 
o respeito à diversidade, tão falado, o direito à vida 
de todos os seres com dignidade? Hoje neste fórum 
podemos discutir tudo isso. 

O mundo já dispõe de comprovações 
científicas e de informações suficientes de que os 
animais são seres sencientes. Esta palavra, 
senciência, está muito em voga hoje. Porque até 
pouco tempo dentro de nosso antropocentrismo o ser 
humano julgava-se a única espécie que tinha 
sentimentos, além de raciocínio. Mas hoje está mais 

do que comprovado que todas as espécies animais, 
principalmente os vertebrados são seres sencientes, 
seres que experimentam sensações: tanto de prazer, 
quanto de dor, de ansiedade, de estresse e de medo. 
Quem tem um cão ou um gato, em sua casa acha 
isso óbvio. Mas quando paramos para pensar nas 
outras espécies animais, que relegamos a segundo 
plano, porque as utilizamos para outras coisas - 
como para consumo - serão eles também seres 
sencientes? Hoje em dia a ciência nos diz que sim. 
Ficando apenas no campo dos animais vertebrados, 
esta é uma afirmação que pode ser realmente 
comprovada. Até pouco tempo esses animais eram 
utilizados, segundo a função dada pelo ser humano, 
mas esse paradigma está sendo revisto. A 
preocupação e o modo como tratamos os animais 
não é uma coisa abstrata, mas concreta. E o modo 
como tratamos os animais serve também de reflexo 
e parâmetro para como tratamos a própria espécie 
humana. 

Precisamos construir um novo paradigma, 
um novo modelo de sociedade ancorado em 
valores essenciais ao pleno exercício do que 
chamamos de consciência planetária, aquela que 
reconhece a interdependência de todos os seres. 
Então estamos saindo de um paradigma de 
antropocentrismo, para uma visão mais holística 
em que reconhecemos essa interdependência: seres 
humanos, outras espécies animais, e o meio 
ambiente. Valores como compaixão, respeito, 
tolerância, solidariedade, responsabilidade, 
empatia, em relação a todos esses outros seres são 
fundamentais para a formação de cidadãos gentis, 
atenciosos e cuidadosos. Assim contribuímos para 
quebrar o ciclo da violência, dando lugar a uma 
sociedade mais justa e harmoniosa que todos 
queremos. E para isso temos que formar essa 
sociedade. Em meu nome, em nome da WSPA, 
espero que hoje este fórum seja apenas mais um 
passo na formação dessa nova sociedade, dentro 
desse novo paradigma de reconhecimento dessa 
interdependência entre todos os seres, e que todos 
possam gerar essa sociedade menos violenta e mais 
justa para com todos. 

Farei uma pequena apresentação da ONG 
que represento e de como trabalho. Sou gerente de 
desenvolvimento da WSPA e a sede no Brasil é no 
Estado do Rio de Janeiro. Cheguei hoje do Rio de 
Janeiro. Entrarei em um dos temas propostos para 
este fórum, o da educação. Como falou o Senhor 
Deputado Doutor Hércules educação é muito 
importante. Como falar sobre mudança se não 
falamos sobre educação? Isso é um processo 
consistente, contínuo nas salas de aula e 
importante. A WSPA é uma ONG internacional, 
tem sede em Londres e escritórios em quinze 
países, estamos presentes nos cinco Continentes. 
Tem status de consultora na ONU e no Conselho 
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Europeu. Na verdade ela é uma federação de 
ONGs de Proteção Animal. São mais de mil ONGs 
afiliadas em cento e cinquenta e seis países, que 
primam sempre por trabalhar em parceria. Hoje 
vemos aqui todas as ONGs reunidas, o poder 
público e a sociedade presente para trabalharmos 
em parceria.  

A WSPA trabalha em nível global, em 
parceria com organismos, tais como Organização 
Mundial da Saúde e Associação Mundial de 
Veterinária. Essas parcerias são feitas em nível 
global, nacional, estadual e municipal. A visão da 
WSPA é um mundo em que o bem-estar animal 
importa, e os maus-tratos tenham fim. Para 
alcançarmos essa visão, qual deveria ser a nossa 
missão no mundo? Construirmos um movimento 
global de proteção animal. 

Portanto, parceria é uma palavra chave para 
a WSPA. Em todos os países coloridos de azul a 
WSPA tem um escritório ou uma ONG afiliada, e 
aqui está localizado o nosso escritório. Os dois 
últimos escritórios abertos foram na China e Índia. 
Toda essa parte da Ásia - com uma cultura bem 
diferente em que os animais são percebidos de 
forma diferente - tem também um grande 
progresso. Na China, por exemplo, não foi fácil 
abrir um escritório porque uma ONG não pode 
simplesmente chegar e abrir um escritório. 
Podemos fazer isso a convite do governo chinês. 
Tem toda uma intenção do governo chinês, será um 
movimento muito grande de ver toda a 
problemática de destruição ambiental feita na 
China em nome do progresso, e também dessa 
parte do relacionamento do ser humano com as 
outras espécies animais. 

A WSPA trabalha com todas as espécies 
animais. Chamamos de animais de produção os 
domésticos e utilizados para consumo humano. 
Animais silvestres e de companhia estão 
compreendidos entre cães, gatos e cavalos. Para 
cada espécie tem um problema diferente ao ser 
humano, e haverá programa e departamentos 
diferentes para trabalhar em cada um desses 
problemas. 

Outro grande diferencial da WSPA 
trabalha, também, com gerenciamento de desastres. 
Temos visto áreas mais afeitas a desastres: vulcões, 
furacões e tremores de terra. Sempre falamos que 
Deus é brasileiro e que o Brasil foi poupado. Mas 
nestes últimos anos vemos que a coisa não é bem 
assim, pois vimos ensaios de mini furacões na 
Região Sul e tremores de terra em São Paulo. 
Portanto, até no Brasil estamos também pensando 
em fazer um departamento de gerenciamento de 
desastres. Inclusive na Convenção Nacional de 
Afiliadas que realizaremos em Belo Horizonte, em 
dezembro, teremos um curso especial para as 
nossas afiliadas em como se fazer um programa 

pró-ativo, o que fazer antes dos desastres e não depois; 
o que fazer e como se preparar no caso de desastres que 
todos sofremos. É o caso do aquecimento global, em 
que todos os países estão afeitos. 

No Brasil o nosso escritório funciona no Rio de 
Janeiro, em Copacabana. Todos estão convidados a 
conhecer nossa equipe. Estamos fazendo no Brasil uma 
réplica do que existe em Londres. Temos departamentos 
para cuidar de cada programa, já temos departamentos 
de campanhas, de comunicações, de educação superior, 
de animais de companhia, de desenvolvimento de 
afiliadas, e estamos à frente. Também temos uma 
especial: acabamos de contratar uma gerente de 
educação, Doutora Tatiana Raizer, que deveria estar 
hoje aqui falando de educação. Começamos a 
desenvolver esse programa desde 2003, e agora temos 
uma gerente especialmente para isso, e que no Brasil 
está se desenvolvendo num ritmo bem intenso. É assim 
que está formado aqui. 
 Gostaríamos de fazer uma pequena nota porque 
quando falamos de educação, queremos falar sobre um 
programa consistente e contínuo dentro das escolas. A 
educação permeia todos os nossos programas, mas 
normalmente as pessoas quando falam em educação 
estão se referindo também às campanhas educativas que 
tenham começo, meio e fim. Como falamos: uma 
campanha de conscientização, que pode ser sobre 
vacinação, ou pode ser o que as ONGs desejam 
informar ao público. Quando falamos em educação, 
falamos de algo complexo dentro das escolas. Como a 
WSPA trabalha nessa área? O que a WSPA quer 
alcançar? Precisamos ter claro o nosso objetivo. Sempre 
que começamos um programa temos que saber onde 
queremos chegar. E aqui é um mundo onde o bem-estar 
animal importa, e a crueldade com os animais precisa 
ter fim. Esta é a nossa visão, mas em cada área teremos 
estratégias diferentes.  

Podem perguntar: por que existe crueldade 
contra os animais? Temos que nos perguntar 
primeiramente isso: estamos falando sobre crueldade. 
Aqui também fazemos um parêntese: sou vegetariana e 
a maior parte das pessoas que trabalham no WSPA 
também os é. Mas como instituição não pregamos o 
vegetarianismo. Temos uma visão muito pragmática, 
mesmo que os animais sejam utilizados, como é feito 
isso? Vemos o fluxo civilizatório do ser humano como 
um galgar de passos, de etapas. Queremos para os 
animais uma melhora aqui e agora. Como trataremos 
dessa crueldade, se não entendemos como algo é feito, e 
como vamos trabalhar contra? Um dos princípios seria 
uma parte por ignorância. As pessoas que não tem 
conhecimento sobre os animais o fazem por ignorância 
e não por serem más, ou por alguma coisa parecida.  

Cada vez mais repetimos a palavra violência. 
Quando se entra num círculo de violência, ela não é 
compartimentada, é violência contra seres humanos e 
contra animais. Queremos quebrar esse ciclo. Já 
falamos anteriormente sobre Antropocentrismo e 
egocentrismo. Se achamos que para não pode 
haver crueldade para a nossa espécie, mas se as 
consideramos as outras espécies não racionais, não 
sencientes, podemos achar que tudo pode ser feito 
contra elas. Falta de valores: se estamos numa 
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sociedade que não respeita o próximo, seja qual for 
sua forma de vida, teremos um problema de 
crueldade contra animais também.  
 Desrespeito à vida como um todo é algo 
bem claro. Se entendemos isso teremos estratégias 
diferentes. Como poderemos mudar de um 
paradigma de maus-tratos e crueldade para bem-
estar e respeito? Estamos falando especificamente 
de formar uma nova geração em que esses valores 
tenham sido todos desenvolvidos na escola. Como 
podemos mudar isso? Podemos mudar de várias 
formas, tais como: legislação - depois falaremos 
sobre essa parte política - precisamos ter marcos 
legais para que tudo o que queiramos nesse novo 
paradigma fique registrado e seja claro para todos. 
Não podemos ter subjetivismos: para um pode, 
para outros não. Então, necessitaremos marcos 
legais que nos serão dados pela legislação. 
Podemos também fazer o que chamamos de 
campanha de conscientização. Conscientizar o 
público em geral, quer dizer, isso será de uma 
forma um pouco mais rápida, chegarmos de 
imediato ao nosso público alvo. E poderemos 
trabalhar com educação, formar essas novas 
gerações, e dentro da educação teremos que prover 
conhecimentos e desenvolver valores. 
 Podem nos questionar: o que é educação 
humanitária? É isso que desejamos levar para as 
escolas. Assim como no Brasil temos educação 
ambiental - mas infelizmente algumas escolas 
desenvolvem de uma forma melhor, outras não tão 
bem - e dentro dela queremos incluir educação 
humanitária. Inclusive, há uma semana houve em 
Brasília uma reunião durante três dias, promovida 
pelo Ministério da Educação, para conversar 
exatamente como se incluir educação humanitária 
dentro da educação ambiental que já consta do 
currículo oficial brasileiro. O que seria então 
educação humanitária? É um processo por meio do 
qual ajudaremos os jovens, sejam crianças ou 
adolescentes, a desenvolver esses valores e um 
senso de responsabilidade, justiça e respeito para 
com todos os seres vivos. Promoveremos o 
conhecimento e a compreensão de tudo isso. 
 Podemos também definir como amplo 
campo de estudo, que estabelece conexões entre as 
formas de justiça social, e explora como podemos 
viver com respeito e compaixão para com todos os 
seres. Ensinaremos aos jovens o que acontece no 
Planeta, e lhes daremos instrumentos para realizar 
escolhas que gerarão um mundo mais justo. 
Quando falamos de educação humanitária não 
compartimentamos somente para os animais, 
compartimentamos globalmente. Falamos de uma 
sociedade mais justa para com os seres humanos, 
meio ambiente e todas as formas de vida. 
 Então, o que seria educação humanitária? 
Contemplaremos seres humanos, animais e meio 

ambiente. Não compartimentaremos a educação 
humanitária. Haverá visão e ações holísticas também. 
Primeiramente essa educação humanitária é centrada 
em valores. Usaremos muito os termos: valores, 
compaixão, honestidade, integridade, coragem, 
responsabilidade, disciplina e autocontrole. A 
educação gerará um pensamento crítico e cidadania. 
Cidadania é uma palavra que também usaremos 
muito. E essa capacidade de questionar, por exemplo, 
costumes, tradições...  
 O Senhor Deputado Doutor Hércules falou 
muito sobre o uso de animais em circos. Há poucos 
anos famílias iam aos circos ver animais. Ninguém 
achava que estava fazendo nada de ruim. A Farra do 
Boi no Sul e o rodeio, ainda realizados são tradições, 
mas temos que revê-las. Assim como tínhamos 
tradição de escravagismo, as mulheres não podiam 
votar. Enfim, nesse fluxo civilizatório da nossa 
sociedade estamos revendo essas tradições e temos 
que fazer o mesmo em relação aos animais. A partir 
daí formaremos as crianças, a nova geração com uma 
consciência crítica de não aceitar simplesmente as 
coisas, mas de pensar e de repensar sobre o feito. 
 O terceiro ponto a ser abordado seria a 
sensibilização. Na questão de animais as crianças e 
adolescentes têm uma visão mais pura, aceitam mais 
outras espécies. Usaremos isso, sensibilizando-os. E 
por meio do próprio animal podemos resgatar 
também a dignidade das crianças, pois se os animais 
merecem respeito que dirá as crianças. Portanto, 
faremos um resgate da dignidade de todos. 
Começaremos a repensar sobre tudo que fazemos. Ao 
levantarmos, pela manhã, teremos um impacto 
ambiental, por melhores intenções que tenhamos. É 
muito importante que cada um de nós pense em cada 
atitude; não só em cada palavra, mas, em cada ato, e 
o que aquilo está gerando. 
 Quando compramos um par de tênis, ora, 
não estamos fazendo mal a ninguém! Estamos 
comprando um par de tênis. Sim, onde ele foi 
confeccionado, que tipo de mão de obra foi usado: 
mão de obra escrava, mão de obra infantil. Enfim, 
tudo que fazemos e consumimos temos de ter um 
pensamento crítico. Quando consumimos o leite, de 
que espécie de animal ele veio; como ele foi tratado. 
Lógico que isso é muito difícil, mas é para a pessoa 
ficar alerta e pensar sobre isso. Um convite à 
reflexão: o que sempre fazemos a todos. 
 Redução nos níveis de violência: 
voltaremos sempre a essa palavra. Citamos um 
trabalho realizado em Brasília que falaremos 
depois. Mesmo no Amazonas, as professoras que 
iniciam o trabalho com educação humanitária, veem 
de imediato o nível de hiperatividade das crianças 
baixarem o nível de respeito para com os próprios 
colegas dentro da sala de aula. Portanto, é uma coisa 
que se colhe imediatamente. 
 Quando falamos de forma holística veremos 
que a educação humanitária está ligada à educação 
ambiental, à educação cidadã e à educação para a 



Vitória-ES, quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 5972 

paz. Não podemos falar em paz sem pensar em: 
educação para igualdade racial, de gênero e de 
valores. Por isso sempre registramos na WSPA, 
(Word Society Protection Animal – Sociedade 
Mundial de Proteção dos Animais – órgão 
consultivo da ONU), que o nosso enfoque são os 
animais, mas trabalhamos por algo muito maior. 
Temos justamente essa visão holística de tudo. 
Portanto, convidamos todos para repensarem. Às 
vezes dizemos: Poxa, o deputado também falou 
sobre isso. Aí podemos ser cobrado porque 
estamos trabalhando em prol dos animais, mas não 
é isso. Estamos trabalhando por uma sociedade 
melhor. Por que deveríamos nos preocupar? Já 
daria um enfoque em educação humanitária e em 
bem-estar animal. Podemos pensar em muitas 
razões, sobre tudo isso já falado. E quem estará na 
sala de aula? Não é só o público, e, sim, uma futura 
veterinária que lidará diretamente com os animais; 
uma futura ministra da educação; um futuro 
produtor consciente e responsável pelo bem-estar 
animal de sua fazenda, de seus empregados e pelo 
meio ambiente de sua fazenda. Observem quantas 
coisas juntas. Poderão ser também futuros ativistas 
em campanha pelo bem-estar animal. Podemos 
pensar também no futuro presidente da república. 
 Os professores representam um segmento 
importantíssimo da sociedade, porque não apenas 
informam, mas formam. Na verdade, todos somos 
um pouquinho educadores: conversamos com 
nossa família. Senão vejamos: quantos pais de 
família presentes neste Plenário? Conversamos 
com nossas famílias, dentro do trabalho e cada um 
presente nesta sessão pertence a um segmento 
diferente, portanto, somos educadores quase vinte 
e quatro horas por dia. Os professores representam 
o futuro do bem-estar animal, de uma sociedade 
menos violenta e mais justa com todos.  
 Ao trabalhar com animais a WSPA terá 
princípios gerais, pois cada animal tem valor um 
intrínseco, deve ser respeitado e protegido. Não 
estamos preocupados somente com o 
desaparecimento de espécies silvestres, mas 
também com o sofrimento individual. Um cão não 
é uma espécie rara em extinção, mas também tem 
que ser protegido e respeitado. Os animais têm 
direito de viver livre de sofrimento por parte dos 
humanos. Não estamos falando contra o uso de 
animais, isso é outra etapa. Estamos falando no 
aqui e agora, do animal ser tratado com mais 
respeito mesmo que seja utilizado. Todos os 
animais, sob os cuidados dos humanos, devem 
viver em circunstâncias apropriadas para sua 
espécie, e aqui fazemos um parêntese: a WSPA é 
contra silvestre, a exemplo dos pets. Cuidemos dos 
animais domésticos, pois existe até uma simbiose 
com o ser humano. Deixemos os silvestres em seu 
habitat natural e vamos preservá-lo. Como faremos 

isso? Como veremos se um animal está em 
sofrimento ou não? É muito subjetivo, o que 
achamos, o nosso colega pode não achar o mesmo. 

Na Grã-Bretanha, há alguns anos um 
comitê - criado pelo Ministério da Agricultura, em 
livro lançado que fala justamente sobre as 
condições pavorosas que estavam os animais de 
produção - propôs o que chamaram de cinco 
liberdades. São critérios a serem seguidos em um 
abrigo de ONG de proteção animal, em uma 
fazenda, em um circo, enfim, onde tiver animais. 
Esses animais estão livres de sede, de fome, de 
desconforto, de doenças, de lesões, de medo, de 
estresse e de expressar o seu comportamento 
natural? Pode-se fazer uma lista de checagem e ter, 
sim, uma conclusão científica. Isso é muito 
utilizado por médicos veterinários e zootecnistas. 
Os princípios da educação e bem-estar animal, 
dentro desses princípios gerais em relação aos 
animais, são: a empatia, reconhecer que os animais 
têm necessidades e são seres sencientes; a 
interdependência, reconhecer que nós, seres 
humanos, interagimos com outros animais e 
compartilhamos o meio ambiente com outros seres 
vivos; compreender como as ações humanas 
podem afetar os animais e outros seres vivos, e, 
portanto temos dever de cuidar deles.  

Quanto mais conhecimento tivermos 
melhor serão nossas ações. Ou seja, desenvolver e 
mostrar atitudes de compaixão, respeito, 
responsabilidade e outros valores. Ao trabalharmos 
com educação humanitária desenvolveremos 
responsabilidade cidadã, pensamento crítico e 
desenvolvimento sustentável - outra expressão que 
está muito em voga, hoje, para revertermos esse 
quadro terrível em nossas portas. Dizemos sempre, 
que precisamos trabalhar com o coração, mas 
também com a razão e com o conhecimento 
científico. Sem princípios éticos não chegaremos a 
lugar algum. Capacidade para estabelecer vínculos 
e essa cultura de não violência, tolerância e 
respeito, enfim, é uma formação integral. É o ser 
humano integral e não compartimentado, 
desejamos quebrar o círculo da violência.  

Há inúmeros estudos de psiquiatras e 
psicólogos. Por exemplo, há um muito interessante 
do FBI, que não tem nada a ver com proteção 
animal, para entender como é a mente de uma 
pessoa violenta. O FBI fez uma pesquisa com 
criminosos em série - tomando como base vários 
segmentos - o que haveria de comum e como 
poderiam traçar um perfil que os ajudariam a 
encontrar os criminosos. Em oitenta, quase noventa 
por cento dessas pessoas havia crueldade contra 
animais na infância ou na adolescência.  

Também é citada pesquisa parecida, 
realizada pelos pesquisadores Stephen Keller e 
Felthous, que encontraram o mesmo sinal. Não 
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quer dizer que uma criança, um adolescente que 
seja cruel contra animais, vá necessariamente se 
tornar um criminoso, um assassino em série. Mas, 
sim, que se esse fato não for corrigido, essa 
violência poderá passar para a família, para os 
colegas, aumentará. Isso é muito importante. São 
estudos que tomamos de outras searas para 
complementar o que fazemos dentro da educação 
humanitária em bem-estar animal. 
 Estudos de impacto já foram feitos sobre 
como essas crianças, cujos professores trabalham 
com educação humanitária, refletirão o que se 
passa com essas atitudes mais humanitárias. Há o 
que chamamos de efeito de generalização, a atitude 
de respeito, de compaixão com os animais e que 
gerará uma atitude de respeito para com os seres 
humanos, o aumento da autoestima. Isso que 
falamos antes, de elevar a dignidade das crianças. 
Elas, ao resgatarem a dignidade dos animais, terão 
a sua própria.  

Todos que estamos neste Plenário somos 
heterogêneos. Como foi nossa família? Qual foi 
nossa educação? Temos nesta sessão pessoas de 
cidades diferentes, de meios diferentes. Em uma 
sala de aula é a mesma coisa: há criança que vem 
de lar onde há violência doméstica, e, de repente 
não sabe comunicar aquilo, não tem como, porque 
aquilo para ela é realidade. Quando na sala de aula 
aprende que todos os seres têm que ser tratados 
com dignidade, com respeito, ela poderá resgatar a 
sua própria. Têm muitos relatos de professores em 
que isso acontece. Apreciação e respeito para com 
a natureza e princípios morais guiando o 
comportamento.  

A WSPA, dentro do nosso departamento de 
educação, já desenvolve programas na América 
Latina, em países como o Brasil, Costa Rica, Peru, 
Chile, México, República Dominicana, Porto Rico, 
Argentina, Nicarágua, Bahamas; na África em 
países como Quênia, Tanzânia e Uganda, e na Ásia 
estamos trabalhando na Tailândia, Singapura e 
Vietnã. Como faremos isso? Nossa faixa etária é de 
cinco a dezesseis anos, porque temos também 
outro programa, a educação superior, pela 
introdução da disciplina bem-estar animal nas 
faculdades de medicina veterinária e zootecnia. 
Mas agora nos concentraremos em estudantes de 
cinco a dezesseis anos. Teremos quatro princípios: 
colaboração; investigação e desenvolvimento; 
conteúdos e apoio profissional.  

Colaboração e alianças estratégicas, já 
estamos fazendo nesta Casa hoje, são muitíssimo 
importantes. Procuramos governos locais e 
federais, afiliados da WSPA, outras ONGs, 
organismos internacionais, como a Unesco, para 
serem parceiros no nosso programa. Por exemplo, 
na Costa Rica já existe educação humanitária em 
bem-estar animal dentro do currículo oficial. 

Então, várias parcerias são estabelecidas com 
governos federais, estaduais e municipais. Suporte 
a filiados. Também fazemos pesquisas e 
investigação para desenvolvermos todo esse 
conhecimento específico para essa área. Depois é 
feito esse estudo do impacto. Conferência nacional 
em bem-estar animal dentro de educação foi 
realizada no Chile e pensamos em fazer uma 
conferência internacional no Brasil. De todos esses 
escritórios, o Brasil foi escolhido. São 
desenvolvidos DVDs, cartilhas para que o 
professor trabalhe com seus alunos. Damos apoio 
profissional; não vamos às escolas. Treinamos, 
fazemos workshops com professores para que 
trabalhem ao longo do ano com seus alunos. 

No Brasil temos esse desafio: como 
integraremos a educação humanitária em bem-estar 
animal dentro do currículo brasileiro. Começamos 
treinando, sensibilizando, logicamente formando 
parcerias com as secretarias de saúde, e depois 
partindo para treinar os professores. No Brasil, 
desde 2003, temos trabalhado com educação, 
dando suporte a filiadas. O Senhor Rômulo 
Vitorio, da Amaes, participou do nosso workshop 
em São Paulo, em agosto, e também já passou esse 
conhecimento.  
 Temos um projeto chamado Arca 
Amazônica, na Região do Baixo Amazonas: 
Parintins, Faro, Nhamundá e Terra Santa, e agora 
estamos indo para Manaus também. E Escola é o 
Bicho, em Brasília. Foram feitos workshops em 
2003, em 2008 e pela última vez em 2009. No 
Amazonas trabalhamos em Manaus, acima de 
Manaus e no Baixo Amazonas, que está sinalizado 
no mapa. Como fazemos? O nome do nosso 
programa é Respeito a Todas as Formas de Vida. 
Uma vez por ano, no início do ano, treinamos 
professores e no segundo semestre voltamos para 
ver o que têm feito. Fazemos visitas às escolas, 
tiramos dúvidas e levamos mais recursos didáticos, 
sempre em parceria. Assinamos memorandos de 
entendimentos com as secretarias de educação 
locais para desenvolvermos esse programa.  
 Esta foto neste slide é de um desfile de sete 
de setembro, em Terra Santa. Já foi incorporada 
essa parte de respeito para com todas as formas de 
vida.  
 Escola é o Bicho é uma parceria que 
fechamos no Distrito Federal desde 2007. A 
Secretaria de Educação do Distrito Federal tem 
uma escola especial, chamada Escola da Natureza, 
que faz toda a capacitação dos professores em 
educação ambiental. Agora a Escola da Natureza 
está fazendo capacitação de professores em 
educação humanitária e bem-estar animal. Então, 
um programa de formação de educadores 
humanitários para o bem-estar animal. Temos a 
chancela do Ministério do Meio Ambiente 
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brasileiro. Tudo o que fazemos é sempre em 
parceria e formalmente, com parceria formal com 
os organismos de educação. Recursos didáticos: 
temos uma cartilha, manuais em CD, temos DVDs 
que ajudarão os professores a levar esse tema em 
linguagens diferentes, de acordo com a faixa etária 
do aluno.  
 Essa é a parte de educação muito 
importante. Temos de trabalhar na formação de 
novas gerações, mas também não podemos 
trabalhar só em educação, porque leva certo tempo 
essas novas gerações tomarem o seu papel na 
sociedade. Então, precisamos trabalhar em 
políticas públicas, também. Temos de formar 
parcerias com autoridades, devemos ter marcos 
legais e ter alguma coisa mais imediata. O que a 
WSPA está fazendo nessa área? Temos um grupo 
em Brasília trabalhando direto. Inclusive, fomos 
convidados pelo Senhor Deputado Sarney Filho 
para participar da Frente Parlamentar 
Ambientalista. Fazemos parte do Grupo de 
Trabalho de Fauna e damos acompanhamento e 
assessoria em toda essa parte de bem-estar animal. 
Trabalhamos em alguns projetos de lei que se 
referem a animais. O que estamos trabalhando com 
maior enfoque agora é o que proíbe, em nível 
federal, animais em circos. São vários projetos 
apensados. Não sei se ouviram falar, mas semana 
passada esse projeto passou por mais uma 
comissão, a Comissão de Justiça, e agora vai a 
Plenário. Então, estamos dando muito enfoque, 
estamos visitando todos os gabinetes, estamos 
trabalhando em prol disso. O uso de animais em 
circo está proibido em seis Estados brasileiros e em 
mais de sessenta municípios. Em breve será uma 
proibição em nível federal.  

Estamos também concentrados no PL n.º 
4.548, que visa retirar da Lei n.º 9.605, lei de 
crimes ambientais, o art. 32, que fala sobre a 
proteção de animais domésticos domesticados. 
Sabemos que ocorre em função do lobby de 
rodeios. Nos Municípios do Rio de Janeiro e de 
São Paulo rodeios já são proibidos e em muitos 
outros, ou o rodeio em si é proibido ou o sedém. 
Mas vejam bem, se tirar isso significa que cães e 
gatos também ficarão sem proteção. Mas, se 
houver essa alteração significa que cães e gatos 
também ficarão sem proteção. Então, qualquer 
coisa que você faça como esquartejar um cão no 
meio da rua não é mais um crime, segundo a Lei 
n.º 9.605. Mas isso não será aprovado.  

Temos muito apoio no Congresso 
Nacional. Estamos, inclusive, com um programa 
que já gerou mais de um milhão de mensagens. Os 
políticos, às vezes, nos ligam e nos dizem que não 
conseguem mais trabalhar, pois a caixa de 
mensagem está entupida. No Ministério da 
Agricultura estamos fazendo parte da Comissão de 

Bem-Estar Animal que tem toda uma revisão. 
Temos um projeto de abate humanitário. Fechamos 
em 2007 um acordo com o Ministério da 
Agricultura e estamos treinando; começamos por 
Santa Catarina, Estado onde há uma concentração 
de abatedouros.  

A WSPA é muito pragmática. Temos que 
pensar agora em como os animais consumidos são 
criados, transportados e abatidos? Mesmo nós, 
vegetarianos e veganos, consumimos indiretamente 
a carne quando compramos, por exemplo, ração 
para alimentar nossos cães e gatos. Temos que ter 
uma posição muito pragmática. Com o Ibama 
temos também muita parceria, não só em nível 
federal, mas também nos estados e municípios. 
Como levamos toda essa informação sobre o bem-
estar animal à classe de políticos? Temos o boletim 
“O Observador da Legislação Animal”. Não 
sabemos se vocês pegaram lá fora; estávamos 
entregando. Temos duas versões: a imprensa, 
distribuída para todos, no Congresso Nacional e a 
eletrônica tem uma distribuição para mais de dois 
mil e quinhentos endereços. Quem tiver interesse 
na versão eletrônica - que logicamente é maior - é 
só entrar em contato conosco que mandamos para 
os políticos locais, advogados, promotores. É só 
entrar em contato conosco. 

Temos o primeiro banco de dados de 
legislação brasileira, está em nosso site e podem 
consultar. Temos um programa de rádio, o Trilha 
Animal. Ele é gerado em Brasília, todo sábado, às 
18h30min. Quem não puder ouvir ao vivo temos 
em podcast. A pessoa pode entrar no nosso site e 
ver inclusive as edições anteriores. Muitas pessoas 
são entrevistadas e são passadas muitas 
informações.  

Estamos trabalhando muito na Declaração 
Universal de Bem-Estar Animal. A WSPA tem 
status de consultora com a ONU. Ela já apresentou 
em Plenário na ONU a Declaração Universal de 
Bem-Estar Animal. O Conselho Europeu já 
classificou os animais como seres sencientes, quer 
dizer, elevou o status dos animais. A WSPA está 
com um comitê – ela não pode apresentar em 
Plenário – de seis países que em momento 
oportuno apresentarão para votação essa 
legislação. A WSPA fez uma apresentação, e 
temos um rol de mais de vinte países que deram 
seu aval. Em termos de Brasil, temos o aval do 
Ministério de Meio Ambiente e do Ministério da 
Agricultura. Já tivemos várias reuniões com o 
Ministério de Relações Exteriores, e dezesseis 
representantes federais já deram seu apoio formal, 
bem como o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária. 

Este ano comemoramos a Semana Mundial 
dos Animais com uma série de painéis no 
Congresso Nacional. Tivemos uma área bem 
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grande para colocar todos os nossos painéis. Nossa 
meta final é a ONU declarar os animais como seres 
sencientes. O que isso gerará para nós? O Brasil já 
é um país privilegiado, tem uma legislação 
considerada das melhores do mundo, o problema é 
a legislação ser cumprida. Por exemplo, a 
Nicarágua, na América Central - não é na Ásia – 
não tem uma lei de proteção animal. Todos os 
países signatários da ONU serão signatários da 
Declaração Universal de Bem-Estar Animal. Isso 
gerará muita legislação em nível local. 

Trabalhamos por um futuro melhor para 
todos, não só para os animais. Se começarmos a 
compartimentar, não chegaremos a um mundo 
melhor. Temos que ter uma visão holística, como a 
da WSPA. 
 Agradecemos aos presentes neste processo de 
cidadania. A WSPA espera que esse fórum realizado 
no Estado do Espírito Santo dê muitos frutos. Muito 
obrigada a todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Agradecemos à Doutora Elizabeth 
MacGregor, Presidenta da WSPA no Brasil. 

Convido para compor a Mesa a Senhora 
Deputada Janete de Sá, o Senhor Jacques Passamani, 
analista ambiental e responsável pelo Núcleo de 
Fauna do Ibama, e o Senhor Antário Neto. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – A Presidência registra, com 
satisfação, a presença da Senhora Aline Ballarini, da 
organização Au Au Fanato; do Senhor Juvenal 
Estevão Lopes Filho, do Instituto Gala; do Senhor 
Paulo Roberto, do Núcleo de Amor à Biodiversidade 
Terrestre; das Senhoras Maria Helena e Norma da 
Sopaes e da Senhora Célia Amaral Santos, Presidenta 
da Amaes.(Pausa) 
 Concederemos a palavra a algumas pessoas 
da Mesa e logo após abriremos espaço para algumas 
perguntas, dirigidas especialmente às pessoas que 
fizeram palestra. Pedimos que sejam breve, pois a TV 
Assembleia tem horário preestabelecido para sair do 
ar. 
 Concedo a palavra à Senhora Virgínia 
Brandão, Presidente da Sopaes – Sociedade Protetora 
dos Animais do Espírito Santo. 
 
 A SR.ª VIRGÍNIA BRANDÃO – (Sem 
revisão da oradora) – Boa noite a todos. 
Cumprimentamos as autoridades presentes à Mesa e a 
essa plateia simpática, que hoje veio nos apoiar em 
nosso trajeto de proteção animal. Preparamos na 
Sopaes um programa rápido de power point. Não 
faremos comentários, seremos muito breve para 
manter o horário que nos foi concedido. 
 Será difícil expressar nossas ideias em vinte 
ou quinze minutos. Mas nos colocamos à disposição 

dos que quiserem, a seguir, fazer algumas 
perguntas. Ficaremos dentro do tempo 
determinando, apenas pincelando as ideias da 
Sopaes. Falaremos um pouco sobre proteção e 
defesa dos animais no Estado do Espírito Santo.  

Procederemos à leitura de mensagem que 
diz: “Para libertar a vítima, é necessário que 
primeiro o filósofo se liberte, pois ele é, em si, 
vítima de sua própria opressão.” 
 A Sopaes – Sociedade Protetora dos 
Animais do Espírito Santo – foi fundada em 1998, 
na Cidade de Vitória e é pioneira em proteção 
animal no Estado. Nossa meta é promover a 
mudança da história dos animais urbanos no 
Estado do Espírito Santo. Somos um grupo 
multidisciplinar que inclui membros de diversas 
profissões. Nossa bandeira de luta é a mudança da 
história dos animais no Espírito Santo com ações 
de parcerias, que se iniciaram na atual gestão, em 
2008, tendo como marco o I Simpósio Capixaba de 
Meio Ambiente e Fauna Urbana. Nossas ações são 
calcadas em três aspectos: ético, moral e legal. Na 
Sopaes trabalhamos com cenários, trouxemos 
algumas imagens para os Senhores, para fazermos 
algumas reflexões. 
 No que tange ao aspecto legal - a Dr.ª 
Elizabeth MacGregor citou aqui - podemos afirmar 
que o Brasil possui uma legislação ambiental de 
proteção animal razoavelmente avançada. De fato 
as leis são imprescindíveis, mas mesmo com essas 
leis, será que os animais estão protegidos? É um 
equívoco pensar que sim. As leis brasileiras de 
proteção animal continuam a servir apenas de 
vitrine ao resto do mundo, fazendo parecer que 
somos defensores dos animais quando de fato não 
o somos ainda. Os animais não são reconhecidos 
como sujeitos de interesses relevantes que a lei 
deva proteger. Essas leis não estão configuradas na 
matriz cognitiva do cidadão brasileiro, porque 
sabemos que as leis não são cumpridas; o brasileiro 
não dá valor ao cumprimento das leis. 
 Agora vemos nas imagens uma reportagem 
da revista Veja com o título: “Eles venceram. Cães 
e gatos são tratados como filhos em milhões de 
lares brasileiros”. Essa é uma parcela dos animais. 
Por que então temos tantos animais abandonados? 
A resposta é simples: muitos donos se cansam de 
seus animais e os descartam; os animais geram 
muitas crias que as classes menos favorecidas não 
têm como manter. O destino costuma ser cruel com 
os animais que não encontram um lar. Eles são 
atropelados, enxotados, jurados de morte por 
pessoas intolerantes e até mutilados pelas mãos da 
ignorância. Quais são as causas desse descontrole? 
Temos causas que dizem respeito ao ser humano e 
aos animais. Aos seres humanos, a falta de 
cidadania, de educação, o desrespeito e a 
insensibilidade; aos animais, um alto potencial 
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reprodutivo, um rápido amadurecimento sexual, 
uma gestação curta com proles numerosas e 
sequenciais. Quais são as consequências? 
População de cães e gatos sem controle, sofrimento 
animal, potencial zoonótico e poluição ambiental. 
E qual é a resposta? Muito comum ainda nos 
municípios do nosso País é o extermínio em massa, 
chamado distanásia, um método não humanitário e 
considerado ineficaz pela Organização Mundial de 
Saúde. Há uma repetição de erros, as coisas são 
feitas assim, não dão certo e continuam sendo 
feitas assim. Passam a falsa impressão de solução 
do problema. Perguntamo-nos se isso fosse 
realmente eficaz teríamos o número de animais 
condenados que temos nas ruas?  
 Mostramos aqui uma pequena referência 
para terem um meio de comparação. Foi feito pelo 
CCZ de São Paulo, comparando os custos básicos 
de quem faz a esterilização e de quem faz só a 
captura e a eutanásia. A esterilização englobaria o 
registro, uma vacinação, uma desverminação. Isso 
custaria em torno de sessenta reais no Estado de 
São Paulo. A captura com a manutenção do animal 
por alguns dias em um local, a eutanásia e o 
destino de cadáveres, custaria cento e trinta reais 
por animal, ou seja, mais que o dobro. 
 O que fazer? Como fazer? Por onde 
começar? Quando começar? Falaremos sobre a 
proposta da Sopaes, a construção da mudança da 
história dos animais no Estado do Espírito Santo, 
vista como um todo, baseada em três eixos 
centrais: o controle da população de cães e gatos, a 
educação ambiental com foco na fauna urbana e a 
adoção. Com relação ao controle da população de 
cães e gatos, temos de dizer que pela quantidade de 
animais que vemos nas ruas hoje... As prefeituras 
não nos fornecem números para que tenhamos 
referência, mas fazemos um trabalho baseado em 
alguns índices. Imaginamos que hoje temos cerca 
de sessenta mil animais abandonados nas ruas da 
Grande Vitória. Portanto, aquele trabalho de 
castração de animais tem de ser feito num primeiro 
momento de forma itinerante, bairro por bairro. 

Este é um pequeno quadrinho de um casal 
de animais que costumamos mostrar: um macho e 
uma fêmea. Se eles fossem fazer gerações 
sucessivas, poderiam produzir em dez anos oitenta 
milhões de animais. Número que parece 
exagerado, mas não é. Em dez anos um casal 
poderia chegar a esse número. 

Esta outra imagem mostra uma árvore 
importante para nós, porque o nosso trabalho é 
baseado no sucesso de um trabalho realizado em 
Almirante Brown, distrito da cidade de Buenos 
Aires, na Argentina. Vemos que tudo pode ser 
visto no desenho dessa árvore. A raiz, a base do 
trabalho deles, é a parceria. É o que falamos 
sempre: precisamos de parceria entre governo, 

comunidade e ONGs de proteção. Essa parceria da 
base da árvore, das raízes, leva à esterilização, à 
castração no tronco. É o tronco importante no 
nosso trabalho a castração. Vejam que saem alguns 
galhos que falam da divulgação, da educação, da 
adoção e da legislação, mas sem esse tronco não 
conseguiremos fazer nada do que mostra outros 
galhos. É uma árvore que leva a uma melhor 
convivência entre animais e seres humanos. Foi 
baseado nesse trabalho, no sucesso do trabalho de 
Almirante Brown que realizamos nosso projeto, 
evidentemente adaptando-o a nossa realidade. 
 A base do programa de educação, as 
campanhas educativas para nós, têm de estar 
associada à castração, à vacinação em massa e 
sistemática. Mais do que passar o conhecimento 
para a nossa população, parece-nos absolutamente 
necessário dar condições para que a população 
tenha uma atitude favorável. Temos de fazer as 
campanhas educativas nesse nosso programa 
associando-as à castração. Como desenvolver o 
conceito de tutela ou posse responsável numa 
população de baixa renda, onde fazemos a 
pregação da castração se essa população não tem 
condições de realizar a castração? 

O que significa posse responsável ou 
tutela? É a condição para que uma pessoa assuma a 
obrigação de fornecer alimentação adequada, 
habitação, cuidados com a saúde, bom tratamento 
ao longo da vida de um animal, ou de um ser 
humano, para que as pessoas das classes menos 
favorecidas tenham um animal de forma 
responsável. O Estado, por meio dos municípios, 
precisa implantar uma nova política de saúde 
pública que ofereça castração para os animais 
desse segmento social: os de baixa renda. 

Acreditamos que atividades mínimas 
salvam a vida dos animais, evitam o abandono e 
tornam a sociedade menos cruel. Quando teremos 
que fazer o que foi apresentado? Imediatamente no 
Estado do Espírito Santo.  

Essas são fotos que mostram o que 
buscamos apagar da nossa história, ou seja, a 
crueldade, a violência. Precisamos buscar o amor e 
a solidariedade entre animais e seres humanos para 
uma interação maior entre o ambiente, o homem e 
o animal. Realizamos essa pequena apresentação 
para ganhar tempo e para pedir a atenção de todos 
para um pequeno filme que passaremos agora. 
Vocês terão uma ideia do trabalho em Almirante 
Brown.  

Na verdade, as pessoas nos perguntam se 
esse nosso projeto de castração seria pegar animais 
abandonados na rua e levá-los para castrar. Não é 
isso. Se conseguirmos aprovação nas cidades do 
Estado do Espírito Santo, começaremos com um 
trabalho itinerante, bairro a bairro. Os Senhores 
verão neste filme de oito minutos o trabalho 
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realizado em Almirante Brown. Fizeram esse 
trabalho itinerante e fazem hoje apenas a 
manutenção com trabalho de parceria entre o CCZ 
de lá e as ONGs de proteção animal. 
(Pausa) 
 

(É feita a apresentação do filme) 
  
 A SR.ª VIRGÍNIA BRANDÃO – 
Informamos que fizemos uma redução na fita, mas 
acabou não registrando pois foi reduzida. Para não 
estender mais, disponibilizaremos a fita para a TV 
Assembleia Legislativa, depois que as pessoas 
concluírem o trabalho. 
 Um trabalho como este, que representa nossa 
meta, foi realizado em Itaúnas no ano passado. 
Temos neste Plenário a presença do Doutor Gilberto 
Marcos Júnior, do Hospital Veterinário da UVV, que 
contou com alunos que castraram cerca de cento e 
poucos animais num sábado e domingo, seguindo 
basicamente esse procedimento. É prova de que 
podemos fazer um trabalho como esse na cidade de 
Vitória, ou no campo, ou em qualquer outro 
município planejado. Esse trabalho também foi feito 
no Município de Santa Teresa este ano. 
 O Hospital Veterinário da UVV está fazendo 
um trabalho experimental. Mas está mostrando e 
concluindo que essa experiência de Almirante Brown 
é um bom trabalho para conseguir castrar um número 
grande de animais e é isso que precisamos fazer em 
massa. Obrigada pela atenção de todos. (Muito 
bem!) (Palmas) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Agradecemos a palestra à Senhora 
Virgínia Brandão, Presidenta da Sopaes. 
 Neste momento convido para fazer uso da 
palavra a Procuradora da República do Estado do 
Espírito Santo, Doutora Elisandra de Oliveira 
Olímpio. 
 
 A SR.ª ELISANDRA DE OLIVEIRA 
OLÍMPIO – (Sem revisão da oradora) - 
Primeiramente agradecemos o convite para participar 
desta sessão especial, como representante do 
Ministério Público Federal no Estado do Espírito 
Santo. Somos procuradora da área ambiental há 
alguns anos. Registramos também a importância da 
discussão travada, hoje, nesta Casa de Leis. Causa-
nos bastante satisfação verificar que um tema 
normalmente restrito a grupo de militantes, que não 
encontra muito eco na sociedade em geral esteja hoje, 
espalhando-se de forma ampla pela população. 

O Ministério Púbico Federal está atento à 
problemática de maus-tratos relacionados a animais 
silvestres, exóticos, domésticos ou domesticados. É 
uma problemática antiga. Estamos atentos 
principalmente aos maus-tratos que envolvem 
animais em circo, casas de espetáculos e similares. E 
o problema que muitas vezes envolve o alojamento 

desses animais, muitas vezes decorrentes de 
abandonos de circos, ou de circos que não têm 
condições de manter animais como leões e outros. É 
muito difícil, muitas vezes, acharmos um lugar 
adequado, não apenas no Estado do Espírito Santo, 
mas no Brasil que possa alojá-los. 
 O tema que envolve os maus-tratos a animais 
está ligado principalmente a uma cultura muito 
arraigada em nosso País. E dentro desse contexto, 
essa mudança de mentalidade está intrinsecamente 
ligada à questão da educação humanitária, muito 
enfatizada pela nossa primeira palestrante, Senhora 
Doutora Elizabeth MacGregor. Como ela nos disse - 
mas nunca é demais enfatizar - ao longo da evolução 
da humanidade passamos de uma concepção 
antropocêntrica do mundo, para uma visão holística 
que reconhece hoje direitos e interesses a outros seres 
vivos, além do homem, independente da utilidade que 
esses seres possam conferir ao homem. Dentro desse 
contexto, os direitos e interesses dos animais são 
reconhecidos.  
 Na verdade hoje os animais são protegidos 
para, em última instância, protegermos o próprio 
homem. Como bem foi falado: uma relação mais 
harmônica e fraterna do homem para com outros 
seres vivos vai, na verdade, refletir numa relação 
mais harmônica dos homens entre si.  

Para finalizar, devemos basicamente 
reconhecer que todos fazemos parte de uma cadeia 
global e todos os seres são importantes dentro desse 
processo de evolução. E nesse contexto os animais 
também devem ser sujeitos de direitos e de proteção 
por parte do Estado. (Muito bem!) (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Muito obrigado, Doutora Elisandra 
de Oliveira Olímpio, representante do Ministério 
Público Federal.  

Concedo a palavra ao Senhor Maninho 
Pacheco, Coordenador do Foca - Fórum Estadual de 
Defesa dos Direitos dos Animais.  
 

O SR. MANINHO PACHECO – (Sem 
revisão do orador) - Obrigado a todos pela presença. 
Agradecemos à Mesa, por meio do Senhor Deputado 
Doutor Hércules, o apoio ao longo de nossa 
trajetória; agradecemos também à Senhora Deputada 
Janete de Sá a presença, pois embora todos tenham 
sido convidados, apenas S. Ex.ª compareceu; 
agradecemos o apoio à imprensa, aos representantes 
do Ministério Público; à Polícia Ambiental; aos 
bravos companheiros do Ibama; ao Jacques 
Passamani e ao Vinícius Seixas, ambos analistas 
ambientais do Ibama; ao Vinícius que “sumiu”, tirou 
férias, ainda não retornou, e estamos precisando dele 
para pegar mais uma leoa; ao nosso querido Antonino 
Antoniolli; ao Rômulo Vitório, da Amaes; à Virgínia 
Brandão, Presidenta da Sopaes; ao nosso irmão 
Lupércio Barbosa; a nossa querida Fabiana 
Alvarenga, do Gala, Grupo Abolicionista pela 
Libertação Animal, e a todos os presentes.  
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Temos uma observação a fazer acerca da 
aula que nos deu a nossa querida Doutora 
Elizabeth MacGregor. Doutora, temos uma 
preocupação com o filme Lula, o filho do Brasil, 
que estreará no dia 1.º de janeiro próximo. No 
filme, o pai do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva é tido como tirano pelo próprio Senhor Luiz 
Inácio Lula da Silva. A primeira pergunta que ele 
faz à família, à mãe, Dona Lindu, quando chega de 
São Paulo em um pau-de-arara foi a seguinte: 
“Onde está o lobo?” O Lobo é cachorro de S. Ex.ª, 
que fica em Guaranhuns. Ela não leva o lobo, 
óbvio, porque ela teria que levá-lo em um pau-de-
arara. Tememos que isso crie uma aversão a nossa 
luta. Imaginemos: tirano do pai do Lula da Silva, 
sendo favorável aos animais. É complicado.  
 Tive o prazer de ter sido convidado pelo 
Senhor Lupércio Barbosa para compor a diretoria 
do Instituto Orca. Ele é uma pessoa generosa que 
me presenteou com uma função na diretoria do 
Instituto. Para contrapor o Instituto Orca - todo 
mundo diz que orca come foca e etc. - criei o Foca, 
que significa Fórum Estadual de Defesa dos 
Direitos dos Animais. Na verdade ele não existe 
oficial e legalmente. O Foca é a reunião de todos, 
das associações e das entidades, ou seja, é esse 
trabalho de parceria. Hoje vejo esse resultado que 
não é meu, mas uma construção coletiva que 
resultou em uma associação. Já havia resultado em 
abril numa audiência pública para discutir a 
exploração dos animais em circos e hoje há esse 
espaço privilegiado para aprofundar o debate da 
defesa dos direitos dos animais. 

Senhor Presidente, seremos bastante 
sucinto. Primeiramente escrevemos um texto sobre 
os circos, nossa obsessão nos últimos cinco anos. 
O nosso objetivo número um é, e sempre será, 
impedir no Estado a instalação de circos que 
explorem animais como atração. O Espírito Santo, 
hoje, é o único Estado da Região Sudeste onde a 
prática da exploração de circo ainda é permitida.  

O Município de Vila Velha já proíbe a 
utilização de animais em circos. Uma vitória, aliás, 
muito pouca divulgada, em grande medida 
creditada ao brilhante trabalho da Sopaes por meio 
das Senhoras Virgínia Brandão e Mirian 
Nascimento, que resultou na Lei Municipal n.º 
4.726/08 pouquíssima divulgada, mas muito 
importante, robusta e de interesse de todos nós. 
Além disso, vereadores dos Municípios de Serra e 
Colatina já aprovaram por unanimidade projeto 
semelhante em mão dos prefeitos para ser 
aprovado. Esperamos que seja aprovado. Coube-
nos a capacidade de mobilização e de pressão para 
que S. Ex.as se sensibilizem e aprovem esse 
projeto.  

Em âmbito federal, como de conhecimento 
de todos - e nesta sessão brilhantemente exposto 

pela querida Senhora Elizabeth MacGregor - 
tramita o Projeto de Lei n.º 7.291/2006. Na 
verdade é um apense de dezoito outros projetos 
existentes no Congresso Nacional, Câmara Federal 
e no Senado e já passou por três comissões. A 
última foi a duas semanas na Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania, e deverá ir a 
Plenário em breve. Achamos pouco provável seja 
aprovado ainda neste ano, devido à discussão do 
pré-sal e etc. O Senhor Deputado Federal Ricardo 
Tripoli é o relator do projeto e parceiro que 
defende nossa causa. Cremos que será aprovado à 
unanimidade dos deputados membros da Comissão 
de Cultura, onde este projeto tramita, e que faz 
parte o nosso representante Senador Renato 
Casagrande, que apóia o substitutivo do Senhor 
Deputado Federal Ricardo Trípoli.  

Porém, não podemos esperar de forma 
contemplativa a tramitação do projeto na esfera 
federal. Daí o nosso apoio ao projeto do Senhor 
Deputado Doutor Hércules que já tramita nas 
Comissões Permanentes desta Casa. Temos certeza 
absoluta de que conta com o irrestrito apoio da 
Senhora Deputada Janete de Sá. Temos real 
capacidade de pressionar os deputados para que 
aprovem o referido projeto. Aliás, não só os 
deputados, mas também o Executivo Estadual, por 
meio da procuradoria, dirimindo qualquer dúvida 
acerca de uma suposta inconstitucionalidade desse 
projeto.  

Como disse a Senhora Elizabeth 
MacGregor, o referido projeto foi aprovado em 
seis estados e em mais de sessenta ou setenta 
cidades em todo o País. Enquanto este dia não 
chega, temos nos empenhado para retirar os 
animais que sofrem nos circos e não são poucos. 
Hoje em dia poucos circos têm se aventurado a 
entrar no estado trazendo animais, porque nós por 
intermédio do Ibama, em uma ação coordenada 
entre os nossos companheiros protetores, com o 
Batalhão da Polícia Ambiental e com o 
conhecimento do Ministério Público temos 
resgatado esses animais. Até o início deste ano, 
tiramos duas leoas e um leão de um circo, caindo 
aos pedaços em Alfredo Chaves, e os mandamos 
para o projeto GAP que apóia os grandes primatas 
em Sorocaba. Pensamos o seguinte: já passou a 
hora de termos no Estado uma estrutura que 
permita o acolhimento de animais selvagens, 
vítimas de maus-tratos e exploração. Não podemos 
ter a guarda de animais silvestres, não é isso, 
Senhor Jacques Passamani? Só dos animais da 
fauna exótica, animais selvagens. Inclusive 
tivemos um caso na semana passada de uma 
tartaruga que encaminhamos ao Ibama que 
levaríamos para o santuário, mas entramos em 
contato com o Ibama e disseram que esse animal 
teria que ser encaminhado para o Instituto Sereia.  
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Senhor Presidente, esse espaço que temos 
trata-se do Santuário Terra de Gaia. O que é isso? 
É um espaço cedido pelo Senhor Antonino 
Antonioli que pediu para falar em nome do 
santuário, pois num ato de desprendimento dele e 
da família colocou à disposição esse terreno para 
guardar, que fica na divisa dos Municípios de 
Guarapari e Vila Velha, na região perto de Xuri 
entrada do Thermas. O Senhor Antonino Antonioli 
é o fiel depositário de uma leoa. Mas temos a 
prática no santuário de mudarmos os nomes desses 
animais assim que chegam ao santuário para 
quebrar qualquer vínculo da vida de cativeiro que 
eles tinham. Hoje essa leoa chama-se Malamala, 
nome do primeiro parque de animais selvagens do 
continente Africano, fundado em 1892, na África 
do Sul. Daí a homenagem do Senhor Antonino 
Antonioli e os créditos são dele a esse parque. Lá 
ele abriga a Malamala que se mantém ainda nessa 
jaula original do circo, mas por pouco tempo.  

Felizmente há um grupo capitaneado de 
empresários progressistas com uma cabeça ótima. 
Além do lucro pura e simplesmente, não pensam o 
lucro como uma atividade fim. Dois desses 
empresários foram articulados pelo Senhor 
Deputado Doutor Hércules, pelo Senhor Deosdette 
Perim, do supermercados Perim, que fornece o 
alimento, a carne para Malamala. Quando falamos 
de carne não é filé mignon, alcatra, picanha, mas 
vísceras. Falam que estão dando carne para leão, 
com tanta criancinha passando fome. Uma coisa é 
uma coisa, e outra coisa é outra coisa. São vísceras 
que serão jogadas fora e alimentarão essa leoa. 
Tem também o Senhor Geraldo Casasco, da Perfil 
Alumínios, que proporcionará toda a estrutura para 
construção do recinto inicialmente de duzentos e 
cinquenta metros quadrados com a possibilidade de 
ampliarmos porque temos uma outra... Fornecem a 
carne de porco também. Pelo amor de Deus, não 
nos crucifiquem pela carne de porco também, 
porque o leão é um animal carnívoro e não tem 
jeito. Não há possibilidade de se ter um leão 
vegando, ainda não! Temos o Mazinho Zucolotto 
que fornece sempre vísceras para essa leoa que se 
encontra no Santuário Terra de Gaia. Gaia é a 
deusa grega da terra, daí a homenagem.  

Há outro empresário, o Senhor Gilvan 
Junior, da Pinter Material de Construção, que 
fornecerá os blocos de concreto para construção do 
recinto. Esse empresário foi contatado por meio do 
presidente da Central Única dos Trabalhadores, 
Senhor José Carlos Nunes do Espírito Santo. Por 
fim, a Ilha Azul Corretora de Seguros, por meio 
dos empresários Senhores Casemiro Alves e Marco 
Correia, vem nos acompanhando desde a época dos 
pinguins. O querido Lupércio Barbosa sabe 
daquela leva de pinguins no ano passado, cem a 
duzentos pinguins. Foi aquela loucura, aquela 

África para mandarmos os pinguins. Entramos no 
final, eles já estavam reabilitados e foi um trabalho 
heróico do Instituto Orca e de muitos voluntários e 
estudantes de veterinária que os reabilitaram. 
Muitos morreram, mas foi um trabalho 
importantíssimo e o Senhor Lupércio Barbosa pode 
falar melhor.  
 O primeiro aspecto discutido é a questão 
dos animais nos circos. E depois a nossa 
organização, o momento em que chegamos e o 
momento em que nos encontramos. 
 Na semana passada a jornalista Andréia 
Lopes, que assina a coluna Praça Oito, do jornal A 
Gazeta, destacou uma foto de um ciclista sendo 
puxado pelo rabo de um cavalo. Ela fez questão de 
reafirmar a crueldade que consiste nessa prática 
odiosa e escreveu: “É por isso que os protetores de 
animais reclamam e com razão”. Hoje é 
inadmissível que na mídia haja qualquer relato, 
qualquer flagrante de maus-tratos contra animais e 
que os protetores de animais - seja a Gala, Amaes, 
Sopaes e o grupo Grappa - não deem uma resposta 
a altura do flagrante mostrado. Isso reflete a nossa 
organização.  
 Conversamos sobre isso hoje com as 
senhoras Elizabeth MacGregor, Heloara Cordeiro 
Guimarães, Rita e nossa querida Marina Barreto. 
Há cinco anos nós, Rita, Marina e Iara - não nos 
cansamos e sempre quando as vemos falaremos, 
tivemos um trabalho emocionante: o primeiro 
resgate de um grande felino no Estado. Pegamos 
esse animal, as Senhoras Rita e Marina cuidaram 
dele como um filho. Levamos o felino por meio de 
uma operação sigilosa e meio que clandestina. 
Resgatamos também um leão chamado Simba, que 
vivia a dezesseis anos em um frigorífico 
desativado. Arrombamos o referido frigorífico e 
encaminhamos o leão para o Rancho dos 
Guinomos, onde vive até hoje. Ele mudou de 
nome, agora é Darchan, foi castrado e perdeu a 
juba. Não sabíamos que leão ao ser castrado, perde 
a juba. Assim como um pavão, quando castrado 
perde a plumagem, porque é a ferramenta de 
atração sexual. 
 Isso denota que crescemos, mobilizamo-
nos e que hoje as organizações de proteção aos 
animais do Estado do Espírito Santo são forças 
atuantes na sociedade civil organizada. Já não 
somos vistos como meia dúzia de inocentes, 
ingênuos chorando pelo sofrimento dos animais. 
Não deixamos de ter compaixão, de nos emocionar 
e de sofrer por eles. Mas o que nos fez chegar até 
aqui foi nossa objetividade, nosso pragmatismo e 
uma ação estratégica inteligente. E quem tem a 
lucrar com essa ação estratégica inteligente são os 
animais. 
 O primeiro passo foi dado há cinco anos 
com o Código Estadual de Proteção dos Animais, 
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gestado no gabinete da Senhora Deputada Janete 
de Sá. Esse projeto tinha uma concepção original 
moderníssima, extremamente bem formulado por 
todos os assessores da deputada da época e pela 
própria deputada que sempre nos apoiou nesse 
sentido. Mas pela tramitação nesta Casa ele perdeu 
as suas principais características, lamentavelmente, 
mas obviamente há espaços para que seja 
recuperado. 
 O Espírito Santo hoje é o único Estado onde 
bem-estaristas e abolicionistas convivem em 
harmonia. Para quem não entende, é uma palavra 
esquisita, são duas linhas, dois conceitos de defesa 
dos animais. Os que defendem o bem-estar dos 
animais e os que defendem a abolição dos animais. 
Temos profundo respeito e admiração por essa 
garotada do Gala, onde estivermos falaremos isso. O 
que nos divide são concepções de proteção dos 
animais. Mas nesta sessão conseguimos que as nossas 
diferenças fossem superadas por aquilo que nos 
unifica, a proteção dos animais, em que pesem as 
diferenças de concepção à proteção dos animais: ao 
bem-estar e ao abolicionismo. 
 A WSPA, tão injusta e covardemente tem 
sido vítima dessa concepção deletéria, belicosa e 
autofágica - demos uma carregada nos adjetivos - 
principalmente dos nuestros hermanos argentinos. 
Senhoras Mirian e Virgínia, não são os companheiros 
do Almirante Brouwn, são outros belicosos 
argentinos que têm atacado injustamente essa ação 
brilhante da WSPA em todo o mundo. 
 É prioritário que mantenhamos nossa 
mobilização naquilo que nos unifica, respeitando as 
lutas pontuais e a independência de cada grupo e 
organização, caminhando na consolidação de uma 
política pública de controle de zoonose e bem-estar 
animal de alcance estadual, fundamentada na 
castração, no fim do sacrifício da população de 
animais de rua, em campanhas de adoção e de posse 
responsável. 
 Por fim, fazemos menção à querida Marina, 
pois temos ainda um longo caminho pela frente, que 
passa pelo fim da exploração de animais de tração, 
por um projeto que proíba em todo território 
capixaba, a utilização de animais em rodeios e toda e 
qualquer forma de rinha. Tivemos uma apreensão 
esta semana de sessenta galos: uma situação 
lamentável. 
 Reafirmamos nossa admiração pelo Senhor 
Deputado Doutor Hércules, que tem encampado esta 
luta. 
 Há um pouco mais de cento e vinte anos, o 
Brasil mantinha seres humanos como escravos. Hoje 
é inconcebível a exploração do homem pelo homem. 
O nosso trabalho é justamente esse: contribuir na 
construção de uma sociedade, como a senhora 
Elizabeth MacGregor falou, e que seja inconcebível a 
exploração de animais pelos homens. Este dia, não 
temos dúvida chegará, e quando chegar é certo que 
todos venceremos. 

A todos as saudações ecolibertárias. Para 
mim os animais importam. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) - Esta Presidência agradece à TV 
Assembleia e aos eficientes funcionários, presentes 
desde às 19h, neste Plenário.  

Hoje, já falamos na rádio Universitária com 
o Vereador por Vitória, Senhor Namy Chequer. 
Estamos na TV Capixaba, mais uma TV que 
conseguimos com Giovanni César, e estamos também 
na TV Tribuna, e na Rede TV, que prestigiam este 
evento. 

 Registramos também a presença de Antário 
Neto, que com certeza encampará essa luta em seu 
programa na rádio Tropical. Fomos grande amigo do 
pai de S. S.ª, o Senhor Antário Filho, ex-deputado 
estadual, grande batalhador pela cultura, educação e 
melhoria da política. Portanto, temos certeza de que 
nosso querido Antário Neto também encampará no 
seu programa essa luta que surtirá bons frutos. 
 Concedo a palavra ao Senhor Rômulo 
Vitorio, Diretor da Amaes. 
 
 O SR. RÔMULO VITORIO – (Sem 
revisão do orador) – Boa noite a todos. 
Agradecemos à Doutora Elizabeth MacGregor, 
Gerente Nacional da WSPA, e aos demais 
componentes da Mesa a presença. 
 Nossa fala já foi precedida por outras 
pessoas, portanto em alguns assuntos seremos rápido. 
Falar de bem-estar animal é falar de bem-estar 
humano, de saúde humana, de educação, de meio 
ambiente, de não à violência social. Falar de bem-
estar animal é falar a respeito de todas as formas de 
vida do Planeta. Há duzentos anos ocorreram os 
primeiros movimentos em prol do bem-estar animal 
na Inglaterra. Apenas na década 70 esse tema se 
universalizou, passou a ser preocupação de vários 
eixos da sociedade humana. Primeiro as pessoas, que 
naturalmente apreciavam os animais, formaram 
pequenos grupos para defendê-los, depois vieram 
organizações internacionais cobrindo todos os países, 
que numa escala global desenvolveram projetos e dão 
sustentação para entidades se organizarem. Agora, 
chegamos a um nível de preocupação pelos Estados 
brasileiros. Países já começam a se preocupar. 
Alguns muito mais adiantados que o nosso. Mas essa 
é uma etapa bastante definitiva. Cada vez mais os 
governos se convencem da necessidade de tratar esse 
tema, bem-estar animal, como de máxima 
importância, visto estar envolvido no nosso dia-a-dia 
em todos os momentos.  

Nós, da Amaes, Associação Amigo dos 
Animais do Espírito Santo, fazemos parte de uma 
cadeia mundial de entidades que luta por um mundo 
onde o bem-estar animal seja importante e que os 
maus-tratos contra eles tenham fim. Como entidade 
protetora e defensora, poderíamos trabalhar em várias 
direções e em vários setores dessa problemática. 
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Optamos por dar um enfoque à educação. Não 
porque seja mais fácil ou mais difícil, mas porque 
fizemos opção pela valorização dos nossos talentos 
internos. No meio desse caminho tortuoso e difícil 
encontramos a WSPA - Sociedade Mundial de 
Proteção Animal, e iniciamos os nossos 
conhecimentos na sua dedicação a esse tema. 
Educação e bem-estar comunitário e animal é um 
dos pontos prioritários da WSPA. Estamos nos 
colando à disposição dessa sociedade para 
desenvolvermos os nossos projetos locais. 
 Conhecemos o programa de educação da 
WSPA, apresentado em cento e cinquenta e seis 
países onde a entidade atua. A Senhora Elizabeth 
MacGregor já fez um pequeno comentário, mas de 
forma linear o programa de educação humanitário 
dessa sociedade mundial de proteção animal já está 
implantado. Depois ela pode nos corrigir, se 
omitirmos alguma informação. Na Colômbia, em 
Costa Rica, no Chile e no Brasil o programa 
começa a avançar. Pilotamos Distrito Federal, Pará 
e Amazonas e pretendemos agora chegar ao Estado 
do Espírito Santo.  

Interessamo-nos pelos resultados já 
conquistados nos países em que o programa é 
aplicado por meio dos ministérios de educação, nas 
regiões em que o projeto foi implantado, e 
decidimos defender essa bandeira. 

Acreditamos que a educação tem um papel 
sine qua non para a transformação do nosso mundo 
em um local mais aprazível para vivermos. A 
educação, principalmente nas primeiras faixas 
etárias ou o chamado ensino fundamental, é tática 
incrível para ajudarmos a melhorar esse mundo 
confuso. O que acontece é que sozinho não 
conseguimos. Precisamos do apoio de todos, 
principalmente do apoio forte das autoridades que 
comandam este Estado, das autoridades públicas. 
Daí, o convite à Senhora Elizabeth MacGregor, 
representando a WSPA, no sentido de que 
trouxesse para nós o programa internacional de 
educação humanitária e bem-estar animal.  

Sonhávamos e desejávamos que um 
representante da Secretaria de Estado de Educação, 
em alto escalão, estivesse presente nesta sessão 
especial para receber esse material. Infelizmente, 
lamentamos muito, ninguém se fez presente. Mas é 
assim mesmo que as coisas acontecem. Isso nos dá 
ânimo para continuarmos lutando, para 
continuarmos tocando nossa bandeira. Temos 
outras etapas e certamente seremos recebidos pelas 
autoridades da Secretaria de Estado de Educação, 
não temos dúvidas disso. Tiveram dificuldades, 
tiveram problemas e temos uma demanda para 
apresentar.  
 Não só secretaria de estado de educação é 
importante para se implantar projetos de educação 
humanitária, mas secretarias de saúde, de meio 

ambiente, de desenvolvimento social. Enfim, todas 
as secretarias que envolvam o bem-estar humano 
são público-alvo para esse projeto. Rogamos às 
autoridades presentes, que poderão nos ouvir em 
outra oportunidade, que abram seus corações, suas 
mentes para que esse programa seja compreendido já 
no momento em que se começa a falar nele. 
Torcemos muito para que as autoridades deste Estado 
deem uma oportunidade para a vida.  
 Finalizando, entendemos que os animais são 
seres sencientes, possuem sentimentos. Sentem dor, 
saudade, tristeza, angústia, medo, percebem, como 
nós, as humilhações e também têm os mesmos 
sentimentos de alegria que sentimos. Não tem 
diferença. Além disso, são sujeitos de direito, como 
disse a Procuradora de Justiça do Meio Ambiente, 
Senhora Nicéia Regina Sampaio. Direitos adquiridos 
garantidos pela Constituição Federal. Temos 
esperança de que sairemos desta sessão com um 
espaço já bem avançado, bem encaminhado. Não só 
saúde, não só educação, não só segurança, todas as 
esferas de governos precisam estar alinhadas com a 
questão animal. Porque, como dissemos, falar de 
animais, em bem-estar-animal, é falar também de 
bem-estar humano, de solidariedade, de respeito às 
diferenças e de respeito aos mais fracos. Falar de 
bem-estar animal é dar oportunidade para o 
desenvolvimento de sentimentos de compaixão, 
respeito, contemplação a todas as formas de vida. 
 Terminando, faremos um pedido: duas 
monitoras estão na saída com um abaixo-assinado. 
Precisamos compor uma lista de dez milhões de 
assinaturas, que serão encaminhadas por meio da 
WSPA para a Organização das Nações Unidas. Com 
esse documento em mãos, a ONU sugerirá a 
implantação de um programa mundial de bem-estar 
animal, que certamente servirá para os países, nos 
seus planejamentos estratégicos sociais, 
implementarem essa importante questão. Por favor, 
não deixem de assinar porque sua assinatura pode 
sim fazer a diferença. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES) - Fazemos um apelo a todos: sejam 
bastante sucintos, dado o número de pessoas inscritas 
para fazer perguntas.  
 Concedo a palavra ao meu colega de 
profissão, Senhor Lupércio Barbosa, Presidente do 
Instituto Orca. 
  
 O SR. LUPÉRCIO BARBOSA - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais 
componentes da Mesa, senhoras e senhores presentes, 
boa-noite. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, 
por considerá-los sensíveis e especiais, sinto um 
enorme prazer em estar presente nesta sessão, Meu 
colega e Deputado Doutor Hércules mencionou 
minha profissão de formação; hoje não me arrependo 
nem um pouco de dizer que sou menos médico.  
 Ressalto - embora já abordado pelo colega 
Maninho Pacheco - a preocupação e empenho do 
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colega e Deputado Doutor Hércules com as 
questões humanitárias; não só com as questões de 
saúde humana, mas também de saúde animal. Essa 
preocupação resultou num importante fórum 
técnico de debates, e em abril proporcionou um 
momento bem democrático de discussão com 
relação ao tema. Esse foi o marco, a partir daí 
pudemos nos mobilizar. Pena que o tempo hoje é 
escasso para sairmos desta sessão com algumas 
diretrizes, como disse o Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  
 Não quero me estender muito, mas há 
vários aspectos com relação à questão animal 
abordados nesta sessão. Não podemos deixar de 
citar a questão dos animais de circo; dos animais 
exóticos; dos animais usados em tração animal; dos 
animais usados em experimentos científicos e a 
questão do abate de animais usados para consumo 
humano, além dos animais silvestres.  

 Aproveito a oportunidade para falar da 
situação atípica que vivenciamos a partir de 2006, 
com a chegada de alguns animais silvestres, que 
além de mobilizar a sociedade, mostrou que não 
temos estrutura para tentar ajudá-los. Evidente que 
não estamos falando em salvar uma espécie, mas 
por questões humanitárias devemos fazer alguma 
coisa. Embora seja muito questionável tentar 
ajudar um animal que a natureza, a princípio, 
parece estar descartando. Concluo ser do 
comportamento humano tentar ajudar de alguma 
forma; e a própria sociedade exige isso. Quando 
recebemos uma criança segurando um pinguim 
pedindo que alguém a ajude naquele momento, e 
somos obrigados a dizer: infelizmente não posso 
ajudá-la, porque não temos como cuidar, não temos 
para onde levar esse animal. Simplesmente a 
criança volta com o pinguim. Essa foi, 
infelizmente, a posição que tivemos que adotar este 
ano, embora a quantidade de animais que vieram 
para o Estado não igual ao ano passado. 
Recebemos cerca de seiscentos, setecentos 
animais, a maioria já morta, e a outra parte acabava 
morrendo após o início do tratamento. Mesmo 
assim conseguimos devolver uns duzentos animais 
para a natureza. Não sabemos em que isso dará; se 
agimos certo ou errado. Mas de qualquer forma, 
naquele momento, sentimo-nos gratificados por ter 
tratado, cuidado daqueles animaizinhos que, não 
diferentes dos outros animais domésticos, têm o 
poder de nos cativar imensamente.  A satisfação 
de podermos salvar esses animais e de alguma 
forma devolvê-los ao ambiente natural, dando-lhes 
uma chance de sobreviver, é muito grande. E há 
formas para se fazer isso. 
 Precisamos urgentemente implantar no 
Estado um centro de tratamento e reabilitação de 
animais marinhos. O Instituto Orca busca- embora 
com toda a dificuldade e sem ajuda - um local para 

fazer esse trabalho, mas que seja um local difusor 
de práticas de conservação ambiental marinha, no 
nosso caso é o trabalho principal.  
 Sentimo-nos “um peixe fora d’água” em 
meio às instituições de proteção animal, mas 
acabamos caindo nessa porque a natureza aprontou 
conosco. Não vemos muita diferença em proteger 
uma ave marinha ou um animal doméstico; as 
dificuldades são as mesmas e, talvez até maiores, 
porque essas aves marinhas não têm a mínima 
chance. Elas chegam à praia e se não forem 
recolhidas no mesmo momento, não sobreviverão; e 
nessa situação não temos sequer para aonde levá-las. 
Um animal doméstico ainda pode ser levado para 
casa; o animal marinho você pode até levar, mas não 
terá muito o que fazer, não será muito eficaz qualquer 
medida para ajudá-lo. 
 Estamos em vias de conseguir uma área em 
Guarapari. O Governo do Estado prometeu nos 
ajudar. Gostaríamos do empenho da Assembleia 
Legislativa, dos empresários, das empresas instaladas 
no Espírito Santo que trabalham com a questão 
marinha ou que tenham pretensão de expandir suas 
atividades na área marinha. Nada mais justo do que 
implantar um centro de reabilitação de animais 
marinhos. Temos feito isso de uma forma 
improvisada. Temos condições técnicas e 
conhecimento para fazê-lo; não o fazemos porque 
não temos local, nem ajuda. Fica a minha bronca 
e minha esperança de implantar no Estado um centro 
de reabilitação de animais marinhos. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Agradecemos ao Senhor Lupércio 
Barbosa a sugestão. Estamos trabalhando com o 
Senhor Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito 
Municipal de Guarapari. Tentaremos marcar uma 
audiência com o Vice-Governador Ricardo Ferraço, 
para pedir que o local onde funcionou o Radium 
Hotel de Guarapari transforme-se num centro de 
reabilitação, biblioteca e museu de animais marinhos. 
Aquele imóvel está abandonado, e parece que 
existem alguns entraves legais, porque ele já foi 
tombado em favor do patrimônio histórico do Estado. 
Isso não quer dizer que deixaremos de lutar para 
conseguir aquela área. Já abordamos alguns assuntos 
no início da sessão. Cedemos verba para o Instituto 
Orca e com a verba compraram barcos para socorrer 
os animais em momentos difíceis.  

Neste momento concedo a palavra ao Senhor 
Jacques Passamani, representante do Ibama. 

 
O SR. JACQUES PASSAMANI – (Sem 

revisão do orador) – Boa noite a todos. Agradeço o 
convite em nome do Senhor Reginaldo Costa, 
Superintendente do Ibama, que se encontra em 
Brasília. Farei algumas pequenas observações que 
vão ao encontro do que foi dito pela Doutora 
Elizabeth MacGregor, sobre com o que convivemos 
no dia-a-dia em nosso trabalho no Ibama. Todos os 
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dias esbarramos em situações de descaso, de maus-
tratos, de mutilação de animais. Ao mesmo tempo, 
expomos uma realidade de mudança de 
comportamento social que percebemos atualmente 
no Ibama. Concluo que a sociedade ao longo dos 
anos dá exemplos de que está suscetível a aceitar 
propostas de mudanças. É por isso que acho que o 
caminho da educação, falado por todos, é a 
ferramenta mais importante que temos neste 
momento para tentar mudar um pouco a forma de 
entendimento que a sociedade tem sobre o uso de 
animais. O Ibama desenvolve um projeto chamado 
A Escola é o Bicho, executado em alguns estados 
da União. Dentro desse programa o bem-estar 
animal é uma das vertentes de muita importância. 

Usarei dois exemplos que percebi em 
minha militância ambientalista de pouco mais de 
vinte anos. Trabalho com fauna silvestre e não com 
fauna doméstica, por isso não teria condições de 
falar de gato ou de cachorro. Mas tenho condições 
de falar da fauna presente no dia-a-dia de nosso 
ambiente familiar ou em suas proximidades. 
Mesmo não sendo um ente familiar, são animais 
que estão por perto e merecem tanto respeito 
quanto os animais que compõem nossa família.  

Existe uma série de animais que atualmente 
convive muito mais harmoniosamente com o 
ambiente urbano do que convivia nas Décadas de 
70 e 80. Os que já passaram dos quarenta anos, e 
principalmente os que são mais sensíveis à causa 
ambiental devem se lembrar de como era a 
realidade da fauna urbana nessas décadas; de como 
se comportava a fauna no ambiente urbano nessa 
época. A fauna era tratada como objeto de uso das 
pessoas. Na infância enjoei de ver crianças e 
adolescentes com estilingue nas mãos. Essa 
ferramenta já não existe mais, mesmo em áreas 
periféricas da região urbana. Na verdade não será 
banida, porque não existe banimento desse tipo de 
ferramenta, mas hoje é muito pouco usada. O 
desuso de algumas técnicas e práticas permitiu que 
alguns animais que antes eram escassos em 
ambiente urbano se tornassem animais comuns. 
Podemos citar uma série de animais, entre eles a 
rolinha, o bem-te-vi, o siriri, o sanhaço, o gambá, o 
cachorro-do-mato.  

Usarei um exemplo bem clássico, acho que 
todos conhecem: a recolonização de um elemento 
da fauna. Não entrarei no mérito da discussão do 
impacto ambiental que isso gerou, porque 
realmente há uma celeuma sobre a forma como foi 
conduzida, que pode ter gerado um impacto 
negativo tão grande quanto à recolonização da 
área. Acho que todos conhecem bem o canário-da-
terra. Hoje é um animal que já existe em regiões 
periurbanas da Grande Vitória, como Ilha do 
Frade, Ilha no Boi, Vitória, Fradinhos, Álvares 
Cabral, Parque da Prainha no Município de Vila 

Velha, região periférica da Barra do Jucu. Essas 
são áreas onde sabemos que esse animal já se 
recolonizou; sem contar no interior do Estado. 

Qualquer pessoa que tenha conhecimento 
mínimo de fauna sabe que na Década de 80 esse 
animal não existia solto em ambiente urbano. Ele 
podia ser raramente encontrado em ambiente rural, 
mas mesmo assim com extrema procura para 
cativeiro. Tanto que o canário-da-terra figurou na 
lista de animais ameaçados de extinção no Estado 
de Minas Gerais de tanta pressão de caça que 
sofreu. Hoje esse animal tem vasta população em 
quase todos os municípios rurais de área mais 
interiorana deste Estado. Ele certamente estaria na 
lista de animais ameaçados de extinção, que não 
existiu no Estado do Espírito Santo na Década de 
80. A nossa lista de espécimes da fauna ameaçada 
de extinção só foi publicada em 2005, se ela 
tivesse sido publicada na Década de 80 esse animal 
figuraria na lista capixaba, como figurou na lista de 
Minas Gerais, porque era um animal extremamente 
caçado. A mudança de comportamento dos 
mantenedores de animais, principalmente com 
relação à soltura desse animal no ambiente natural, 
fez com que ele, que já esteve numa condição ruim 
de ocorrência no ambiente natural, hoje figure num 
status bastante razoável. 
 O canário-da-terra hoje no Estado do 
Espírito Santo, mesmo sendo composto por uma 
hibridização das três subespécies brasileiras, - esse 
é o ponto negativo do procedimento, de como foi 
conduzido, sem uma vertente técnica que 
auxiliasse na conduta - esse híbrido existente no 
Estado do Espírito Santo dificilmente entrará em 
processo de extinção novamente, porque a conduta 
da sociedade não permitirá mais. Esse é o lado 
bom. Conseguimos enxergar ao longo do tempo 
que a sociedade consegue assumir algumas 
condutas como sendo um comportamento social 
interessante. 
 Também temos uma conduta extremamente 
negativista. Aí sim ela é ligada à questão da 
violência. Como exemplo, citaremos um caso 
ocorrido semana passada numa blitz realizada pela 
Polícia Civil; um mandado que foram cumprir num 
município da Grande Vitória. Eles foram à casa de 
um traficante e ocorreu tiroteio. Existiam bichos na 
casa desse traficante. Chamaram o Ibama para 
recolher os animais; fomos lá e trouxemos os 
animais para a sede. Demos uma olhada e era mais 
ou menos uma dúzia. No meio desses animais tinha 
um trinca-ferro que estava prostrado no fundo da 
gaiola. Inicialmente achamos que ele podia estar 
machucado devido ao transporte e o examinamos. 
Na hora de fazer o exame descobrimos que a dita 
figura mantenedora desse animal amputou suas 
duas asas, na região do rádio e úmero, para que ele 
ficasse pousado na mão da pessoa. Foi uma 
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amputação relativamente recente, com no máximo 
uma semana de ocorrida. Ele estava inchado, 
pesado, muito acima do peso e não suportou a 
situação. 
 Trabalhamos e lidamos com muita 
frequência com animais em situação de maus-
tratos e de mutilação. Mas essa situação nos deixou 
um pouco chocados, porque o trinca-ferro tem um 
canto muito bonito e é considerado um dos animais 
mais cobiçados por mantenedores de animais de 
gaiola. Ver um animal nessa condição nos deixou um 
tanto balançado. Ainda percebemos que nos nichos 
em que a violência impera - nesse caso era uma boca 
dominada por um determinado traficante numa região 
da Grande Vitória - percebemos que cenas um pouco 
mais chocantes ainda acontecem com os animais 
nesses locais. Trabalhamos para tentar mudar essa 
realidade.  

Agradecemos as palavras do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, com relação ao nosso 
trabalho no Ibama. Realmente tentamos fazê-lo da 
melhor forma possível, dentro da nossa estrutura, que 
não é boa. Admitimos que temos problemas 
estruturais sérios, principalmente de estrutura 
locacional, mas conseguimos algumas vitórias. 
Talvez a principal vitória este ano foi a aprovação da 
construção de um centro de triagem. Recebemos hoje 
a notícia de que o processo foi liberado juridicamente 
pelo Ministério do Meio Ambiente e está sendo 
encaminhado para dotação orçamentária, que deverá 
ser lançada na próxima semana e devem entrar com a 
licitação em dez dias, no máximo. A construção do 
Centro de Triagem de Animais Silvestres, no 
Município de Serra, é uma demanda e uma luta da 
Superintendência do Ibama do Estado do Espírito 
Santo desde 2005, pois temos um centro de triagem 
no nosso Estado que não suporta nossa demanda de 
ação fiscalizatória. Gostaríamos muito de dizer que 
não vamos construir o Centro de Triagem de Animais 
Silvestres, que não precisamos dessa estrutura, que 
essa é uma obra desnecessária, mas infelizmente essa 
não é a realidade do País. 
 O cativeiro de fauna é uma realidade. O 
combate ao cativeiro de fauna é uma realidade. Mas 
para combater o cativeiro de fauna precisamos de 
estruturas de recepção, triagem e tratamento desses 
animais. A estrutura que temos hoje no Estado do 
Espírito Santo, o Projeto Sereias, não comporta mais; 
trabalha no limite. Seguramos as ações, as demandas, 
porque não temos condições de ampliar. Muitos 
protetores nos ligam com demandas e dizemos que 
precisamos seguir nossa limitação, porque temos 
limitação estrutural. Podemos atender tudo e todos, 
mas não temos condições. Para encerrar, temos mais 
um leão. No ano que vem começaremos a demanda 
do quinto elemento. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Agradeço ao nosso querido 
palestrante do Ibama, Senhor Jacques Passamani. 

 Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Janete de Sá. 

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

oradora) – Boa noite a todos os presentes. 
Cumprimentamos todos os integrantes da Mesa na 
pessoa do colega Deputado Doutor Hércules, que 
teve a iniciativa de realizar este debate importante 
para toda a sociedade. Estão presentes nesta Casa 
pessoas voltadas para essa causa, pois este debate é 
de extrema importância para a sociedade.
 Cumprimentamos os presentes na pessoa do 
companheiro de longa data, Maninho Pacheco. 
Sabemos do seu carinho pela causa, pois trabalhamos 
juntos e desenvolvemos alguns trabalhos. Os projetos 
ficaram no meio do caminho, mas podemos retomá-
los. 
 Jamais deixaria de comparecer a esta sessão 
especial. Vi o tema, recebi diversos e-mails pedindo 
que retomasse essa luta que começou em 2004, 
quando apresentei o Código Estadual de Proteção aos 
Animais. Meu pai recolhia os animais da rua, tinha 
muito carinho por eles, e os levava para nossa casa 
que possuía um grande quintal. Já convivi com 
quarenta cachorros. Na minha casa cachorro e gato 
não brigavam. O meu pai abrigava cachorros e gatos 
em casa, os mais comuns. Somos quatro irmãos, e 
três possuem cachorro. A minha irmã do meio, Jane 
de Sá Lima, não teve cachorro enquanto trabalhava, 
pois o marido não queria. Mas, quando ela e o marido 
se aposentaram, ela disse ao marido que mesmo ele 
não querendo teria o cachorro. E o cachorro teve que 
entrar na casa deles. Dos quatro irmãos, três possuem 
animal em casa, porque é algo do coração. O animal 
desperta nosso coração e nossa sensibilidade. 
 Em 2004 trabalhamos o Código Estadual de 
Proteção aos Animais que bem ou mal é o único 
existente no Estado do Espírito Santo. É o primeiro e 
o único. Quando o código voltou, em 2005, assinado 
pelo Governador Paulo Hartung, voltou com algumas 
questões vetadas; e questões importantes como, por 
exemplo, as que se referem ao abate de animais 
usados em laboratório. Houve veto total também à 
parte do código que trata de vivissecção, ou seja, 
foram vetadas questões importantes. Na época 
esbarramos com um problema que para nós não era 
sério, mas que para quem cultua determinada 
religiosidade era importante. Tivemos inclusive que 
suprimir questões, porque nos confrontamos com 
uma área religiosa que se utiliza dos animais. E isso é 
inconcebível. Mas, precisávamos do Código e 
queríamos algo que desse algum tipo de proteção aos 
animais. Elaboramos um Código, que precisa ser 
aprimorado. 

Senhor Maninho Pacheco, Senhor Deputado 
Doutor Hércules e demais componentes da Mesa, 
protetores dos animais, estamos nesta sessão para 
junto com vocês realizar ações propositivas. Hoje 
vivemos outro momento, e quem sabe com vocês 
mais organizados, mais unidos, e com o Deputado 
Doutor Hércules, que também é uma voz nesta Casa 
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de Leis em defesa da causa dos animais, 
consigamos aprimorar esse Código. 

O WSPA implantou um programa de abate 
humanitário em parceria com o Ministério da 
Agricultura, no Sul do País. Gostaria de saber se há 
interesse em implantar esse programa no Estado do 
Espírito Santo, que tem vocação, áreas de grandes 
pastagens, diversos abatedouros. Por que não 
trabalharmos a implantação do programa de abate 
humanitário no Estado do Espírito Santo? Não 
sabemos se na época em que apresentamos o 
Código existia essa questão no Estado brasileiro. 
Mas no Espírito Santo foi vetada, acredito, porque 
o Poder Executivo estadual achou que poderia 
trazer prejuízo aos frigoríficos, que teriam que se 
modernizar para uma prática mais humana. No 
entanto, o tempo passou. Se existe esse programa 
no Sul do País, por que não chegar até o Sudeste, 
no Espírito Santo, humanizando o abate? Senhor 
Deputado Doutor Hércules, estamos à disposição 
para trabalhar com V. Ex.a, com os protetores dos 
animais e com as instituições organizadas 
presentes nesta sessão.  

O Código Estadual de Proteção aos 
Animais é um avanço, é o único que existe no 
Estado do Espírito Santo tratando de temas 
importantes. Mandaremos uma cópia do Código, 
caso os Senhores não tenham, para vermos o que 
foi vetado, o que podemos retomar e o que 
podemos aprimorar para avançar um pouco mais. 
Não é hora de excluir ninguém de uma luta 
importante como essa. Sabe por quê? Porque o 
animal é como uma criança indefesa diante da 
maldade humana; porque a maldade está dentro do 
ser humano e não dentro do animal, que age por 
instinto de sobrevivência, por defesa. Dizer que a 
cobra é má porque pica não é verdade; ela pica 
para se defender, por instinto. 
 Imaginem aqueles que vão para uma rinha 
de galo, colocam biqueira de aço no animal e 
assistem à briga com prazer até um galo matar o 
outro. O que tem isso de bonito, de saudável e de 
importante para a humanidade? Vamos parar para 
pensar. Podemos perder os votos de muitos, mas 
não nos importamos, pois essa prática é desumana. 
Quem faz isso com um animal, pode fazer com um 
ser humano.  

Existem coisas piores. O estupro é punido 
como um crime bárbaro entre seres humanos. Mas 
e o estupro cometido pelo ser humano contra um 
animal que não sabe falar? Essa prática acontece 
na roça e acham bonito. Temos que nos indignar, 
pois todos os dias, na cidade e no Interior, animais 
são estuprados. Vocês acham que não dói? Dói. Se 
fosse conosco doeria, quanto mais num animal 
pequeninho. Mata o animal. Quantos animais, 
quantas aves são estupradas. Talvez seja muito pior 
que nos circos. 

 Tudo isso está na maldade humana. Falar 
dessas questões é falar de amor, de sensibilidade, é 
melhorar a humanidade. Melhorar o tratamento 
com os animais tido como irracionais é melhorar a 
humanidade, é buscar, trabalhar e construir o 
respeito ao outro e a todo aquele que coabita nosso 
planeta. Os animais por estarem numa condição 
inferior e não terem os mesmos instrumentos dos 
seres humanos são massacrados. 
 Deixamos uma reflexão para o Ibama. Não 
é uma crítica, pois o trabalho realizado pelo 
Instituto é muito importante e imprescindível. Até 
para fazer um programa, no intuito de ajudar, tem 
que existir programação. A Senhora Juliana Conde 
está presente nesta sessão e não nos deixa mentir. 
Quantas vezes ela foi ao Projeto Sereias à época do 
programa para recolher animais silvestres? Foi 
triste ver que não existia lugar para o recolhimento 
e que maioria dos animais morreu. E não adianta 
dizer que eles não morreram, porque 
acompanhamos de perto. A Senhora Juliana Conde 
voltava desesperada. Tem que haver programação. 
Temos todo carinho e respeito pelo Ibama, um 
Instituto responsável, importantíssimo para o 
estabelecimento de regras de convivência e de 
preservação, mas ele tem que se programar para 
ações de grande vulto.  
 Sou filha do Município de Cariacica, mas 
hoje devido a um relacionamento pessoal moro em 
Vila Velha. Conheço a luta das associações, 
especialmente da Amaes, no que se refere à 
questão da liminar que possui, para que os animais 
não sejam recolhidos na rua e mortos. Doentes ou 
sadios são sacrificados. Hoje, divulga-se que essa 
prática não acontece mais. Mas por que se tenta 
cassar a liminar?  

Estamos à disposição para ajudar na 
intermediação desse debate junto ao prefeito, ao 
executivo municipal – o Deputado Doutor 
Hércules também tem bom trânsito nessas 
intermediações, porque foi candidato a prefeito, 
não saiu vitorioso, respeitou o resultado das 
eleições, razão pela qual tem credibilidade neste 
governo. S. Ex.ª sabe que é respeitado, há 
condições de juntos intermediarmos essa conversa. 
Por que não se coloca às claras o tratamento desses 
animais: castrá-los e devolvê-los à sociedade? A 
castração é um procedimento simples, não é difícil 
de ser feita. Está faltando vontade política e ações 
de políticos nesse caminho. Não cabe veto e nem 
discriminação, seja porque não gosta da cor ou 
politicamente não gosta de determinadas posições; 
se existe alguma coisa que pontualmente nos une, 
vamos nos unir.  

Mais uma vez colocamo-nos à disposição, 
sinceramente, até por problemas pessoais pelos 
quais sofremos Não nos afastamos, porque não 
vamos nos afastar nunca disso, pois está em nós, 
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está no nosso sangue e na nossa genética. Agora, 
ficamos meio sem graça. Maninho, hoje podíamos 
ter muito mais emendas, mas não fomos 
procurados e a procura é grande - tem que fazer os 
cortes, não dá para atender a todos, pois existem 
setenta e oito municípios. Mas não pode ter veto 
para quem quer somar nesta luta muito importante, 
e que com certeza melhora o comportamento 
humano; e se melhora o comportamento humano, 
constrói a sensibilidade. Aí podemos acreditar que 
este mundo tem jeito. Tem que ter mais amor, mais 
sensibilidade e para isso precisa melhorar o 
comportamento humano. 

Como ser humano falta muita estrada para 
caminharmos, para melhorar o comportamento 
humano, para trabalhar no caminho da paz, da 
fraternidade, da solidariedade, da compreensão, da 
sensibilidade e, principalmente do amor. Como dizia 
o poeta: “Sem amor não somos nada”. Um beijo não 
coração de todos e tenham uma boa continuidade 
nessa luta. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Agradeço as palavras da 
Deputada Janete de Sá. Informo que a TV 
Assembleia, de acordo com sua programação, terá 
que entrar em cadeia com outros programas, mas 
continuaremos ouvindo outras pessoas neste 
Plenário.  

A Senhora Deputada Janete de Sá falou em 
veto, mas acredito que da parte das entidades 
ninguém está vetando nenhum deputado. Não 
tenho procuração das entidades para responder, 
mas tenho a impressão de que qualquer ajuda que a 
parlamentar ofereça às entidades, elas deverão 
receber de bom grado. 

Concedo a palavra ao Subsecretário de 
Meio Ambiente de Vila Velha, Senhor Elcio 
Ninheiro, conhecido como Duda da Barra.  

 

O SR. DUDA DA BARRA – (Sem revisão 
do orador) – Em primeiro lugar, desejo boa noite a 
todos e a todas. É uma satisfação estar nesta Casa 
participando desta aula sobre animais maltratados. 
Parabenizo a Doutora Elizabeth MacGregor pela aula 
que nos deu; parabenizo o Senhor Deputado Doutor 
Hércules e toda a Mesa. Faço uma saudação especial 
aos funcionários desta Casa que estão trabalhando até 
esse horário, já são 22h, e a toda equipe do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, desse gabinete que 
funciona praticamente vinte e quatro horas 
ininterruptas e a essa assessoria que realmente dá 
rumo ao mandado do Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Agradeço especialmente à plateia, em 
nome de Roberto de Barros Dantas, Fiscal da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 
Município de Vila Velha. Hoje estou como 
Subsecretário de Meio Ambiente e nesta Casa estou 
representando o Secretário de Meio Ambiente, o 
Senhor João Ismael Ortulane Nardoto.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 
não tem ideia da satisfação que senti quando recebi o 
convite para participar desta sessão especial, porque 
voltar a esta Casa de Leis é muito bom. Eu trabalhei 
aqui até poucos meses atrás. É grande a satisfação de 
poder rever os amigos e testemunhar nesta noite a 
luta que V. Ex.ª trava em favor da causa dos animais 
abandonados; dos animais dos circos e dos animais 
que estão à mercê da sorte.  

Como Subsecretário de Meio Ambiente do 
Município de Vila Velha, não poderia deixar de vir 
hoje a este Parlamento dar meu testemunho e fazer 
uma cobrança. A Senhora Deputada Janete de Sá 
também é daquele município, bem como o Senhor 
Deputado Doutor Hércules, assim como a maioria de 
sua assessoria e alguns dos senhores, ou seja, todos 
têm que saber o que acontece no Município de Vila 
Velha com relação à extração de areia. Estão tirando 
areia, acabando com as estradas e, se isso não 
bastasse, estão degradando o meio ambiente. Os 
animais são espancados, colocados em carroças, e 
colocam nas carroças quantidade de areia acima da 
permitida e saem chicoteando aqueles animais de dia 
e de noite, com chuva e com sol.  

Na Secretaria de Meio Ambiente dizemos 
sempre que não temos que cuidar do meio ambiente; 
temos que cuidar de todo o ambiente, porque é o 
lugar onde vivemos, onde residimos. Mas nós que 
estamos na Secretaria de Meio Ambiente nos 
sentimos um pouco atados. 

 
A Sr.ª Janete de Sá – Senhor Duda, isso é 

lei. O Código precisa ser ajustado à Lei.  
 
O SR. DUDA DA BARRA – Concordo com 

a Senhora Deputada Janete de Sá. Mas ao nos 
depararmos com outros segmentos, ... Por exemplo, 
se um fiscal - como o Senhor Roberto de Barros 
Dantas - vai intervir, o carroceiro simplesmente o 
ameaça com um revólver. Esse fato já aconteceu com 
alguns de nós da Secretaria de Meio Ambiente. Apelo 
a todas as pessoas que nos assistem através da TV 
Assembleia que aconselhem esse carroceiro - 
considero que o melhor a fazer é educá-lo – a buscar 
outra atividade, porque além de ele estar acabando 
com as estradas por atirar areia nelas, ainda está 
surrando o seu animal de carga.  

Parabenizo o Senhor Deputado Doutor 
Hércules por abraçar essa causa, e tenho certeza de 
que S. Ex.ª quando a abraçou fez como se fosse a 
disputa de um campeonato. E, como bom vascaíno 
que é, Deputado Hércules, tenho certeza absoluta de 
que vencerá esse campeonato e o nome de V. Ex.ª 
ficará marcado nesta Casa de Leis para o resto da 
vida. Muito obrigado. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – O Duda da Barra quis fazer uma 
homenagem a nós falando do Vasco porque, na 
verdade, pelo menos campeão da segunda divisão 
fomos. Mas o Duda está em dificuldades porque ele é 



5987 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 

tricolor; não imaginamos como tem dormido. Pelo 
menos ser campeão da segunda divisão nos conforta 
um pouquinho. Ontem ficamos com pena dos 
flamenguistas que armaram uma festa, mas acabou 
não dando certo.  

Concedo a palavra à Senhora Fabiana 
Alvarenga, do Grupo GALA.   

 
A SR.ª FABIANA ALVARENGA – (Sem 

revisão da oradora) – Boa noite a todos. Sou 
representante do Grupo Abolicionista pela Libertação 
Animal – GALA. Inicialmente parabenizo o Senhor 
Deputado Doutor Hércules por abraçar essa causa e 
os demais pelo esforço para organizar esta sessão 
especial. 
 Criamos o Grupo GALA há um ano e meio 
com o objetivo de reivindicar direito de fato para 
todo ser capaz de experienciar sofrimento físico e 
psíquico. Isso inclui não somente animais urbanos – 
assunto em discussão - que sofrem injustiças diante 
dos nossos olhos, mas também aqueles animais que 
sofrem as piores barbáries e abusos bem longe dos 
nossos olhos e da nossa consciência: os animais nos 
matadouros. Deixamos claro esse objetivo, porque 
talvez algumas pessoas ainda não conheçam nosso 
grupo. Lutamos pelo direito de fato dos animais. 
Abater um animal saudável jamais pode ser 
considerado um ato de compaixão.   

Quem quiser saber mais sobre o grupo Gala 
pode visitar o perfil no site de relacionamento Orkut: 
GALA. Também temos um blog e quem quiser ver as 
ações realizadas é só acessar 
www.veganvix.blogspot.com. Estamos ativos e 
vigilantes na luta em favor dos animais. Apesar 
dessas observações feitas, estaremos sempre unidos 
às demais entidades do Estado e ativos no que for 
bom para os animais e, se precisarem estamos à 
disposição. Muito obrigada. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) - Concedo a palavra ao Senhor Carlos 
Roberto Rafael, Secretário de Saúde do Município de 
Cariacica.  

 
O SR. CARLOS ROBERTO RAFAEL – 

(Sem revisão do orador) – Boa noite a todas e a 
todos. Cumprimentamos o Senhor Deputado Doutor 
Hércules pela brilhante iniciativa de promover esse 
tão importante fórum de debate; e a Senhora 
Deputada Janete de Sá, nossa amiga que mais uma 
vez mostra suas convicções e seu espírito combativo. 
Parabéns mais uma vez. Cumprimentamos também 
os membros da Mesa; as palestrantes da noite, 
Senhoras Elizabeth MacGregor e Virgínia Brandão; 
os representantes do meio ambiente, da Polícia 
Ambiental; os secretários e subsecretários, todos 
envolvidos nessa causa que certamente é de grande 
importância para toda a sociedade.  

 Unimo-nos neste momento a esta causa 
importante que discutimos e que muitos já discutem 
na luta diária, tema que cada vez mais toma conta da 

sociedade e do espaço de poder do nosso Estado, e 
certamente do País e do mundo, como presenciamos 
nesta noite. Parabenizamos o Senhor Deputado 
Doutor Hércules, médico humanitário. Com essa 
característica S. Ex.ª muito tem feito por meio da sua 
profissão; tem feito do seu mandato uma luta 
constante pelo tratamento e pela condução da saúde 
humana; tem atuado na organização da sociedade e 
agora cuidando da proteção e da saúde animal. Já nos 
conhecemos há muito tempo e sabemos o quanto 
trabalha e se envolve na organização da sociedade e 
da política do Município de Vila Velha. 
Acompanhamos seu trabalho incansável. 

Gostaríamos de nos juntar às pessoas que 
estão nesta sessão, até esta hora já avançada da noite, 
participando ativamente e ouvindo. Com certeza 
todos têm muito a acrescentar. Não esgotaremos essa 
discussão em um evento só. Certamente outros virão. 
O debate chegou à sociedade, que continuará com 
essa discussão. 

Estamos na Secretaria de Saúde do 
Município de Cariacica, e não poderíamos deixar de 
trazer algumas informações - nós sob a orientação do 
Prefeito Helder Salomão, que tem dificuldade em 
responder sobre tratamento de saúde humana por 
tratar-se do terceiro município mais populoso do 
nosso Estado. Oitenta e um por cento dos habitantes 
daquele município não possuem nenhum tipo de 
plano ou benefício social; contam exclusivamente 
com o atendimento do SUS. Lutamos 
incansavelmente no sentido de tentar atender nossos 
moradores e usuários da nossa rede pública. Mas 
dentro de uma consciência, dentro de uma orientação 
do nosso prefeito e da nossa equipe, o nosso 
departamento de controle de zoonoses tem sido 
orientado, tem se adequado e já temos hoje 
instalações que chegam a ser humanizadas para 
atender os animais que são recolhidos e para lá 
destinados. Estamos adquirindo uma unidade móvel - 
já está em fase de habilitação da empresa - para fazer 
a esterilização dos animais e percorrer os bairros de 
nossa cidade de forma itinerante, e dessa maneira 
fazermos o controle dessa população.  
 Agradeço a todos. Boa noite e boa sorte para 
todos nós, envolvidos nesta causa. O telefone da 
nossa Secretaria é 3346-6504, e estamos à disposição 
de todos os senhores interessados nessa questão. 
(Muito bem!)  
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Agradeço ao Senhor Carlos Roberto 
Rafael. 
 Neste momento encerramos as falas. Seis 
pessoas querem fazer pergunta, naturalmente 
ofereceremos microfone para que elas façam os 
questionamentos. Pedimos a todos que sejam bastante 
sucintos, pois esta sessão já dura três horas e onze 
minutos. Não nos importa o tempo, mas algumas 
pessoas precisam ir para suas residências, às vezes 
longe da cidade, da Grande Vitória. Peço que sejam 
breves. 
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 Concedo a palavra à Senhora Andreia 
Daniella, para fazer seus questionamentos. 
  

A SR.ª ANDREIA DANIELLA – Boa noite 
a todos. Agradeço à Senhora Deputada Janete de Sá e 
ao Senhor Deputado Doutor Hércules a iniciativa e o 
apoio. Quando essa lei for aprovada - tenho certeza 
de que será - peço que haja efetiva execução. A lei é 
muito importante; mas, o mais importante é o 
cumprimento dela. Conto com a luta de todos os 
presentes, inclusive com a luta dos Senhores 
Deputados para pedirem apoio aos outros 
parlamentares e tenhamos efetiva colaboração de 
todos. 

Para nós o mais triste é ver um animal 
atropelado ou estuprado, como a própria deputada 
falou, e tem um no Centro de Controle de Zoonoses de 
Vitória. Doutora Carla está nesta sessão e sabe disso. A 
genitália dela está com certa parte do lado de fora, 
porque um infeliz teve a capacidade de fazer isso, e 
estão sendo feitos todos os esforços para salvá-la. 
Temos de ter lei e o cumprimento dela. Muito obrigada.
    

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Concedo a palavra à Senhora Eloara 
Cordeiro Guimarães, para fazer seus questionamentos. 

  
A SR.ª ELOARA CORDEIRO 

GUIMARÃES – Em primeiro lugar penso que é 
interessante prestar atenção em quem não se importa 
com a causa animal. Nós, participantes de ONGs, 
estamos cansados de ouvir determinadas frases: “Mas 
tem tanta criança passando fome!” Isso é desculpa de 
quem não faz nada. Inclusive, não fazem nada por si. 
Com essa pessoa tenho que ficar igual a um cachorro, 
de orelha em pé: tenho que prestar muita atenção na 
pessoa, no que está na cabeça dela, principalmente 
quando é um homem público. Temos que prestar 
muita atenção em quem votar, porque quem não 
gosta de bicho não gosta de velho e não gosta de 
criança. Isso para mim é definitivo. 
 A minha pergunta é para o Secretário de 
Meio Ambiente de Vila Velha. Os senhores estão lá 
para cumprir a lei, para dar andamento a tudo isso. 
Então, ninguém tem que aconselhar nada e o poder 
público tem que estar à frente de revólveres. Se o 
poder público, que foi escolhido por nós, se acovarda 
nisso, como será? Não! Os Senhores estão à frente 
para cumprir a lei. Nós estamos aqui para lembrar 
que a lei precisa ser cumprida. Isso é importante para 
mim. 
 Parabenizamos a prefeitura de Cariacica pelo 
projeto. Já tínhamos ouvido falar dele. Cariacica não 
é um município tão rico assim. Sabemos que é tudo 
uma questão de vontade. Se já foi provado que a 
castração em massa é mais barato, mais humano, por 
que a resistência das prefeituras em não aderir a isso? 
É uma pergunta que não se cala. Fazemos esse 
movimento há bastante tempo e continua na mesma 
história.  

 A prefeitura de Vitória faz castração no 
bairro Resistência. Como que a pessoa carente vai 
sair do bairro dela? Deve ser no carrão dela, coloca o 
cachorrinho, que normalmente é de porte médio a 
grande, e leva-o para castrar em Resistência. Isso é 
história para inglês ver. Queremos ver uma castração 
eficiente, principalmente nos bairros carentes, e que a 
castração seja algo popular. Ela não tem que ser 
elitizada; tem que ser popular. Essa é uma causa 
interessante. 
 Quanto ao dinheiro público, temos um 
projeto em Terra Vermelha desenvolvido pela nossa 
presidente, Senhora Célia Amaral. O que se vê muito 
lá é: o cachorro ficou com sarna, joga-o fora. Mas 
muitas vezes o cachorro pegou sarna da criança, a 
mãe vai ao posto de saúde pegar o remédio para a 
criança, mas não tem remédio para o cachorro. É 
dinheiro público posto fora, porque esse ciclo 
continua; um fica passando sarna para o outro. No 
mínimo deveria ter um centro de bem-estar animal 
com castração, guarda responsável, tratamento de 
ectoparasitas e endoparasitas. Provavelmente 
resolveriam cinquenta por cento dos problemas dos 
bichos e mais cinquenta por cento dos problemas da 
população que está lá.  O que tinha a dizer era isso. 
Muito obrigada.  
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Concedo a palavra à Senhora 
Sâmara Lima Abraão, membro da Sopaes, para fazer 
seus questionamentos.  

 
A SR.ª SÂMARA LIMA ABRAÃO – Sou 

membro da Sopaes e represento o grupo de protetores 
dos animais, carinhosamente chamado Alfanato, que 
tem como presidenta Marcela Sgarçoni Cardoso e 
vice-presidenta Rosemar Nunes Pereira. 

  O grupo encontra-se em Vila Velha, atua na 
proteção animal ainda como entidade não 
formalizada. No momento cuida de trinta e cinco 
animais, porém há uma rotatividade de quarenta 
animais. Esse grupo sobrevive da ajuda de amigos e 
protetores, que nunca é suficiente para alimentação, 
cuidados médicos veterinários, que incluem 
medicamentos, compra de vacina, cirurgias quando 
necessárias, enfim, essa ajuda é para a total 
manutenção do trabalho, de alto custo. 
 Defendemos a implementação, em Vila 
Velha, da Lei n.º 4.726/2008, que propõe o controle 
da população de cães e gatos por meio da castração 
em massa e sistemática, em parceria com ONGs, 
comunidades e órgãos públicos. O foco dessa lei não 
é um abrigo convencional, mas que as dependências 
do CCZ atuem como um centro de acolhida 
temporária e de tratamento de animais errantes e 
vítimas de abandono, envolvendo o atendimento 
veterinário público gratuito para animais errantes e 
das classes menos favorecidas. Para isso é necessário 
que o espaço de recolhimento de animais, destinados 
à eutanásia, seja ampliado e transforme-se em centro 
de preservação. E que após o restabelecimento dos 
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animais, estes sejam disponibilizados para adoção.
 Ressaltamos que a ausência efetiva de 
políticas públicas de proteção de animais e as 
sérias dificuldades encontradas levam à formação 
de grupos como esse, de protetores. 

Sabemos que a Doutora Roberta Bastos, 
em Vila Velha, faz o que pode e com muita 
dificuldade. A realidade das dependências do CCZ 
é muito triste, longe de se equiparar à realidade do 
Centro de Controle de Zoonoses de Vitória hoje. 
Talvez esteja respondendo a pergunta de alguns de 
como hoje está o CCZ de Vitória. As Senhoras 
Paula Nunes Kuhnert e Ludmila Aparecida 
Reinholz Rodrigues, presentes nesta sessão, 
formaram inicialmente um grupo pequeno de 
voluntários e hoje é um grande exército, que 
mudou a realidade do Centro de Controle de 
Zoonoses de Vitória. Hoje, noventa e nove por 
cento, pode-se dizer, dos animais doados, são 
doados castrados. Os animais são tratados com 
recursos, vamos dizer assim, não do município, 
mas com recursos que saem do bolso de 
funcionários do CCZ e desse exército de 
voluntários que se formou. Somos testemunhas 
disso. 

Alguns funcionários já me disseram mais 
de uma vez que antigamente, após uma sessão de 
eutanásia, saíam do serviço direto para o bar para 
esquecer, porque matavam muitos animais. E uma 
vida é uma vida. Independente de ser um animal 
racional ou irracional é uma vida. Hoje trabalham 
de forma diferente. Hoje os animais são 
exterminados no CCZ no caso de doença terminal. 
E os funcionários não precisam mais ir ao boteco 
para esquecer que extirparam várias vidas. A 
batalha não é do CCZ, é da Amaes, de entidades 
protetoras junto com o Município de Vitória. 
Portanto, se o Município retroceder nesta batalha, 
se tudo voltar a ser como antes, será um retrocesso. 
Sofrem os animais e também aqueles que 
trabalham no centro.  
 Sobre a situação da carroça, concordamos 
com as palavras de Eloara Cordeiro Guimarães: se 
a única palavra que o homem entende é a ponta de 
um revólver, ele deve ser abordado na ponta de um 
revólver. Isso é caso de polícia. Existe uma lei e 
tem de ser atuante. Tem de existir uma forma de 
fiscalizar. Nós, sociedade, sofremos com isso, só 
que infelizmente não temos poder de polícia. E 
quem tem poder, que aja. 
 Senhora Deputada Janete de Sá, o Ibama é 
nosso grande parceiro. Estamos respondendo 
porque V. Ex.ª falou sobre o projeto Sereias. Todas 
as vezes que solicitamos ajuda, socorro ao Ibama, 
ele se fez presente, com muita dificuldade. Não 
conheço pessoalmente o projeto Sereias, mas os 
funcionários do Ibama têm consciência que fazem 
o que podem e muitas vezes além do que podem. 

Nós, que lidamos com animais urbanos, não temos 
noção das denúncias recebidas, como esse caso 
relatado pelo Senhor Jacques Passamani. A 
estrutura do Ibama é pequena. Os Senhores 
Jacques Passamani e Vinícius Seixas são grandes 
parceiros. Pedimos ajuda em um dia, e no outro 
somos atendidos.  

Quem atua in loco na causa sofre muito. 
Falamos isso, porque vivenciamos algumas situações 
com os funcionários do Ibama no dia-a-dia. 
Precisávamos fazer essa defesa, porque sabemos 
como ficam impotentes diante de algumas situações. 
Muitas vezes eles têm que tomar uma atitude e não 
têm como, porque a máquina não lhes dá estrutura 
necessária. 

 
A Sr.ª Janete de Sá – A sua defesa está 

correta, e é a minha também. Falei daquela 
programação de recolhimento de animais silvestres 
em grande escala sem um local para abrigá-los; e em 
que a maioria morreu. Não havia muito tempo para 
formulação de alguma ideia visando manter alguns 
animais vivos. Era preferível que voltassem para 
onde estavam. É necessário um repensar. Agora, sem 
comentário, o Ibama é um grande parceiro. 

 
A SR.ª SÂMARA LIMA ABRAÃO – 

Entendo. Na época também fui contra. Tivemos uma 
discussão com o Senhor Vinicius Seixas, logo que o 
conhecemos, por causa desse assunto. Só depois 
entendemos que aquilo que é oferecido pela máquina 
aos funcionários do Ibama é pouco perto do que 
precisamos.  

Pedimos aos CCZs atuação dentro da 
realidade que ocorre hoje no município, mas 
precisam prestar atenção ao fato de que existe uma 
batalha e que se houver um retrocesso será de muita 
dor para todos. Gostaríamos muito que não fosse em 
vão esse trabalho realizado hoje dentro do CCZ de 
Vitória por esse grupo de voluntários e profissionais. 
Infelizmente, não podemos dizer que o município é 
que faz esse trabalho; é um trabalho de amor. Para 
terminar, precisamos prestar atenção no areal sim. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra à Senhora 
Cristina Fagundes, representando a Amaes, para fazer 
seus questionamentos. 

 
A SR.ª CRISTINA FAGUNDES – Serei 

bem rápida e objetiva. É só uma pergunta para a 
representante e gerente de desenvolvimento da 
WSPA. Gostaria que a senhora esclarecesse bem para 
as pessoas por que é tão importante a participação do 
Poder Público nessas políticas de proteção e defesa 
animal, pois sem a participação do Poder Público, só 
sociedade, ONGs, as entidades não conseguirão 
sozinhas mudar essa história. Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra à Senhora 
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Elizabeth MacGregor, para responder ao 
questionamento. 

 
A SR.ª ELIZABETH MACGREGOR – 

Acho que isso já ficou bem claro. É importante 
termos todos esses marcos legais, e que o poder 
público entenda todas essas questões. Isso ocorre 
nesta sessão especial quando o público e as ONGs de 
proteção são ouvidos, para que dessa forma se faça 
uma nova política e se crie realmente uma sociedade 
que funcione diferente.  

Ouvimos o Ibama, algumas secretarias e 
vimos políticos trabalhando em prol do bem-estar 
animal. Se não acontecer dessa forma, as coisas não 
mudam. Então, não adianta recolher os animais sem 
ter uma estrutura, sem ter onde colocá-los. Se as 
políticas não mudarem, estaremos enxugando gelo. 
Tudo tem que ser feito de uma forma muito maior do 
que costumamos fazer: de forma isolada. E isso está 
acontecendo no Estado do Espírito Santo.  
 É um grande prazer, para mim, estar presente 
nesta sessão hoje e conhecer de perto as pessoas, 
inclusive as do Ibama, com quem trocávamos e-
mails; pessoas com quem só nos correspondiam via 
e-mail. É bom vermos o movimento neste Estado. 
Realmente, para mim, está sendo muito prazeroso 
estar no Estado do Espírito Santo. Isso tem que 
continuar de forma cada vez melhor, e os Senhores 
estão no caminho certo. É muito legal!  
  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES) - Agradecemos à Senhora Elizabeth 
MacGregor.  
 Concedo a palavra ao Tenente Pontes, da 
Polícia Ambiental, para dar alguns esclarecimentos.  
  

O SR. TENENTE PONTES – (Sem revisão 
do orador) - Boa noite a todos. Pedimos desculpas, 
pois não tínhamos intenção de falar nada. Mas devido 
o desenrolar de alguns debates nesta sessão, faremos 
alguns esclarecimentos.  
 A Polícia Federal, que tem os seus méritos no 
nosso País, demandou uma operação chamada Rosa 
dos Ventos. A Polícia Federal divulgou na mídia que 
o cidadão não poderia ter um animal silvestre em 
casa, que demandaria prisão, autuação e tudo mais. O 
povo se assustou e em um dia recebemos seiscentos 
papagaios, quinhentos cágados. Não foi nem a Polícia 
Militar Ambiental, nem o Ibama que causou todo 
esse constrangimento. O Polícia Militar Ambiental e 
o Ibama deram apoio, socorro à Polícia Federal, 
porque não queria que ficasse com o nome jogado ao 
vento. Conclusão: a lama sobrou para o Ibama e para 
Polícia Militar Ambiental. Não se fala na Polícia 
Federal; e foi ela que causou toda essa consternação. 
E quando alguém fala: “Morreram trezentos 
animais”. Morreram sim, por quê? Porque quando a 
Polícia Militar Ambiental recebe um papagaio 
doente, não pode dizer ao cidadão que não o 
receberá. Nós o receberemos. E o cidadão que tem 
aquele animal com zoonose em casa, aproveita e 

decide entregá-lo. E o entrega. Com isso, recebemos 
muitos animais doentes que contaminaram os outros. 
Morreram trezentos animais, mas foram devolvidos à 
natureza dois mil e setecentos animais. Quem saiu 
ganhando? A natureza. Nossa fauna urbana é imensa, 
e é uma luta difícil a fauna silvestre hoje, que se 
encontra dentro da área urbana.  
 Fazemos esse esclarecimento, porque é 
lógico que houve muita solução de continuidade nas 
informações geradas naquela época. Mas não foi o 
Ibama nem a Polícia Militar Ambiental; foi o ato da 
Polícia Federal, numa operação para criar neste 
Estado mais uma delegacia ambiental federal. Na 
época repercutiria em Brasília a criação dessa 
delegacia montada no Estado do Espírito Santo. E 
com isso foi criada a operação “Rosa dos Ventos”. E 
foi realmente uma rosa dos ventos porque “o negócio 
foi feio”. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES) - Agradecemos ao Tenente Pontes.  
 Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Janete de Sá, para fazer suas considerações.  
  

A SR. ª JANETE DE SÁ - Gostaríamos de 
fazer uma pergunta, aproveitando o que disse o 
Tenente Pontes, da Polícia Militar Ambiental. 
Sabemos que foi uma operação denominada Rosa dos 
Ventos, demandada pela Polícia Federal, mas se não 
tinha condições, não deveria abrigar os animais. Não 
devia, porque foi muito doloroso para quem viveu 
aquela situação, e acabou sobrando para quem não 
tinha nada a ver. Se não tinha espaço, não devia ter 
aceitado, porque a Polícia Federal queria divulgar o 
trabalho. Realmente morreram muitos animais; não 
sei precisar quantos, e para as pessoas que têm amor 
aos animais essa situação causou constrangimento e 
uma tristeza muito grande.  
 Não peguei o microfone para falar disso; foi 
para falar que todos precisam ser orientados de como 
e onde fazer denúncias. Como denunciar maus-
tratos? A denúncia é feita na Delegacia de Crimes 
Ambientais, mas em qualquer delegacia pode ser 
feita a denúncia, só que existe uma má vontade em 
acolhê-la. Se não me engano é assim que se chama a 
delegacia que tem em Bairro de Fátima onde 
normalmente o cidadão se dirige para fazer esse tipo 
de denúncia.  

Ficamos desesperados quando vamos a uma 
delegacia comum e a denúncia que fazemos não é 
acolhida. Então tem também de ser feito um trabalho 
pelos agentes políticos no sentido de garantir o 
acolhimento da denúncia. Falo isso porque quis fazer 
denúncia e tive muita dificuldade. Não costumo usar 
da prerrogativa de ser deputada para tomar atitude de 
cidadã. Estava passando de carro quando vi um 
animal em cima de uma laje muito alta e ele não tinha 
como pular. O animal não tinha nada; não tinha 
alimento, não tinha água e estava desesperado. Fiquei 
desesperada ao ver aquela situação, pois não tinha 
como tirar o animal de lá nem a quem recorrer. Tive 
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que lutar muito para conseguir fazer com que 
tirassem o animal e que ele pudesse descer e beber 
água, pelo menos.  
  Várias outras pessoas já passam por essa 
situação. Por isso é bom questionar. Estou fazendo a 
pergunta propositalmente para orientar as pessoas 
como proceder em casos como esse. A quem 
recorrer? A quem denunciar quando um animal está 
em situação de sacrifício, e para que possa ser 
socorrido? Faço a pergunta até como forma de 
orientação. Francamente, não sei a quem recorrer e 
tive muita dificuldade nesse caso. Consegui o 
objetivo, mas tive muita dificuldade.  
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Informo a todos que precisamos 
fazer um seminário para discutir o tema, pois em uma 
sessão especial não dá tempo para ser discutido um 
assunto tão palpitante e importante. Tentaremos 
programar um seminário com duração de um dia 
inteiro, ano que vem, para serem debatidas essas 
questões.  
 Concedo a palavra ao Senhor Maninho 
Pacheco, para que responda à pergunta da Senhora 
Deputada Janete de Sá. 
  

O SR. MANINHO PACHECO – Senhora 
Deputada Janete de Sá, é meteórica a resposta. Essa 
observação é apropriada; é dessa que costumamos 
orientar todos os protetores em caso de qualquer 
denúncia. Hoje o Senhor Deputado Doutor Hércules 
citou o caso da Senhora Marina – ela teve que se 
ausentar - no Programa do Namy Chequer. Quando 
caiu um dilúvio no Estado, a Senhora Marina tentou 
denunciar a existência de um animal no Bairro 
Vermelho que pegou toda aquela chuva e sol. 
Dissemos a ela: a obrigação dos protetores é 
documentar, fotografar, filmar; caso contrário não 
existe prova. Portanto, não tem denúncia, não tem 
flagrante. Tendo essa documentação vá a qualquer 
delegacia da Polícia Civil. 
 Hoje o art. 32 da Lei Federal n.º 9.605 
configura maus-tratos como crime. Não adianta 
chegarmos a um delegado sem documentação. 
Primeiro que não atingimos um nível de sensibilidade 
considerado ideal para que os delegados de polícia, 
salvo raríssimas e honrosas exceções, tenham 
sensibilidade de atender essa denúncia. Por isso 
temos que apresentar provas, assim como fez a 
Senhora Marina, filmando o cavalo. Entramos em 
contato com a Polícia Ambiental. Era de madrugada e 
ela não podia fazer rigorosamente nada. O Ibama 
estava fechado; era feriado inclusive. Mas tem de 
denunciar. A Lei Federal n.º 9.605, em seu art. 32, 
fala de crime de maus-tratos. Temos de fazer um 
boletim de ocorrência e dar prosseguimento a ele. É 
fundamental que documentemos a denúncia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Concedo a palavra à Senhora Carla 
de Cavalcante Teixeira, do Centro de Controle de 
Zoonoses de Vitória.  

A SR.ª CARLA DE CAVALCANTE 
TEIXEIRA – (Sem revisão da oradora) – Boa noite a 
todos. A presença de vocês demonstra a importância de 
um evento como este. Na verdade não falaremos sobre 
isso, pois é assunto para uma noite inteira.  

Enquanto médica veterinária e trabalhando 
atualmente no Centro de Controle de Zoonoses de 
Vitória, sinto-me na obrigação e no dever de dar alguns 
esclarecimentos. Todos receberam o informe da Amaes 
sobre os procedimentos, sobre a atuação do Centro de 
Controle de Zoonoses. Isso por causa de uma liminar há 
mais ou menos dois anos. Determinados parágrafos 
atingem nossa integridade enquanto profissionais. Sou 
médica veterinária. Como todos os colegas, optei por 
essa profissão principalmente por amar animais, na 
intenção de salvá-los e não na de matá-los. Essa política 
de eutanásia de animais partiu de um programa de 
profilaxia da raiva do Ministério da Saúde. Isso era 
pactuado com o Ministério. Uma das formas de controle 
da doença era a captura de animais errantes e a 
eutanásia quando não resgatados. Essa prática ia contra 
ao nosso princípio de médica veterinária. Atuávamos 
num programa dentro da determinação de um 
Ministério. Esses números eram pactuados. Eram mil e 
poucos animais eutanasiados por ano, captura de 
animais errantes e discriminados. Isso aconteceu em 
todos os centros de controle de zoonoses.  

Percebeu-se, bem recentemente, que essa 
estratégia era totalmente errada. Se matar animais era 
uma forma de controlar doenças, zoonoses e de fazer 
controle de população hoje não teríamos o problema, 
que persiste. São muitos animais abandonados nas ruas. 
Perceberam que era uma política errada. Hoje o 
Ministério da Saúde já adota como política correta de 
controle de população animal a castração. Parece que 
virão recursos do órgão e serão destinados para essa 
atividade.  

Em relação ao informativo, esclareço que 
atualmente a postura do Centro de Controle de 
Zoonoses de Vitória não é essa. Ele foi escrito com 
certa desinformação do que é feito atualmente. Diz: 
“Sacrifício abrange filhotes, cães saudáveis, cadelas em 
estágio de amamentação entre outros”. Isso não 
acontece. Os filhotes são separados, têm ração 
apropriada. As meninas até conseguiram vacinas. 
Pedimos a compra, pois realmente esses produtos não 
eram adquiridos anteriormente.  

O Centro de Controle de Zoonoses era um 
centro de passagem para esses animais que eram 
trazidos das ruas aguardando o resgate ou uma adoção. 
Esse número é excessivo. Infelizmente a nossa oferta 
para adoção é muito maior do que a procura e não 
temos solução para isso. De que forma agimos? 
Investimos naqueles animais viáveis para adoção, 
tratando, separando mães. Cadelas que chegam prenhas 
ao CCZ são recolhidas das ruas e criadas em baias 
individuais onde têm seus filhotes e os amamentam. Os 
filhotes são encaminhados para adoção e a mãe 
também, depois de castrada.  

Também isto que está escrito não é verdade: 
“Essa morte é praticada no CCZ de Vitória desde sua 
criação”. Caso fosse essa a situação não teríamos 
animais abandonados vagando pelas ruas do nosso 
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município. Como já falei, essa era uma política 
determinada pelo Ministério da Saúde. 
 O CCZ do Município de Vitória é o único 
que atualmente tem um programa de castração de 
animais. Há falhas e castram um número insuficiente de 
animais. Como é aberto à população, falou-se da 
dificuldade de acesso pela população mais carente. 
Concordo. Precisamos de uma forma e já sugerimos o 
transporte para os animais dessa população carente. Por 
exemplo, vamos ao bairro São Pedro onde há uma 
quantidade grande de animais e sugerimos que a 
carrocinha vire um veículo de remoção animal para a 
população que realmente precisa. Esses animais são 
nosso alvo. Animal semidomiciliado, que tem contato 
com a família, com animais errantes, esses, sim, 
precisam de transporte para ser castrados e voltarem à 
família. Essa proposta existe. Temos dificuldades, sim. 
A implementação do número de castrações também 
já é revista, inclusive com mais um profissional para 
tal. 
 Devemos ter ações educativas para posse 
responsável. A castração sozinha não resolverá nada. 
Não adianta ter um animal castrado na rua, sem dono, 
sem responsável, pois ele continua sendo um risco para 
a comunidade. Recentemente todos viram nos jornais 
um motoqueiro que morreu ao desviar de um cão. Esse 
acidente aconteceu no Município de Viana. Morreram o 
motoqueiro e o cachorro. Então um animal sem controle 
nas ruas é risco de acidente de trânsito, de agressão, de 
transmissão de zoonose. Por isso temos de trabalhar a 
questão da posse responsável. O cão, além de 
necessidades físicas e fisiológicas, tem necessidades 
afetivas que precisam ser trabalhadas. As repostas 
podem vir com essa posse responsável e com o trabalho 
realizado nas escolas.  

Hoje mesmo vim para esta sessão especial, de 
última hora. O diretor do Centro de Controle de 
Zoonose não pode vir e por isso me pediu que o 
representasse. Nesta noite eu estaria numa reunião do 
programa Bolsa Família. Tenho ido às segundas-feiras 
para conversar com a comunidade sobre posse 
responsável de animais e sobre os animais abandonados 
nas ruas. Outro colega foi à reunião me representando. 
Acreditamos nesse trabalho, mas talvez ele não surta 
efeito a curto prazo, pois não é fácil mudarmos pessoas 
que já possuem conceitos.  

Vemos isso no Centro de Controle de 
Zoonoses. As meninas têm acompanhado funcionários 
antigos que trabalharam na época em que quase 
diariamente sessenta animais eram eutanasiados. Hoje 
isso não acontece. Só vai para eutanásia o animal que 
está em fase terminal de uma doença; que está 
sofrendo. O restante desses animais é tratado e 
encaminhado para adoção. Nosso programa de 
adoção de animais castrados alcança número bastante 
expressivo todo mês. No mês de outubro, em 
comemoração à Semana de Proteção Animal, 
promovemos uma feira de adoção e setenta e dois 
animais foram adotados. Ainda há falhas, com certeza. 
Tenho minhas dúvidas se essas setenta e duas adoções 
seriam do jeito que eu gostaria. Precisamos desenvolver 
o trabalho. Acredito em parceria com ONGs de 
proteção animal para fazer a supervisão dessas adoções. 

Ao mesmo tempo ficamos muito ansiosos de poder dar 
uma opção, uma oportunidade ao animal de ter a chance 
de um lar. Não enxergamos o que pode acontecer, mas 
preferimos dar uma chance ao bicho ao invés de deixá-
lo permanecer num canil do CCZ.  

Há mais ou menos seis meses, temos em 
Vitória animais sendo muito bem tratados. Quem for 
visitá-los os verá brincado no canil. Não há solarium, 
mas o sol em determinados horários reflete no canil e 
eles ficam de barriguinha para cima pegando sol; 
também há alimentação adequada para cada espécie e 
de acordo com a idade. Isso nunca foi visto num Centro 
de Controle de Zoonose. Falo isso por Vitória, pois 
realmente houve uma transformação; e pelo Município 
de Serra, onde trabalho pela manhã. Essa mudança veio 
ao encontro de uma necessidade nossa. Enquanto 
profissionais, não estávamos mais aguentando conviver 
com aquela estratégia, totalmente errada, de extermínio 
de animais. Muito obrigada. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Agradeço à Doutora Carla de 
Cavalcante Teixeira as informações tão importantes. 
 Temos ainda duas pessoas para falar. 
Naturalmente sou obrigado a ceder a palavra às pessoas 
que querem se manifestar. Sei do adiantado da hora, 
esta sessão já dura exatamente três horas e cinquenta 
minutos, mas algumas pessoas não querem sair sem 
uma resposta. 
 O Senhor Rômulo Vitorio quer responder à 
pergunta. Concedemos a palavra a S. S.ª e pedimos que 
seja breve. 
  

O SR. RÔMULO VITORIO – Doutora Carla, 
já conheço a senhora há dois anos. Tenho um respeito 
fantástico pela senhora desde que ocupava uma função 
no CCZ de Vitória. Fico muito feliz por saber que essas 
medidas estão sendo tomadas no CCZ de Vitória. 
Vemos essas informações saírem na imprensa. 
Infelizmente os nossos associados não estão tendo 
acesso aos trabalhos desenvolvidos. Gostaria muito que 
o Secretário de Saúde tivesse comparecido a esta 
sessão, embora esteja muito contente com a presença da 
Senhora.  
 Não queremos dizer que essas citações feitas 
são com relação ao momento presente. Estamos fazendo 
uma citação da liminar, de um processo que gerou uma 
liminar favorável à Amaes. Quando o processo iniciou, 
em 2007, essa era a realidade constatada no CCZ. 
Certamente a Justiça foi coerente, porque se não fosse 
teria dado como causa perdida.  O que nos deixa 
preocupados e inquietos é o que o processo pede. A 
Amaes pede que a Prefeitura Municipal de Vitória se 
adapte totalmente a um processo de manejo 
humanitário. É só isso que o processo pede. 
 A Amaes por diversas vezes já solicitou, por 
meio da Doutora Iara de Souza, presente nesta 
sessão, um acordo com a Prefeitura de Vitória ou um 
termo de ajuste de conduta ou alguma coisa assim. Já 
que a Prefeitura de Vitória está tomando algumas 
providências para acatar o que pede a liminar, por 
que a Prefeitura não faz um acordo, não assina um 
termo de ajuste de conduta e encerra essa questão? 
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Por que a Prefeitura de Vitória insiste em brigar na 
Justiça para cassar uma liminar que de fato está 
pedindo tudo que a Prefeitura tem começado a fazer? 
Isso é muito intrigante. Não temos mais espaço para 
conversar com o Secretário de Saúde de Vitória. S. 
Ex.ª é obsessivo em ganhar essa causa na justiça. Por 
quê? Não entendemos isso. Queremos acordo. Temos 
boa-fé, acreditamos que os seres humanos têm essa 
natureza própria. Mas, o Secretário se fecha. Por quê? 
Não temos essa resposta. 
  

A Sr.ª Carla de Cavalcante Teixeira – 
Fizemos uma proposta baseado naquele termo de 
ajuste de conduta que vocês fizeram, e o importante é 
que houve mudanças dentro daquela proposta. A 
preocupação da Senhora Sâmara Lima Abraão é de 
alguma coisa retroceder. Isso não tem mais volta. A 
captura indiscriminada de animais sadios e a 
eutanásia não voltam mais. 
  

O SR. RÔMULO VITORIO – Graças a 
Deus. 
  

A Sr.ª Carla de Cavalcante Teixeira – 
Independente de liminar ou não, essa prática 
realmente foi vista e considerada como estratégia que 
não funciona. Não queremos mais esse retorno. 
Talvez hoje tenha virado uma coisa meio pessoal, 
meio de briga, não sei... 
  

O SR. RÔMULO VITORIO – Penso que 
existe uma questão de orgulho institucional que 
restringe ações até de questões técnicas. Concluo que 
seria mais por causa disso. Semana passada 
mandamos um documento para a Secretaria de 
Gestão Estratégica pedindo que ela fizesse uma 
intervenção, um encontro das partes para evitar isso, 
porque é inadmissível.  
 Hoje, estava no gabinete do Senhor Deputado 
Doutor Hércules quando o chefe de gabinete ligou 
para o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, 
falando de um animal que fica em frente a esta 
Assembleia Legislativa; e do CCZ disseram que não 
recolheriam o animal, porque a liminar os proíbe. 
Isso não é verdade. 
  

A Sr.ª Carla de Cavalcante Teixeira – 
Hoje, o que o CCZ de Vitória faz, assim como os 
demais Centros de Controle de Zoonoses, é uma 
remoção seletiva. Não podemos retirar todos os 
animais da rua, porque não temos capacidade. Como 
já falei, a oferta de animais é muito maior do que a 
procura para adoção. Não fazemos mais a eutanásia 
de animais sadios. Não há como retirar todos da rua. 
 As questões são avaliadas e aquele animal 
que realmente se encontra em sofrimento ou que 
realmente traz risco à população por ser agressivo é 
recolhido. Mas não se faz mais a remoção 
indiscriminada. Porém, a população não concorda 
com isso e se sente incomodada com esse monte de 
animais abandonados nas ruas. Quando se pergunta 

qual a solução para isso, também ninguém concorda 
com a eutanásia. Infelizmente não temos como levar 
todos os animais para o Centro de Controle de 
Zoonoses. 
  

O SR. RÔMULO VITORIO – Gostaria que 
a Senhora, Dr.ª Carla, levasse essa mensagem para o 
seu diretor e que essa mensagem chegasse até o 
Secretário de Saúde. Vamos fazer um acordo jurídico 
para acabar com isso; vamos transformar a Prefeitura 
de Vitória numa parceira eficaz. 
  

A Sr.ª Carla de Cavalcante Teixeira – 
Senhor Rômulo Vitorio, convido o senhor para visitar 
o Centro de Controle de Zoonoses e conhecer nosso 
trabalho. 
  

O SR. RÔMULO VITORIO – Tenho muita 
vontade de conhecer, e agora que fui convidado pela 
senhora irei com o maior prazer. Mas leve esta 
mensagem para o Secretário de Saúde: vamos fazer 
um acordo para sermos parceiros. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Concedo a palavra à Senhora Iara 
Souza, da Amaes, para fazer seus questionamentos. 
  

A SR.ª IARA SOUZA – Boa noite a todos. 
Sou advogada voluntária da Amaes e tive o prazer de 
participar com a Senhora Rita Werneck e alguns 
integrantes dessa denúncia feita contra o Centro de 
Controle de Zoonoses de Vitória. 
 A Doutora Carla de Cavalcante Teixeira 
chegou ao CCZ de Vitória há pouco tempo e não 
enfrentou os problemas que sempre tivemos com o 
CCZ. Hoje, realmente, a realidade é outra, graças a 
Deus. Problemas, por exemplo, como a proibição de 
tirar fotos de animais, impediram-nos de entrar no 
CCZ desde que começamos essa briga. Hoje, por 
força da liminar, podemos trabalhar sem esses 
animais serem sacrificados. Com certeza, se a liminar 
for cassada não teremos mais essa realidade. 

Trabalhamos nesse processo e realmente é 
lamentável o que vemos: a incansável luta do CCZ da 
Prefeitura de Vitória para cassar essa liminar. E não 
sei de onde tiraram que se trata de uma briga pessoal. 
Com certeza, essa não é uma briga pessoal. Não 
tenho nada contra a Doutora Carla de Cavalcante 
Teixeira, que acabou de chegar, nem contra nenhum 
outro funcionário do CCZ. Pelo contrário; queremos 
trabalhar juntos. Mas há uma insistência em lutar por 
recursos infindáveis para cassar a liminar e voltar a 
sacrificar animais saudáveis. 
 Se as palavras da Doutora Carla de 
Cavalcante Teixeira forem, realmente, o que o 
Prefeito ou o Secretário de Saúde têm em mente, 
estamos no céu. Isso ainda não nos foi comunicado 
formalmente; e é a primeira vez que informalmente 
chega aos nossos ouvidos esse tipo de atitude do 
Secretário de Saúde. Desde que começamos e 
tentamos fazer um acordo, eles nunca aceitaram, 
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sempre deram desculpas e uma série de argumentos 
que, de acordo com veterinários e peritos, não é a 
realidade. 
 A nossa sentença foi anulada no processo. 
Queremos desde o começo fazer um acordo, não há 
nada de pessoal. Na Amaes, não sabemos nem quem 
são hoje os veterinários do CCZ. Sabemos que o 
Senhor Manoel Coutinho é o diretor. Não existe briga 
pessoal. Queremos o bem-estar dos animais e que a 
Prefeitura de Vitória continue fazendo o que agora 
tem feito, porque no dia que fomos com 
representantes do Ministério Público, de supetão, às 
seis horas da manhã, fazer uma inspeção, vimos 
cinco filhotes sem a mãe – que ainda estava 
amamentando – que tinha acabado de ser sacrificada. 
Não havia ração nem leite para os filhotes. O 
funcionário do CCZ tirou o dinheiro do bolso e 
comprou o leite. Vários animais agonizavam, porque 
quem fazia o sacrifício não era veterinário. Não havia 
supervisão de veterinário; eram leigos que estavam 
fazendo o sacrifício. Não falo informalmente. Existe 
no processo um laudo do Ministério Público, que 
atesta tudo o que foi visto no dia. Tivemos que entrar 
com essa briga contra o Município de Vitória, mesmo 
sem querer, porque sabemos que quem sempre perde 
são os animais, pois a corda sempre arrebenta do 
lado mais fraco. O meu receio é que sendo cassada a 
liminar, o que a Prefeitura tenta fazer, voltem a 
sacrificar animais. 
 No entanto, se isso realmente não é mais um perigo, 
estamos no céu. O nosso medo constante é que a 
Prefeitura consiga lograr êxito nessa briga que trava 
contra a sociedade. A sociedade realmente não quer 
animal solto nas ruas; quer que ele seja recolhido. A 
sociedade quer que sejam castrados e doados para 
famílias onde possam viver dignamente. Esse 
trabalho tem que ser feito em conjunto: Amaes, 
Sopaes, qualquer entidade de proteção animal, em 
conjunto com a Prefeitura. Nada consegue ser feito 
sem um trabalho conjunto.  
 Espero que o Secretário de Saúde de Vitória receba o 
recado: a Amaes está disposta a fazer um acordo 
judicial, com certeza, em prol da vida desses animais 
e está disposta sempre a colaborar e a ajudar. Em 
momento algum queremos briga pessoal, porque 
sabemos que trará prejuízo apenas para os nossos 
animais. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor Duda 
da Barra, Subsecretário de Meio Ambiente de Vila 
Velha. 
  

O SR. DUDA DA BARRA - Em primeiro 
lugar afirmo para as Senhoras Eloara Cordeiro 
Guimarães e Sâmara Lima Abraão que gostaríamos 
que se juntassem a nós nesse projeto em Vila Velha. 
V. S.as sabem que este município está passando por 
uma transformação, por uma mudança de 
administração e digo para as Senhoras que a questão 
da castração, da zoonose não passa pela Secretaria de 

Meio Ambiente. No entanto, não ficaremos alheios 
ao processo. 
 Hoje, por determinação do Prefeito Neucimar Fraga, 
todos nós secretários, subsecretários e funcionários, 
devemos nos juntar para dar condições de vida ao 
morador de Vila Velha; devemos colaborar com a 
boa administração que a Prefeitura de Vila Velha está 
fazendo e pretende fazer muito mais. Quanto à 
zoonose, prefiro não fazer comentários. No entanto, 
digo que é uma questão de conscientização, porque 
nós que defendemos os animais, quando chegamos à 
casa de um cidadão e falamos que devemos castrar o 
cachorrinho dele, a mãe, a criança começam a chorar 
e cria-se um transtorno dentro da família. Sabemos 
que o correto é a conscientização, a educação para 
cuidarmos do cachorro, do gato.  
 Em relação à areia, seria de muita 
irresponsabilidade, tanto minha quanto do Secretário, 
já que não temos poder de polícia, nem colete à prova 
de bala, colocarmos nossos fiscais para enfrentar o 
bico do revólver. O Tenente Pontes, da Polícia 
Ambiental, sabe como que é isso. Talvez ele não 
tenha se pronunciado por não ser a área dele, mas 
realmente sabe o que é isso. Quando encontramos um 
pai de família numa carroça, ele diz: “O único 
sustento que tenho é esse” e parte para cima mesmo. 
Quando nosso fiscal encontra o carroceiro, nem 
sempre tem polícia por perto. Como não temos poder 
de polícia, nem temos peito de aço, não podemos 
enfrentá-lo.  
 O que fazemos em Vila Velha para amenizar esse 
problema? Primeiro, unir o Ministério Público, a 
Polícia Ambiental, a Polícia Militar, a Secretaria de 
Meio Ambiente, a Secretaria de Serviços Urbanos, a 
Secretaria de Ação Social para encontrarmos uma 
solução a fim de que o carroceiro viva com 
dignidade. Não queremos tirar a subsistência do 
carroceiro, mas para isso não podemos colocar 
nossos chefes de família e nossas mães de família, 
que são fiscais, na ponta de um revólver. 
 Batalhamos para coibir a prática de compra 
areia, porque se os materiais de construção 
vendessem areia com nota fiscal, com certeza o 
carroceiro procuraria outra atividade. A 
administração do Senhor Prefeito Neucimar Fraga, 
nem o subsecretário e nem o fiscal são contra o 
carroceiro, mas temos que encontrar uma alternativa; 
e a estamos buscando para solucionar o problema. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Antário Neto. 
  

O SR. ANTÁRIO NETO – (Sem revisão 
do orador) – Boa noite a todos. Gostaria de falar 
sobre o assunto, porque até o momento apenas colhi 
as informações. Hoje me comovi e virei também um 
guerreiro no assunto.  
 A maior solução sobre o fato pronunciado 
pelo Senhor Duda da Barra, colocar a arma na cabeça 
de um fiscal, seria a informação. O primeiro assunto 
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que temos que abordar como prioridade é a informação, 
passar a informação para a população, pois fazendo isso 
mostraremos que ele está fazendo algo errado. 
Concordo que se você quer tomar um leão da pessoa 
que trabalha no circo, que sobrevive do circo, e não 
provar que ele está fazendo algo errado, realmente ele 
colocará uma arma na sua cabeça. Mas se você passa a 
informação, mostrando que aquilo é errado e que não é 
daquela forma que se age com um animal, com certeza 
ele deixará você mostrar qual a forma certa de ele lidar 
com o animal. 
 Tenho convicção, de acordo com as 
informações que colhi nesta noite, de que a primeira 
providência é passar informação à população, 
mostrando como deve ser tratado um animal. (Muito 
bem!)  
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Antário Neto, contamos com a 
colaboração da sua emissora, que possui audiência 
maciça. Certamente as entidades o procurarão para 
esclarecer a opinião pública sobre essa movimentação. 

Concedo a palavra, para fazer seus 
questionamentos, à Senhora Sâmara Lima Abraão, e 
pedimos que seja bastante breve. 

 
A SR.ª SÂMARA LIMA ABRAÃO – Quero 

esclarecer dois pontos, porque acho que não fui muito 
bem entendida. Um esclarecimento é sobre a lei de Vila 
Velha. A lei já existe e o que cobramos é que ela seja 
efetiva. Na verdade, o CCZ de Vila Velha não tem 
estrutura nenhuma para atender a lei que já está em 
vigor. A outra questão: não falei que colocassem a arma 
na cabeça de alguém, que o fiscal empunhasse uma 
arma. Eu disse que isso é caso de polícia!  

Eu e a Senhora Rita, da Amaes, já levamos um 
carroceiro por duas vezes. Uma para o Ministério 
Público e dois dias após ele receber a pena alternativa, 
quando estava com o animal - devolvido a ele pelo juiz 
- babando sangue no bairro da Glória. Neste dia estava 
estudando para uma prova e sai correndo. Quando 
cheguei lá era o mesmo carroceiro, com o mesmo 
animal que tinha sido reabilitado pela Amaes. Juntamos 
pessoas e fomos à delegacia. É lógico que liguei para o 
promotor de justiça que tinha feito a conciliação e ele 
me disse: - Minha Senhora, isso é caso de polícia. E 
respondi: Pois é, por isso estou te ligando Doutor! 
Quando falei que isso é caso de polícia, não falei que 
colocassem uma arma aleatoriamente na cabeça de 
alguém. Mas disse que se é caso de polícia, que se 
chame a polícia, que se use o poder de polícia para se 
resolver. Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Agradecemos a todos que tiveram 
paciência de assistir à sessão e participar dela; aos 
funcionários da Assembleia Legislativa que estão até 
agora pacientemente nos ouvindo; à Doutora Elizabeth 
MacGregor, que veio de longe.  

Passo às mãos de S. S.ª uma singela lembrança 
do Espírito Santo, um pequeno botton com as bandeiras 
do Espírito Santo e do Brasil, para que a Senhora 
Elizabeth MacGregor nunca se esqueça do nosso 

Estado, da nossa luta neste momento tão importante. 
(Pausa)  

Naturalmente não encerramos este debate neste 
Plenário, pois o continuaremos para tirarmos algumas 
conclusões. Hoje já podemos tirar gestões junto aos 
deputados para aprovação do projeto de lei proibindo a 
utilização de animais em espetáculos circenses; gestões 
junto ao governo federal para liberação de verbas para 
que o Ibama, além do trabalho importante que realiza, 
que tenha mais espaço, mais equipamentos e mais 
pessoas treinadas, além das existentes, para melhorar 
cada vez mais o trabalho respeitado e importante que 
desempenha; gestões junto à Secretaria Estadual de 
Educação para implantação do Programa de Educação 
Ambiental e Humanitário, e faremos uma visita ao 
Secretário de Estado da Educação junto com as 
entidades para essa solicitação; gestões à prefeitura do 
Município de Serra também junto com o Ibama, 
Governo do Estado e Governo Federal para agilizar a 
implementação do Centro de Reabilitação de Animais 
Silvestres; gestões junto à prefeitura de Guarapari e do 
Governo do Estado para implantação do Centro de 
Reabilitação de Animais Marinhos, se possível no 
antigo Radium Hotel e ainda avançaremos nas políticas 
de controle zoonoses no Estado do Espírito Santo com a 
participação dos secretários municipais. Como disse no 
início desta sessão, tudo acontece no município, pois ali 
a gente nasce, vive e morre. Então, os municípios estão 
envolvidos nessa questão e temos certeza de que 
teremos sucesso. 

Mais uma vez agradecemos à Senhora Cristina 
Fagundes o empenho em trazer a TV Tribuna para 
filmar esta sessão; ao Vereador Namy Chequer, que 
hoje também atua na Rádio Universitária; ao Ferreira 
Neto que nos deu oportunidade de gravar uma entrevista 
na TV Capixaba; ao querido Idalécio Carone Neto, que 
disponibilizou funcionários da REDETV para cobrirem 
esta sessão; ao Senhor Antário Neto, pois com certeza, 
com a audiência que possui e agora envolvido na luta 
em defesa dos animais, teremos um grande espaço na 
sua rádio para brigar; ao Senhor Giovani César, da TV 
Capixaba; ao Hélio Shinneider, superintendente da 
Acaps, nesta Casa pacientemente até este momento 
ouvindo as nossas súplicas. Enfim, agradecemos a Deus 
este momento em que debatemos não só a saúde das 
pessoas, mas também nos conscientização de que os 
animais merecem bons tratos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 24 de 
novembro, e para qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 

décima sessão ordinária, realizada em 23 de novembro 
de 2009. 

Está encerrada a sessão. 
  

Encerra-se a sessão às vinte e três horas e 
dezesseis minutos.  
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CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 
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, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Euclério Sampaio, Freitas, 
Janete de Sá, Luciano Pereira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho e Theodorico Ferraço) 

 
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 Marcos, 
11:28) 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 
 
 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. THEODORICO FERRAÇO - 
Senhor Presidente, pela ordem! Solicito minha 
inscrição na fase das Comunicações. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Dary Pagung. 
 
 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. 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. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima décima sessão 
ordinária, realizada em 23 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) 
 
 O SR. FREITAS - Senhor Presidente, pela 
ordem! Solicito minha inscrição na fase das 
Comunicações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Freitas. 
 
 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. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da vigésima sétima sessão 
especial, realizada em 23 de novembro de 2009. 
(Pausa) 
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(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Aprovada a ata como lida.  
 
O SR. MARCELO COELHO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos, com satisfação, 
a presença, nas galerias desta Casa, de quarenta e 
cinco alunos da EEEFM de Jacaraípe, do Município 
de Serra, que assistem a esta sessão acompanhados 
das professoras Kelly Cristina, Juliane e Miriele. 
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa.  

 
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 

1780/2009.  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 

 
Vitória, 22 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminhamos a Vossa Excelência em 
atendimento ao disposto no Artigo 116, parágrafo 
segundo, da Lei 8.666/93, cópia xérox dos seguintes 
Convênios firmados por esta SEAG: 
 
- Convênio SEAG-N.º 0080/2008-Com o Município 
de São Gabriel da Palha 
 
- Convênio SEAG-N.º 0002/2009-Com o Município 
de Marechal Floriano 
 
- Convênio SEAG-N.º 0003/2009-Com a Associação 
Produtores de Flores e Plantas Ornamentais de 
Anchieta-APROFLORA 
 
- Convênio SEAG-N.º 0004/2009-Com o Mosteiro 
Zen Morro da Vargem 
 
- Convênio SEAG-N.º 0005/2009-Com o Município 
de Muqui 
 
- Convênio SEAG-N.º 0007/2009-Com o Município 
de Atílio Vivacqua 
 
- Convênio SEAG-N.º 0012/2009-Com o Município 
de Itarana 
 
- Convênio SEAG-N.º 0014/2009-Com o Município 
de Afonso Cláudio 
 
- Convênio SEAG-N.º 0016/2009-Com o Município 
de Vargem Alta 

- Convênio SEAG-N.º 0017/2009-Com o Município 
de Laranja da Terra 
 
- Convênio SEAG-N.º 0018/2009-Com o Município 
de Santa Maria de Jetibá 
 
- Convênio SEAG-N.º 0019/2009-Com o Município 
de Santa Teresa 
 
- Convênio SEAG-N.º 0020/2009-Com o Município 
de Rio Novo do Sul 
 
- Convênio SEAG-N.º 0022/2009-Com o Município 
de Santa Leopoldina 
 
- Convênio SEAG-N.º 0023/2009-Com o Município 
de Nova Venécia 
 
- Convênio SEAG-N.º 0024/2009-Com o Município 
de Alegre 
 
- Convênio SEAG-N.º 0025/2009-Com o Município 
de Guaçuí 
 
- Convênio SEAG-N.º 0026/2009-Com o Município 
de São José do Calçado 
 
- Convênio SEAG-N.º 0027/2009-Com o Município 
de Bom Jesus do Norte 
 
- Convênio SEAG-N.º 0028/2009-Com o Município 
de Iúna 
 
- Convênio SEAG-N.º 0029/2009-Com o Município 
de Domingos Martins 
 
- Convênio SEAG-N.º 0030/2009-Com o Município 
de Ibatiba 
 
- Convênio SEAG-N.º 0032/2009-Com o Município 
de Ibiraçu 
 
- Convênio SEAG-N.º 0033/2009-Com o Município 
de Marechal Floriano 
 
- Convênio SEAG-N.º 0034/2009-Com o Município 
de Fundão 
 
- Convênio SEAG-N.º 0035/2009-Com o Município 
de Água Doce do Norte 
 
- Convênio SEAG-N.º 0036/2009-Com o Município 
de Água Doce do Norte 
 
- Convênio SEAG-N.º 0037/2009-Com o Município 
de Castelo 
 
- Convênio SEAG-N.º 0038/2009-Com o Município 
de Cachoeiro de Itapemirim 
 
- Convênio SEAG-N.º 0039/2009-Com o Município 
de Conceição do Castelo 
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- Convênio SEAG-N.º 0040/2009-Com o Município 
de Itapemirim 
 
- Convênio SEAG-N.º 0041/2009-Com o Município 
de Água Doce do Norte 
 
- Convênio SEAG-N.º 0042/2009-Com o Município 
de Cachoeiro de Itapemirim 
 
- Convênio SEAG-N.º 0043/2009-Com o Município 
de São José do Calçado 
 
- Convênio SEAG-N.º 0045/2009-Com o Município 
de Mimoso do Sul 
 
- Convênio SEAG-N.º 0046/2009-Com o Município 
de Baixo Guandu 
 
- Convênio SEAG-N.º 0049/2009-Com o Município 
de Vargem Alta 
 
- Convênio SEAG-N.º 0051/2009-Com o Município 
de Boa Esperança 
 
- Convênio SEAG-N.º 0052/2009-Com o Município 
de Iconha 
 
- Convênio SEAG-N.º 0054/2009-Com o Município 
de João Neiva 
 
- Convênio SEAG-N.º 0055/2009-Com o Município 
de João Neiva – conforme cópias anexas 
 
 Atenciosamente, 
 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

 
Rua Raimundo Nonato, 106 – Forte de São João – 

Vitória – ES – CEP: 29.017-160  
Direto: (27) 3132-1458 – FAX: (27) 3132-1431 

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

OFÍCIO N.º 1781/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 

 
Vitória, 22 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminhamos a Vossa Excelência em 
atendimento ao disposto no Artigo 116, parágrafo 

segundo, da Lei 8.666/93, cópia xérox dos seguintes 
Termos Aditivos firmados por esta SEAG: 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0157/2008-Com a 
Empresa Contemporânea Ltda. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0197/2008-Com o 
Município de Mimoso do Sul. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0003/2009-Com a 
Friogelo Serviços em Gerais Ltda. 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0004/2009-Com a 
Associação de Desenvolvimento de Santa Maria. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0005/2009-Com a 
Empresa GW Construções e Serviços Ltda. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0008/2009-Com o 
Sindicato Rural de Alfredo Chaves. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0009/2009-Com a 
Associação dos Assentados Rosa de Sharon- 
AAROS. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0010/2009-Com o 
Município de Bom Jesus do Norte. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0011/2009-Com a 
Empresa Contemporânea Ltda. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0015/2009-Com o 
Município de Mimoso do Sul. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0016/2009-Com o 
Município de Vargem Alta. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0017/2009-Com o 
Município de Alto Rio Novo. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0018/2009-Com o 
Movimento de Educação Promocional do Espírito 
Santo – MEPES. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0019/2009-Com o 
Município de Ponto Belo. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0020/2009-Com a 
Região das Associações dos Centros Familiares de 
Formação em Alternância do Espírito Santo – 
RACEFFAES. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0021/2009-Com o 
Município de Iconha. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0022/2009-Com o 
Município de Afonso Cláudio. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0023/2009-Com o 
Município de Brejetuba. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0024/2009-Com o 
Município de Laranja da Terra. 
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- Termo Aditivo SEAG-N.º 0025/2009-Com o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Domingos 
Martins e Marechal Floriano. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0026/2009-Com o 
Município de Jaguaré. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0027/2009-Com o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0028/2009-Com a 
Empresa Felin´s Premoldados Ltda.-Me. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0029/2009-Com o 
Município de Santa Leopoldina. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0030/2009-Com o 
Município de São Roque do Canaã. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0032/2009-Com o 
Município de Guarapari. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0033/2009-Com a 
Associação dos Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Alto Santa Maria /Rio Lamego/Barra 
do rio Claro-Santa Maria de Jetibá. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0038/2009-Com o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0040/2009-Com o 
Município de Castelo. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0042/2009-Com o 
Município de Guaçuí. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0043/2009-Com o 
Município de Guaçuí. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0044/2009-Com o 
Movimento de Educação Promocional do Espírito 
Santo – MEPES 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0047/2009-Com o 
Município de Baixo Guandu. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0048/2009-Com o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0049/2009-Com o 
Município de Pancas. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0050/2009-Com o 
Município de Domingos Martins. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0051/2009-Com o 
Movimento de Educação Promocional do Espírito 
Santo – MEPES. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0052/2009-Com o 
Município de Pedro Canário. 

- Termo Aditivo SEAG-N.º 0053/2009-Com o 
Sindicato dos Trabalhadores da Serra e Fundão. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0054/2009-Com o 
Município de São José do Calçado. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0055/2009-Com a 
Empresa Felin’s Premoldados Ltda. – Me. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0056/2009-Com o 
Instituto de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Sustentável – ECOBACIA. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0057/2009-Com o 
Município de Pinheiros. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0058/2009-Com o 
Município de Governador Lindenberg. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0059/2009-Com o 
Município de Iconha. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0061/2009-Com o 
Município de Mimoso do Sul. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0062/2009-Com o 
Município de Muqui. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0063/2009-Com a 
Associação de Criadores e Produtores de Gado de 
Leite do Espírito Santo – ACPGLES. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0064/2009-Com a 
Regional das Associações dos Centros Familiares de 
Formação em alternância do Espírito Santo – 
RACEFFAES. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0066/2009-Com o 
Município de Santa Leopoldina. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0067/2009-Com o 
Município de Laranja da Terra. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0068/2009-Com o 
Município de Itapemirim. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0071/2009-Com o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0072/2009-Com o 
Município de Ponto Belo. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0073/2009-Com o 
Município de Guarapari. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0074/2009-Com o 
Município de Guaçuí. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0075/2009-Com o 
Município de São Gabriel da Palha. 
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- Termo Aditivo SEAG-N.º 0076/2009-Com o 
Município de Muqui. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0077/2009-Com o 
Município de Aracruz. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0078/2009-Com o 
Município de Bom Jesus do Norte. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0080/2009-Com a 
Empresa Construtora P.J Ltda. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0081/2009-Com o 
Município de Santa Maria de Jetibá. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0082/2009-Com o 
Município de São Roque do Canaã. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0083/2009-Com o 
Município de Iconha. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0084/2009-Com o 
Município de Água Doce do Norte. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0085/2009-Com o 
Município de Água Doce do Norte. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0087/2009-Com o 
Município de Venda Nova do Imigrante. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0088/2009-Com o 
Município de Venda Nova do Imigrante. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0089/2009-Com o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0090/2009-Com o 
Município de Domingos Martins. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0091/2009-Com a 
Empresa Telemar Norte Leste S/A. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0092/2009-Com o 
Município de Alto Rio Novo. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0093/2009-Com o 
Município de Itarana. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0094/2009-Com o 
Município de Baixo Grandu. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0096/2009-Com a 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado do Espírito Santo – FETAES. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0097/2009-Com 
Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do 
Espírito Santo – APAGEES. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0098/2009-Com o 
Município de Alegre. 

- Termo Aditivo SEAG-N.º 0103/2009-Com o 
Município de Iconha. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0105/2009-Com o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0106/2009-Com o 
Município de Guarapari. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0107/2009-Com o 
Município de Vargem Alta. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0110/2009-Com o 
Município de Água Doce do Norte. 
 
- Termo Aditivo SEAG-N.º 0111/2009-Com o 
Município de Água Doce do Norte conforme cópias 
anexas. 
 
 Atenciosamente, 
 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

 
Rua Raimundo Nonato, 106 – Forte de São João – 

Vitória – ES – CEP: 29.017-160  
Direto: (27) 3132-1458 – FAX: (27) 3132-1431 

 
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 Agricultura. 

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

508/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE SANEAMENTO, 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO  
 
Vitória, 19 de novembro de 2009. 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 030/2009 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Vila 
Velha/ES, objetivando execução de obras de 
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drenagem e pavimentação em diversas ruas na bairro 
da Grande Cobilândia (Lote II). 
 

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 

449/2009. 
 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO 

 
Brasília, 12 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Em conformidade com o Artigo 35 da 
Portaria Interministerial n° 127, de 29 de maio de 
2008, comunicamos a celebração do convênio n.º 
70.0352/2008 entre o CNPq e a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Espírito Santo - FAPES, conforme 
publicação no Diário Oficial da União de 30 de 
outubro de 2009, Seção 3, página 15 cuja cópia 
segue em anexo. 

 
Atenciosamente, 

 
DANIEL ALVES NATALIZI 

Coordenação de Parcerias Estaduais 
Assessoria de Cooperação Nacional 

 
Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico 

E Tecnologico 
Assessoria de Cooperação Nacional SEPN 507, 

Bloco B, 3º Andar, ED. Sede CNPq, CEP: 70740-
901-Brasília DF, Brasil. Tel.+55 61 2108 -9814 +55 

61 2108-9313 
acn@cnpq.br 

 
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 Ciência e 
Tecnologia. 

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

464/2009. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA 

ESPÍRITO SANTO 
 

Santa Teresa, 16 de novembro de 2009. 
 

Senhor Presidente, 
 

O Conselho de Fiscalização e 
acompanhamento do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Santa 
Teresa encaminha, para apreciação de Vossa 
Excelência, relatório da aplicação dos recursos e 
avaliação provenientes do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais, previsto na Lei Estadual 
n.º 8308. 

Restava na conta específica um saldo de 
R$331.974,78 (trezentos e trinta e um mil, 
novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito 
centavos), foi adicionado a ele o valor de R$ 
92.192,75(noventa e dois mil, cento e noventa e dois 
reais e setenta e cinco centavos), houve um 
rendimento de aplicação financeira na quantia de R$ 
4.077,44 (quatro mil, setenta e sete reais e quarenta e 
quatro centavos), perfazendo um total de R$ 
428.244,97(quatrocentos e vinte oito mil, duzentos e 
quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 
Foi pago por esta Municipalidade a quantia de 
R$149.250,00 (cento e quarenta e nove mil, duzentos 
e cinquenta reais), restando na conta específica do 
convênio o valor de R$ 278.994,97 (duzentos e 
setenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro 
reais e noventa e sete centavos), em 12 de novembro 
de 2009. 

A municipalidade encaminha em anexo a este 
documento, cópias das Atas das Reuniões do 
Conselho, cópia das Notas Fiscais, estratos bancários, 
Fotos e Relatório. 

Certos de contar com a compreensão de 
Vossa Excelência, despedimo-nos. 

 
Atenciosamente, 
 

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO 
Prefeito Municipal 

 
Rua Darly Nerty Vervloett, 446 CEP. 29.650-00 

Santa Teresa –ES 
Telefax (27)3259-3900  CNPJ 27 167444/0001-72 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
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O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Finanças e 
de Ciência e Tecnologia. 

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

1096/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – 

SETOP 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO 

 
Vitória, 19 de novembro de 2009. 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 

Em atendimento ao OF. SGP/Ales N° 
1982 protocolizado no Departamento de Estradas 
e Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-
ES em 24/09/2009, informamos que, em 
conformidade com o Contrato de Empreitada nº 
014/2005 assinado em 16/12/2005 com a empresa 
SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial LTDA, 
as Rodovias ES-165, ES-166 e ES-172 foram 
contempladas com serviços de sinalização horizontal 
conforme os seguintes períodos: 
 

Rod. ES-165: Conceição do Castelo - 
BR-262, período 01/07/07 à 
31/07/07; 
 
Rod. ES-472: Entr. ES-166 (Santa 
Luzia) - Conceição do Castelo, 
período 01/07/07 a31/07/07; 
 
Rod. ES-166: Coutinho (BR-482) - 
Castelo, período 18/12/07 a 
31/12/07; 
 
Rod. ES-166: Castelo -Venda Nova 
do Imigrante, período 18/12/07 a 
31/12/07. 

 
Quanto às placas sugeridas (sinalização 

vertical), estamos aguardando a retomada dos 
Contratos de manutenção e sinalização para atender 
as solicitações demandadas.  

Sem mais para o momento, renovamos nossas 
cordiais saudações.  

 
Atenciosamente, 

 
ENG.° EDUARDO ANTÔNIO MANNATO 

GIMENES 
Diretor Geral do DER-ES 

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1501, 
CEP 29051-015, Ilha de Santa Maria - Vitória/ES 

Tel.: (27) 3381-6710 Telefax: (27) 3381-6745 Site: 
www.der.es.gov.br 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Ao Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun, por cópia. 

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

1250/2009. 
 
Vitória, 16 de novembro de 2009.  
 
Senhor Presidente,  
 

Gostaríamos de contar com sua compreensão 
e justificar a ausência do Deputado Marcelo Coelho 
nas Sessões Ordinárias 107ª, 108ª e 109ª na data dos 
dias 16, 17 e 18 de novembro. Visto que o deputado 
estará em viagem participando de um curso, 
ocasionando assim o impedimento de sua presença 
nas sessões.  
 

Atenciosamente, 
 

MARCELO COELHO 
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 as ausências. À Secretaria. 

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

N.º 192/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

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

Encaminho ao exame dessa Casa de Leis o 
projeto de lei que cria o Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo ao Esporte e Lazer e o Fundo de 
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Incentivo ao Esporte e Lazer do Estado do Espírito 
Santo – PRÓ-ESPORTE visando o desenvolvimento 
e a promoção de práticas no campo do esporte, lazer 
e atividade física, em suas diversas dimensões. 

Os recursos do PRÓ-ESPORTE serão 
aplicados em consonância com os princípios da 
preservação da integridade patrimonial do Fundo e da 
maximização dos resultados e das sinergias sob os 
aspectos esportivo, social, ambiental e econômico, 
tendo, ainda, as seguintes finalidades: o treinamento e 
participação de atletas e equipes esportivas em 
competições; a criação de prêmios, inclusive em 
espécie, para reconhecimento de boas práticas do 
esporte e lazer no Estado e a concessão de Bolsa-
Atleta destinada a atletas praticantes do desporto de 
rendimento em modalidades olímpicas e 
paraolímpicas. 

A Secretaria de Esportes e Lazer, órgão 
responsável pela política pública esportiva no Estado, 
tem por objetivo a prática desportiva regular em 
parceria com os municípios, especialmente nas 
manifestações de desporto educacional, de 
participação e de rendimento.  Sua atuação 
institucional tem como missão contribuir para a 
qualidade de vida, formação educacional e 
desenvolvimento da sociedade, por meio da 
promoção de esportes e lazer. 

Na busca desses propósitos, a criação do 
PRÓ-ESPORTE objetiva oportunizar a 
democratização do acesso aos recursos do orçamento 
estadual destinados a pessoas físicas e/ou jurídicas, 
mediante o lançamento de editais de fomento à 
pratica desportiva e paradesportiva. 

Projetos como Campeões de Futuro, 
Olimpíadas Escolares, Jogos Estaduais dos Idosos, 
Campeonatos, Formação e Capacitação de 
Profissionais Esportivos, Clínicas Esportivas, Jogos 
Abertos do Espírito Santo, entre outros, serão 
fortalecidos com essa nova proposta.  

Dessa forma, espero que essa 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 N.º 597/2009 
 

Cria o Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo ao Esporte e 
Lazer e o Fundo de Incentivo ao 
Esporte e Lazer do Estado do 
Espírito Santo – PRÓ-ESPORTE, e 
dá outras providências 
 

Art. 1º Fica criado o Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo ao Esporte e Lazer no Estado do 
Espírito Santo, visando o desenvolvimento e a 

promoção de práticas no campo do esporte, lazer e 
atividade física, nas suas diversas dimensões. 

 
Art. 2º O Programa Estadual de Fomento e 

Incentivo ao Esporte e Lazer no Estado do Espírito 
Santo será realizado pela Secretaria Estadual de 
Esportes e Lazer – SESPORT, mediante ajustes com 
entidades públicas e privadas, com os seguintes 
princípios e objetivos: 
 

I - descentralização administrativa, e apoio 
institucional às federações esportivas; 
 
II - promoção prioritária do desporto escolar; 
 
IV - a prática e o desenvolvimento do esporte 
e lazer entre crianças, adolescentes e jovens 
em situação de risco pessoal e social, pessoas 
com deficiência e a 3ª idade; 
 
V - formação continuada, nas áreas do 
conhecimento, aplicadas ao esporte e lazer, 
de atletas, dirigentes, árbitros, técnicos, 
profissionais da área de educação física e 
áreas afins; 
 
VI - incremento do interesse da população 
pela prática habitual de esportes; 
 
VII - construção, ampliação e recuperação de 
instalações esportivas; 
 
VIII - apoio a atletas de alto rendimento; 
 
IX - ampliação do Projeto Campeões de 
Futuro. 

 
Art. 3º Fica criado o Fundo de Incentivo ao 

Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo, 
doravante denominado PRÓ-ESPORTE, que será 
regido pelas normas estabelecidas nesta lei e pelo seu 
regulamento. 

 
Art. 4º Constituirão recursos do PRÓ-

ESPORTE: 
 

I - dotação consignada no orçamento 
anual do Estado do Espírito Santo; 
 
II - doações, auxílios e transferências 
de entidades nacionais, 
internacionais, governamentais e não 
governamentais; 
 
III - empréstimos e outras 
contribuições financeiras de 
entidades nacionais e internacionais; 
 
IV - recursos de transferências 
negociadas e não onerosas, junto a 
organismos nacionais e 
internacionais de apoio e fomento; 
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V - recursos oriundos da 
amortização, correção, juros e multas 
dos financiamentos efetuados pelo 
próprio Fundo; 
 
VI - recursos patrimoniais; 
 
VII - outros recursos, créditos e 
rendas adicionais ou extraordinárias 
que, por sua natureza, lhe possam ser 
destinadas. 

 
Art. 5º Os recursos do PRÓ-ESPORTE serão 

aplicados em consonância com o disposto no art. 2º 
desta Lei e com os princípios da preservação da 
integridade patrimonial do Fundo e da maximização 
dos resultados e da cooperação sob os aspectos 
esportivo, social, ambiental e econômico, tendo, 
ainda, as seguintes finalidades: 

 
I - o treinamento e participação de 
atletas e equipes esportivas em 
competições; 
 
II - a criação de prêmios, inclusive 
em espécie, para reconhecimento de 
boas práticas do esporte e lazer no 
Estado; 
 
III - a concessão de Bolsa-Atleta 
destinada a atletas praticantes do 
desporto de rendimento em 
modalidades olímpicas e 
paraolímpicas. 

 
Art. 6º Na aplicação dos recursos do PRÓ-

ESPORTE, a SESPORT, observados os prazos 
definidos em regulamento, publicará, anualmente, um 
ou mais editais de incentivo ao esporte e lazer, cujos 
beneficiários serão as pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado, com ou sem fins lucrativos de caráter 
estritamente esportivo. 

 
§ 1º Serão definidos pelos editais de incentivo ao 
esporte: 
 

I – os requisitos e as condições de 
inscrição de projetos candidatos à 
obtenção de apoio financeiro do 
Fundo; 
 
II – as hipóteses de vedação à 
participação no processo seletivo; 
 
III – os critérios para a seleção e a 
aprovação dos projetos inscritos; 
 
IV – outras determinações que se 
fizeram necessárias. 

 
§ 2º A SESPORT designará, na forma do 
regulamento, um ou mais especialistas de notório 

saber da sociedade civil para atuação nos processos 
de análise, seleção e julgamento de mérito dos 
projetos inscritos, no termos dos editais de incentivo 
ao esporte. 

 
Art. 7º Os recursos do Fundo serão aplicados 

mediante premiação, acordos, contratos, termos de 
compromisso, convênios, ajustes, protocolos e 
patrocínios. 

 
Art. 8º O PRÓ-ESPORTE será administrado 

pela SESPORT, a quem compete elaborar o 
Regulamento desta Lei no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contados de sua publicação, na qual se 
disciplinará, dentre outros, as seguintes matérias: 

 
I – a elaboração do Plano de 
Aplicações do Fundo; 
 
II – as modalidades de aplicação dos 
recursos do Fundo; 
 
III – as demonstrações de receita e 
despesas; 
 
IV – os controles necessários à 
execução orçamentária do Fundo; 
 
V – as prestações de contas ao grupo 
coordenador; 
 
VI – a forma de liquidação e a 
destinação a ser dada ao patrimônio 
do Fundo na hipótese de sua 
liquidação ou extinção. 

 
Art. 9º Como órgão gestor do PRÓ-

ESPORTE, compete à SESPORT: 
 

I – cumprir e zelar pelo cumprimento 
do Regulamento do Fundo; 
 
II – estabelecer normas e critérios 
gerais que devem ser atendidos pelos 
programas, projetos e ações passíveis 
de serem custeados com recursos do 
Fundo; 
 
III – organizar o cronograma 
financeiro de receita e despesa do 
Fundo e acompanhar sua execução; 
 
IV – conduzir o processo de seleção 
dos projetos inscritos nos editais de 
incentivo ao esporte; 
 
V – apreciar e deliberar sobre a 
criação e condições operacionais de 
linhas de financiamento; 
 
VI – analisar e decidir sobre o mérito 
de projetos que busquem 
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financiamentos disponibilizados com 
recursos do Fundo, junto ao agente 
financeiro, recomendando-os ou não; 
 
VII – acompanhar e avaliar, por meio 
de relatórios periódicos, as operações 
de financiamento com risco 
operacional da Instituição Financeira; 
 
VIII – responsabilizar-se pelo 
acompanhamento do cronograma 
físico dos projetos que receberam 
recursos do Fundo, exceto para a 
modalidade reembolsável com risco 
da Instituição Financeira, que será 
responsável pelo procedimento; 
 
IX – deliberar sobre a elaboração dos 
editais; 
 
X – editar instruções normativas e 
resolutivas; 
 
XI – avaliar e aprovar a criação de 
sub-contas para melhor controle e 
acompanhamento dos recursos do 
Fundo; 
 
XII – outras ações e iniciativas que 
lhe sejam cometidas pelo 
Regulamento do Fundo. 

 
Art. 10. O órgão consultivo do PRÓ-

ESPORTE é o Grupo Coordenador, a quem 
competirá: 

 
I – estabelecer as diretrizes e 
prioridades para a aplicação dos 
recursos do Fundo; 
 
II – orientar e aprovar a captação e 
aplicação dos recursos do Fundo; 
 
III – propor normas e procedimentos 
visando à melhoria operacional do 
Fundo; 
 
IV – acompanhar e propor, quando 
necessário, ajustes na 
regulamentação do Fundo; 
 
V – analisar as propostas de 
programação orçamentárias anuais do 
Fundo; 
 
VI – acompanhar aplicação dos 
recursos do Fundo; 
 
VII – avaliar as atividades 
desenvolvidas e os resultados obtidos 
com a aplicação dos recursos do 

Fundo, consubstanciados em 
relatórios, no que concerne ao 
cumprimento das diretrizes e 
prioridades estabelecidas.  

 
Art. 11. Compõe o Grupo Coordenador do 

PRÓ-ESPORTE, um integrante de cada um dos 
seguintes órgãos e entidade : 

 
I – Secretaria de Estado de Esportes e 
Lazer, que o presidirá; 
 
II – Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento; 
 
III – Secretaria de Estado da 
Fazenda; 
 
IV – Conselho Estadual de Esportes 
e Lazer. 

 
Art. 12. O PRÓ-ESPORTE terá escrituração 

contábil própria, ficando a aplicação de seus recursos 
sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos na 
legislação pertinente. 

 
Art. 13. Os recursos destinados ao Fundo, 

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

 
Art. 14. Os recursos do Fundo serão 

depositados em Instituição Financeira Oficial. 
 
Art. 15. As despesas decorrentes da 

implantação do Fundo de Incentivo ao Esporte e 
Lazer do Estado do Espírito Santo correrão por conta 
de recursos orçamentários da SESPORT. 

 
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei. 

 
Art. 17. Ficam autorizadas as alterações no 

PPA para o quadriênio 2008-2011 necessárias ao 
cumprimento desta lei. 

 
Art. 18. Esta lei será regulamentada no prazo 

de até 90 (noventa) a contar da data de sua vigência. 
 
Art. 19. Esta lei entra em vigor a partir de 01 

de janeiro de 2010. 
 

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 Educação, de 
Desporto e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 193/ 2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

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

Submeto à apreciação desta Casa de Leis o 
anexo projeto de lei que cria o Programa “Bolsa-
Atleta Capixaba”, destinado a atletas praticantes do 
desporto de rendimento em modalidades olímpicas e 
paraolímpicas, bem como naquelas modalidades 
vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional – COI 
e ao Comitê Paraolímpico Internacional, no valor 
anual global de até 750.000 VRTEs (Valor de 
Referencia do Tesouro Estadual), equivalente a R$ 
1,4 milhões.  

A criação da Bolsa Atleta Capixaba 
possibilitará continuidade de treinamento em nosso 
Estado àqueles que tenham obtido destaque em suas 
modalidades esportivas, o que resultará em 
expressivo avanço na política estadual voltada ao 
desenvolvimento do esporte e do lazer.  

Para concessão da Bolsa, os atletas serão 
selecionados e adotados, anualmente, tendo como 
critérios a colocação no ranking estadual, nacional 
e/ou internacional de cada modalidade. 

Poderão também pleitear a concessão da 
Bolsa os atletas de reconhecido destaque, de 
modalidades não olímpicas ou não paraolímpicas que 
não sejam vinculadas ao Comitê Olímpico 
Internacional ou ao Comitê Paraolímpico, mediante 
indicação dos dirigentes das entidades dos 
respectivos esportes, referendado por histórico de 
resultados e situação no ranking nacional e/ou 
internacional da respectiva modalidade. 

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 N.º 598/2009 
 

Institui o Programa Bolsa-Atleta 
Capixaba e dá outras providências 

 
Art.1º Fica criada o programa “Bolsa-Atleta 

Capixaba”, destinado a atletas praticantes do desporto 
de rendimento em modalidades olímpicas e 
paraolímpicas, bem como naquelas modalidades 
vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional – COI 

e ao Comitê Paraolímpico Internacional no valor 
anual global de até 750.000 VRTE (Valor de 
Referencia ao Tesouro Estadual), a fim de possibilitar 
continuidade de treinamento àqueles que tenham 
obtido destaque em suas modalidades esportivas. 

 
§ 1º Para o propósito de que trata o “caput” 

deste artigo, os atletas serão selecionados e adotados, 
anualmente, tendo como critérios a colocação no 
ranking estadual, nacional e/ou internacional de cada 
modalidade. 

 
Art. 2º Poderão, também, pleitear a 

concessão da Bolsa os atletas de reconhecido 
destaque, de modalidades não olímpicas ou não 
paraolímpicas que não sejam vinculadas ao Comitê 
Olímpico Internacional ou ao Comitê Paraolímpico, 
mediante indicação dos dirigentes das entidades dos 
respectivos esportes, referendado por histórico de 
resultados e situação no ranking nacional e/ou 
internacional da respectiva modalidade. 

  
Art. 3º Cabe ao Conselho Estadual de 

Esportes e Lazer, periodicamente ratificar ou 
suspender o benefício mensal concedido, diante do 
recebimento de relatórios encaminhados pelas 
federações correspondentes, atestando resultados e 
dedicação de seus atletas beneficiários. 

 
Art. 4º A Bolsa-Atleta Capixaba será 

concedida pelo prazo de um ano, configurando 12 
(doze) recebimentos mensais, podendo ser renovada 
por iguais períodos. 

 
Art. 5º A concessão da Bolsa-Atleta 

Capixaba não gera qualquer vínculo entre os atletas 
beneficiados e a administração pública estadual.  

 
Art. 6º As despesas decorrentes da concessão 

da Bolsa-Atleta Capixaba correrão por conta dos 
recursos orçamentários da Secretaria Estado de 
Esportes Lazer. 

 
Art.7º Os atletas beneficiados prestarão 

conta dos recursos financeiros recebidos na forma e 
nos prazos fixados em regulamento. 

 
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei. 

 
Art. 9º Ficam autorizadas as alterações no 

PPA para o quadriênio 2008-2011 necessárias ao 
cumprimento desta lei. 

 
Art. 10. Esta lei será regulamentada no prazo 

de até 90 (noventa) dias a contar da data de sua 
vigência. 

 
Art. 11. Esta lei entra em vigor a partir de 01 

de janeiro de 2010. 
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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 Educação, de 
Desporto e de Finanças.  

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

ADITIVA N.º 01/2009 AO PLC 35/2009. 
 

Adiciona um artigo ao Projeto de Lei 
Complementar n.° 35/2009, que 
modifica os termos da Lei 
Complementar nº 433, de 
08/01/2008, visando estender a 
gratuidade do programa Transcol 
Social aos alunos dos cursos 
técnicos, tecnológicos e 
profissionalizantes da rede pública 
de ensino 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art.1.º - O caput do artigo 5.º, da Lei 
Complementar Estadual n.º 433, de 8/1/2008, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 5º. Os estudantes regularmente 
matriculados no ensino médio, nos 
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. 

 
Art. 3.º - Esta emenda entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 23 de 
novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual - PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente emenda visa contemplar com o 
benefício da gratuidade os estudantes de escolas de 
nível técnico, tecnológico e profissionalizante. 
Benefício semelhante já foi concedido por meio da 
Emenda Constitucional n.º 57 de 2007 aos estudantes 
de ensino médio de escolas federais e estaduais do 
Estado do Espírito Santo, conforme redação abaixo 
colacionada: 

“Art. 229  (...). 
 
(...) 
 
§ 4.º Os estudantes matriculados no 
ensino médio das redes públicas 
estadual e federal 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. 
 
§ 5.º O estudante que optar pela 
gratuidade fixada no § 4º não fará jus 
ao benefício da meia tarifa concedido 
pelo §1º deste artigo”. 
 

De se notar que ficaram excluídos do Projeto 
de Lei Complementar n.º 433/2008, os estudantes 
regularmente matriculados nos cursos técnicos, 
tecnológicos e profissionalizantes da rede pública 
estadual. 

Vale frisar que, presentemente, temos em 
todo o Estado do Espírito Santo 09 (nove) escolas 
técnicas, dentre elas 04 (quatro) CEFETES. Eles 
estão localizados na Serra, Colatina, Cachoeiro e 
Vitória. Temos no interior do Estado três escolas agro 
técnicas e em Vitória temos a Escola Estadual. No 
município de Vila Velha encontra-se o Centro 
Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho. 
Juntos essas instituições somam mais de cinquenta 
mil alunos beneficiados. 

Do ponto de vista jurídico a presente emenda 
pretende garantir vigência ao princípio da 
igualdade, de que cuida o caput do art. 5.º da 
Constituição Federal: 

 
Art. 5.º - Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 

 
Diante do exposto, no intuito fazer valer o 

princípio da igualdade entre os estudantes do nível 
técnico, tecnológico e profissionalizante de escolas 
federais e estaduais, com os alunos já beneficiados 
com a gratuidade (ensino médio) é que apresentamos 
esta Emenda ao PLC 35/2009, esperando apoio e 
célere aprovação por parte dos nobres pares. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2009. 

Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 592/2009. 

 
Institui a Campanha Estadual de 
Prevenção às Drogas, na forma que 
especifica 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituída a Campanha Estadual 
de Prevenção às Drogas, destinada a informar e 
prevenir a respeito dos efeitos do uso indevido de 
drogas lícitas e ilícitas no indivíduo e na sociedade, 
através da realização de debates, palestras, 
seminários, encontros musicais, teatrais, religiosos e 
outras atividades correlatas. 

 
Art. 2º Constituem objetivos desta Lei: 
 

I - idealização da construção da 
população espírito-santense de forma 
democrática e livre do uso de drogas 
ilícitas e do uso indevido de drogas 
lícitas;  
 
II - busca pelo fim da discriminação 
e segregação social do dependente de 
drogas;  
 
III - conscientização sobre os efeitos 
danosos do uso de drogas ilícitas e 
seus impactos nocivos na sociedade 
pelo indireto financiamento das 
atividades criminosas, que tem no 
narcotráfico fonte fundamental de 
recursos econômicos;  
 
IV - conscientização sobre os efeitos 
danosos do uso de drogas ilícitas e 
uso indevido de drogas lícitas no 
organismo do usuário e a relação 
com o efetivo desperdício do seu 
potencial humano no campo do 
trabalho, da vida social e familiar;  
 
V - promoção dos valores morais e 
éticos e o bem-estar comunitário, 
bem como do fortalecimento social 
da família, objetivando o implemento 
de uma comunidade saudável;  
 
VI - valorização do ser humano e da 
vida abstraída do consumo de 
drogas;  
 
VII - orientação sistemática aos pais 
ou responsáveis legais, professores, 
líderes comunitários e religiosos, no 

sentido de capacitá-los nos melhores 
métodos de difusão ao desestímulo 
ao consumo de drogas, objetivando o 
engajamento destas pessoas nas 
atividades educacionais e de 
prevenção às drogas, sobretudo 
aquelas que possuem maior ameaça a 
conservação dos valores familiares; 
 
VIII - campanhas escolares de 
prevenção às drogas no decorrer do 
ano letivo, com mensagens claras, 
fundamentadas cientificamente, 
confiáveis, positivas, atuais e válidas 
em termos culturais; 
 
IX - palestras com abordagem dos 
diferentes aspectos do processo de 
consumo, buscando desencorajar o 
uso inicial, a interrupção do consumo 
ocasional, objetivando a redução da 
perniciosa ligação do uso de drogas 
ilícitas e uso indevido de drogas 
lícitas, nos altos índices de violência 
urbana, rural e no trânsito, bem como 
os impactos danosos nas estruturas 
da saúde coletiva.  

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

sua publicação.  
 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual - PSB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A intenção é evitar que crianças, 

adolescentes, jovens e a sociedade em geral entrem 
em contato com entorpecentes.  

O projeto de lei visa conscientizar dos 
perigos das drogas e desafiá-los a lutar contra elas, 
através de palestras, debates, seminários, encontros 
musicais, teatrais, religiosos e atividades correlatas. 

Cabe ressaltar que a lei tem o objetivo de 
desenvolver campanhas em nosso Estado, preparando 
para o futuro uma geração consciente do exercício de 
sua cidadania.  

Alcançar adolescentes e jovens com o tema é 
ensinar que as drogas alteram a capacidade de 
regeneração das células. O álcool e o fumo, além de 
causarem tantas mortes, são terrivelmente 
prejudiciais à saúde; quem fuma desde a adolescência 
em geral vive 15 a 25 anos menos. 
 

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 Saúde e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 593/2009. 

 
Dispõe sobre a afixação de cartazes 
informativos, nos postos de 
combustíveis e nos restaurantes 
localizados às margens das rodovias 
estaduais, alertando motoristas de 
caminhão sobre os riscos de 
dirigirem sob efeito de álcool, drogas 
e medicamentos 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os postos de combustíveis e 
restaurantes localizados às margens de rodovias 
estaduais, administradas direta e indiretamente pelo 
Governo do Estado e ainda sob o regime de 
concessão, devem afixar em suas dependências, em 
local visível, cartazes informativos alertando os 
motoristas de caminhões sobre os riscos de dirigirem 
sob efeito de álcool, drogas e medicamentos. 

 
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará 

esta lei em noventa dias a partir da data de sua 
publicação. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nem mesmo depois de sancionada a Lei que 

proíbe motoristas ingerirem bebidas alcoólicas e ao 
mesmo tempo dirigirem, fez com que houvesse maior 
obediência a determinação legal. 

O Presidente do STF, Gilmar Mendes, já se 
pronunciou favorável a uma legislação rigorosa sobre 
o tema: “Beber e dirigir são elementos incompatíveis, 
e me parece que se deve seguir nessa direção 
correta”, declarou o Presidente, em entrevista.  

É sabido por todos que combinar o uso de 
álcool ou drogas com direção é algo extremamente 
perigoso e nocivo tanto para quem usa, quanto para a 
sociedade; contudo o uso de álcool, drogas e 
anfetaminas vem aumentando consideravelmente 
entre os caminhoneiros de estrada, o que torna o 
assunto um grave problema de saúde pública. 

Conforme reportagens televisivas veiculadas, 
pesquisas recentes comprovam que a maioria desses 
trabalhadores utiliza essas substâncias como forma de 
amenizar o cansaço e domar o sono constante. 
Alguns chegam a dirigir por 18 horas consecutivas. 

De acordo com estudos realizados, que traçam o perfil 
dos caminhoneiros, 44% dos motoristas de caminhão 
consomem bebida alcoólica nas estradas, e 8% usam 
drogas. 

Para justificar as poucas horas de sono e o 
consequente uso desses produtos, a falta de tempo ou a 
pressa ocupam o topo na lista de razões. A maioria 
desses profissionais recebe comissão pelos trabalhos 
efetuados, por isso diminuem o tempo de descanso e as 
horas de sono para ficarem mais tempo ao volante. 
Assim, quanto mais tempo rodarem, maiores são as 
chances de obterem melhores salários. 

Outra pesquisa realizada, publicada na revista 
“Saúde Pública”, em 2007, estudou o comportamento 
de 91 caminhoneiros que foram entrevistados em postos 
de combustíveis localizados em rodovias que ligam o 
Estado do Espírito Santo a outros Estados. As 
informações colhidas revelam assustadores dados no 
que tange ao consumo de substâncias não 
recomendadas: 66% utilizavam anfetaminas durante 
seus trajetos, e 91% ingeriam álcool. Os locais 
preferidos para comprarem e usarem esses produtos são 
os postos de combustíveis. 

A Lei Federal nº 11.075, mais conhecida como 
Lei Seca, trouxe significativos avanços no combate ao 
consumo de bebidas alcoólicas por motoristas durante a 
condução de seus veículos; porém, ainda são em 
número crescente os casos noticiados de motoristas 
flagrados alcoolizados. 

Alguns profissionais da categoria afirmam que 
poucos são os motoristas de caminhão parados em 
batidas policiais e confessam haver necessidade de uma 
fiscalização mais intensa. 

Por meio desta proposição, pretende-se afixar 
cartazes informativos e ilustrativos, os quais poderão 
conter imagens que impressionem os caminhoneiros, a 
ponto de despertarem para as conseqüências e para os 
riscos de fazer uso dessas substâncias. 

Todos os restaurantes e postos de 
combustível especificados nesta lei deverão acomodar 
as informações em local visível e de fácil acesso aos 
motoristas, para que se deparem com esses impressos, 
imediatamente ao chegarem. 

Com a aprovação deste projeto, outras 
medidas poderiam ser tomadas, através de campanhas 
preventivas e informativas voltadas para essa categoria 
profissional, de fundamental relevância para a 
sociedade e para as economias do Estado e do País. 
Consideramos de importância, por tratar de assunto de 
saúde e segurança pública, alertarmos esses 
trabalhadores, tanto pelos riscos trazidos pela 
ingestão dessas substâncias, quanto pela dependência 
que podem causar. É nossa competência e nosso 
constante desafio promover iniciativas que proponham 
melhorias na qualidade de vida da sociedade, através de 
medidas criteriosas. 

Assim sendo, para o estabelecimento e a 
funcionalidade desta proposição, conto com o apoio 
dos nobres pares à sua aprovação. 
 

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

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

DE LEI N.º 594/2009. 
 

Concede título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Reverendíssimo 
Senhor Pastor Luciano Estevam 
Gomes 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense ao Reverendíssimo 
Senhor Pastor Luciano Estevam Gomes. 
] 

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

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro 
de 2009. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Reverendíssimo Senhor Pastor Luciano 

Estevam Gomes é natural do Rio de Janeiro/RJ, 
casado, tem 2 filhos e sua formação teológica se deu 
no Seminário Teológico Betel/RJ, em 1982. 

Atualmente o Pastor Luciano, vem através da 
Primeira Igreja Bastista do Município de Aracruz –
ES, servindo a sociedade aracruzense onde realiza 
assistência espiritual e principalmente assistência 
social em todas as áreas. 

É por essas e outras grandes ações desse 
ilustríssimo líder religioso e por todo exposto, é que 
apresentamos anexo projeto de lei e esperamos ao 
final que o mesmo seja coroado com a competente 
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 595/2009.  
 

Concede título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor José 
Valentim Garbo 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de 

Cidadania Espírito-Santense Senhor José Valentim 
Garbo. 
 

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

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro 
de 2009. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor José Valentim Garbo é natural de 

Campo Mourão, estado do Paraná. Está casado há 20 
anos, é pai de 03 filhos e um dos grandes 
publicitários do nosso Estado. 

Vindo do norte do Paraná em 1992, iniciou 
sua carreira publicitária na cidade de Serra –ES, com 
atuação em toda região metropolitana, não tardou 
alcançar demais regiões do Estado e até estados 
visinhos. Hoje com sua carreira consolidada e uma 
empresa com 17 anos de mercado, especializada em 
publicidade e marketing, vem desenvolvendo novos 
projetos de comunicação para seus inúmeros clientes 
e parceiros. 

É pelo grande trabalho desenvolvido por esse 
profissional e por todo exposto que apresentamos 
anexo Projeto de Lei e esperamos ao final que o 
mesmo seja coroado com a competente 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 596/2009. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Evaldo 
Francisco de Carvalho  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Evaldo 
Francisco de Carvalho. 
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro 
de 2009. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor Evaldo Francisco de Carvalho é 

natural de Macaé, estado do Rio de Janeiro, casado com 
Marli Rocha de Carvalho, com quem tem 2 filhas e 2 
netas. 

Trabalha desde 1994 servindo a sociedade 
aracruzense através de trabalhos voluntários na Pastoral 
da Criança além de presidir o Centro comunitário de 
Coqueiral de Aracruz por 3 mandatos consecutivos. 

Atuou como Conselheiro Econômico de 
Pastoral da Criança na Diocese de Colatina de 2000 a 
2007 e atualmente ocupa o cargo de Coordenador 
Estadual do Estado do Espírito Santo da Pastoral da 
Criança. 

Participa efetivamente na ajuda do Projeto do 
Centro de Tratamento para dependentes Químicos 
Betânia, da Caritas Diocesana de Colatina. 

É por essas e outras grandes ações desse líder 
é que apresentamos o anexo projeto de lei e 
esperamos ao final que o mesmo seja coroado com a 
competente 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: 
REQUERIMENTO N.º 295/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requerem a V. Ex.a, nos 
termos do art. 277, § 2.º do Regimento Interno, 
RECURSO, para que o Projeto de Lei n.º 401/2009, 
do Deputado Cacau Lorenzoni, que declara de 
Utilidade Pública a Associação das Voluntárias 
Martinenses de Marechal Floriano, siga tramitação 
ordinária, sendo discutido e votado pelo Plenário da 
Assembleia Legislativa.  
 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
SÉRGIO BORGES 

DOUTOR HÉRCULES 
VANDINHO LEITE 

DARY PAGUNG 
CLAUDIO VEREZA 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS S/N.º-2009, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Alfredo Mageski e da Senhora Maria Celita 
Teixeira Gama.  
 
 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 
Theodorico Ferraço, de voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Maria Celita Teixeira Gama. 
  
 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 
Sargento Valter de Paula, de voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Márcio Menegueli. 
 

De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retira-se o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio e comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Robson Vaillant, 
César Colnago, Da Vitória, Givaldo Vieira, 
Sérgio Borges e Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmita-se. 
 Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam ao Plenário, pois estamos na iminência 
de entrar no expediente sujeito à deliberação e no 
momento o painel eletrônico não está marcando as 
presenças. Peço à assessoria da Mesa que fique atenta 
para registrar o número de deputados presentes.  

O Presidente, de ofício, solicita aos Senhores 
Deputados que registrem presença nos terminais 
eletrônicos, para efeito de recomposição de quorum 
para votação das matérias que apreciaremos a seguir. 
(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, César Colnago, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Freitas, Givaldo Vieira, 
Janete de Sá, Luciano Pereira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Robson 
Vaillant, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Vandinho Leite) 
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Senhores Deputados, registraram 
presença dezoito Senhores Parlamentares. 
 Há quorum para votação. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
153/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.a, após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 
o Projeto de Resolução n.º 29/2009, que altera o § 
1.º do artigo 119 da Resolução n.º 2.700, de 
15/07/2009 – Regimento Interno, que trata da 
concessão da palavra na Fase das Comunicações. 
 

Palácio Domingos Martins, 19 de outubro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 153/2009, que acaba de ser lido.    
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
154/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do Governo 

nesta Casa, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
REQUER a Vossa Excelência Regime de Urgência 
para o Projeto de Lei n.º 578/2009, oriundo Mensagem 
Governamental n.º 188/2009, altera dispositivos da Lei 
n.º 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. 
 

Palácio Domingos Martins, 23 de novembro 
de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN  

Líder do Governo 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Em votação o Requerimento de Urgência n.º 
154/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 155/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do Governo 

nesta Casa, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.a, após ouvido o Plenário, Regime de 
Urgência para o Projeto de Lei Complementar n.º 38, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 189/2009, 
que reformula o Fundo de Defesa e Desenvolvimento 
do Meio Ambiente – FUNDEMA criado pela Lei 
Complementar n.º 152, de 16 de junho de 1999, 
estabelece sua forma de gestão, e dá outras 
providências. 
 

Palácio Domingos Martins, 23 de 
novembro de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual  
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Em votação o Requerimento de Urgência n.º155/2009, 
que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 156/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder de Governo 

nesta Casa, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
REQUER a Vossa Excelência Regime de Urgência 
para o Projeto de Lei n.° 577/2009, oriundo Mensagem 
Governamental n.° 187/2009, que revoga a Lei n.° 
6.684, de 24 de maio de 2001, estabelecendo prioridade 
na tramitação de processos administrativos em que for 
parte pessoa idosa. 
 

Palácio Domingos Martins, 23 de novembro 
de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN  

Líder do Governo 
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 156/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.   

 
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.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 286/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela Resolução 
n.º 2.353/07, para debater políticas de incentivo e 
desenvolvimento para o setor de Granito e Rochas 
Ornamentais do Estado do Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros, em reunião 
extraordinária realizada no dia 16 de novembro de 
2009, vem, com fulcro no artigo 59, § 12 da 
Resolução n.º 2.700/09, Regimento Interno desta 
Casa de Leis, requerer a Vossa Excelência, a 
transposição desta Comissão, com o seu respectivo 
prazo, para a próxima Sessão Legislativa. 
 

Vitória, 17 de novembro de 2009. 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão Especial de Granito e 
Rochas Ornamentais 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
286/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.° SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 287/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela Resolução 
n.º 2.371, de 14 de maio de 2007, de transportes e 

mobilidade urbana no Estado do Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros, em reunião 
extraordinária realizada no dia 16 de novembro de 
2009, vem, com fulcro no artigo 59, § 12 da 
Resolução n.º 2.700/09, Regimento Interno desta 
Casa de Leis, requerer a Vossa Excelência, a 
transposição desta Comissão, com o seu respectivo 
prazo, para a próxima Sessão Legislativa. 
 

Vitória, 17 de novembro de 2009. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão Especial de Transportes e 
Mobilidade Urbana 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
287/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 288/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela 
RESOLUÇÃO n.º 2.352/07, de 09 de fevereiro de 
2007, para debater, propor sugestões e fiscalizar as 
ações inerentes à exploração, produção e prospecção 
de petróleo e gás, bem como acompanhar os cálculos 
e critérios de distribuição dos royalties de petróleo 
para o Estado e seus municípios, por deliberação de 
seus membros em reunião extraordinária realizada no 
dia 16 de novembro de 2009, vem, com fulcro no 
artigo 59, § 12 da Resolução n.º 2.700/09, Regimento 
Interno desta Casa de Leis, requerer a Vossa 
Excelência, a transposição desta Comissão, com o 
seu respectivo prazo, para a próxima Sessão 
Legislativa. 
 

Vitória, 17 de novembro de 2009. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão Especial de Petróleo, Gás 
e Energia 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
288/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
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 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 289/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela 
RESOLUÇÃO N.º 2.355/07, de 15 de fevereiro de 
2007, para analisar e debater os impactos para o 
Estado do Espírito Santo, sua economia e sua 
sociedade, das medidas constantes do Programa de 
Aceleração – PAC, apresentado pelo Governo 
Federal, por deliberação de seus membros em reunião 
extraordinária realizada no dia 17 de novembro de 
2009, vem, com fulcro no artigo 59, § 12 da 
Resolução n.º 2.700/09, Regimento Interno desta 
Casa de Leis, requerer a Vossa Excelência, a 
transposição desta Comissão, com o seu respectivo 
prazo, para a próxima Sessão Legislativa. 
 

Vitória, 17 de novembro de 2009. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Presidente em exercício da Comissão 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
289/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 290/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela 
RESOLUÇÃO N.° 2.356, de 26/02/07, para realizar 
estudos sobre a infraestrutura e logística no Estado do 
Espírito Santo, por deliberação de seus membros, em 
reunião extraordinária realizada no dia 17 de 
novembro de 2009, vem, com fulcro no artigo 59, § 
12 da Resolução n.º 2.700/09, Regimento Interno 
desta Casa de Leis, requerer a Vossa Excelência, a 

transposição desta Comissão, com o seu respectivo 
prazo, para a próxima Sessão Legislativa. 

 
Vitória, 17 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
290/2009, que acaba de ser lido.(Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 291/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o Art. 
165, V, do Regimento Interno, REQUER A 
VOSSA EXCELÊNCIA, que seja realizada uma 
SESSÃO ESPECIAL, com objetivo de discutir a 
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO E FUNDO 
DE APOIO AO ESPORTE DO ESPÍRITO 
SANTO – Pro-Esporte, a ser realizada no dia 30 
de novembro de 2009, a partir das 18h, no Plenário 
Dirceu Cardoso. 
 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
291/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 292/2009. 
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À SECRETARIA-GERAL DA MESA 
DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer ao Ilustre Secretário 
Geral desta Mesa, ouvido o Plenário, autorização 
para realização de Sessão Solene na data de 15 de 
dezembro do ano em curso, às 19h, EM 
HOMENAGEM AOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO 
DA AGÊNCIA ADVENTISTA DE 
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS 
ASSISTENCIAIS – ADRA, o braço social da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. A ADRA tem atuação em 
todas as regiões brasileiras e em mais de 120 países, 
desenvolvendo inúmeros trabalhos humanitários por 
onde se estabelece, liderando a realização de 
destacados projetos sociais. No Espírito Santo 
destacam-se as atividades com crianças e adultos, 
realizadas em parceria com o poder público e 
empresas privadas, além de auxílio em situações de 
emergência. 

Requer ainda a essa Secretaria que 
comunique à entidade a ser homenageada o teor e o 
deferimento deste pedido para os seguintes 
endereços: 

 
Rua José Barros da Silva, 61 – Campo Grande – 
Cariacica – ES. CEP: 29.146-120 
Av. Carlos Moreira Lima, 1110 – Ilha Monte Belo – 
Vitória – ES. CEP: 29.053-380 
 

Palácio Domingos Martins, 20 de 
novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual – DEM 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
292/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 293/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
Os Deputados abaixo assinados, 

componentes da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem a 
V. Ex.a, com base no art. 165, IV do Regimento 

Interno, que seja transferida a SESSÃO SOLENE 
PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE 
CIDADANIA ESPÍRITO-SANTENSE E DE 
COMENDAS, que se realizaria no dia 1.º de 
dezembro às 19h, para o dia 15 de dezembro, às 19h 
no Plenário desta Casa. 

 
Palácio Domingos Martins, 23 de novembro 

de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1.º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2.º Secretário 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
293/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Senhores Deputados, com a aprovação deste 
requerimento a sessão solene para entrega dos Títulos 
de Cidadania Espírito-Santense e de Comendas fica 
transferida para o próximo dia 15 de dezembro, às 
19h. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 294/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, e no que dispõe o Art. 159, 
inciso VI, do Regimento Interno, requer mui 
respeitosamente a V. Ex.ª que haja o cancelamento 
do pedido de realização de Sessão Especial para 
debater os 30 anos do Sindicato dos Jornalistas do 
Espírito Santo - "Trajetória e Desafios na 
Contemporaneidade", que seria no dia 02 de 
dezembro de 2009, quarta-feira, às 19h30min, no 
Plenário desta Casa de Leis.  
 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.° 
294/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
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 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 535/2009.  
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 382/2009, de autoria da 
Senhora Deputada Aparecida Denadai, objetiva a 
obrigatoriedade de instalação de câmera de vídeo em 
berçários e em Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal. A Proposição Legislativa foi protocolizada, 
na Assembléia Legislativa deste estado, no dia 06 de 
agosto de 2009. 

Por sua vez, a Proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 10 de agosto de 2009 e devolvido a 
autora, com base no art. 143, inciso VIII, do 
Regimento Interno da ALES (Resolução n.º 
2.700/2009) e por infringência aos incisos III e VI, do 
parágrafo único, do artigo 63, da Constituição 
Estadual. A Deputada Autora 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 da sua 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa empregada em sua feitura, conforme 
dispõe o dispositivo do art. 41 e parágrafo único do 
art. 143, todos da Resolução n.º 2.700/2009 
(Regimento Interno desta Augusta Assembléia 
Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR  
 

Conforme suso grifado, Projeto de Lei n.º 
382/2009, de autoria da Senhora Deputada Aparecida 
Denadai visa à obrigatoriedade de instalação de 
câmera de vídeo em berçários e em Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal. Para fins de adequação, a 
normatização ainda prevê outras providências 
referentes: 
 

I) - As imagens captadas, com o 
registro de todas as atividades 
realizadas, deverão ser gravadas em 
fitas magnéticas; 
 
II) - O equipamento funcionará 
ininterruptamente, e as fitas gravadas 
serão separadas por data de filmagem 
e mantidas em arquivos por prazo de 
30 (trinta) dias. 

Notadamente, seu escopo é propiciar maior 
tranqüilidade aos pacientes e familiares usuários 
destes setores de saúde infantil, uma vez que há um 
descuido por parte das entidades que não controlam a 
entrada e a saída de seus próprios funcionários, 
trazendo sérias conseqüências as famílias vítimas 
desse “descaso”, cujo ponto culminante é o seqüestro 
de recém-nascido. Neste mister, o projeto revela-se 
meritório. 

Entretanto, o objeto normativo do Projeto de 
Lei n.º 382/2009 produz infringência direta aos 
comandos endereçados nos incisos III e VI, do 
parágrafo único, do artigo 63, da Constituição 
Estadual, é verificada pelo fato de ter o art. 1.º da 
Proposição Normativa, pois, ao obrigar a instalação 
de câmera de vídeos em berçários e Unidades de 
Terapia Neonatal, de clínicas pediátricas, casas de 
saúde infantil ou maternidades, acaba por acarretar 
nova atribuição para uma das Secretarias de Estado 
(atribuição de instalação e manutenção dos 
equipamentos e captura e armazenamento de imagens 
de todas as unidades estaduais de saúde pública 
infantil – Secretaria de Estado da Saúde - SESA). 
Além disso, impõe igualmente ao Poder Executivo 
Estadual a incumbência de criar funções ou cargos 
públicos de fiscais para a realização da nova 
atividade administrativa de natureza de poder de 
polícia, qual seja, fiscalizar todas as instituições 
privadas de saúde infantil para apurar o atendimento 
da pretensa normatividade. Desta forma, por ser de 
autoria de parlamentar, a Proposição viola 
diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 
Privativa do Chefe do Poder Executivo. Assim, 
Define a Constituição Estadual in verbis: 
 

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

 
Sendo desta forma, perante a análise jurídica, 

verifica-se do diagnostico decorrente que, 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa traz ponto de antinomia com 
os preceitos constitucionais, tanto da Constituição 
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Federal, quanto da Constituição Estadual, assim, 
tornando-se gravada como formalmente 
inconstitucional. 

Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 382/2009, 
de autoria da Senhora Deputada Aparecida Denadai, 
é formalmente inconstitucional. Ex Positis, 
sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 
do seguinte: 
 

PARECER N.º 535/2009 
 

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 Lei n.º 382/2009 a sua autora Deputada 
Aparecida Denadai. 

 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
DARY PAGUNG 

Relator 
CLAUDIO VEREZA 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 535/2009, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
382/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Arquive-se o projeto. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 538/2009. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 384/2009, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio dispõe 
sobre a obrigatoriedade do Secretário de Estado de 
Saúde de fazer visitas técnicas mensais aos 
Hospitais, - Pronto Socorros e Unidades de Saúde 
do Estado. 

A matéria foi protocolada em 07 de 
agosto de 2009 lida no expediente do dia 10/08/09 
e foi devolvida ao autor com base no art. 143, inciso 
VIII do Regimento Interno e por infringência ao 
art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da 
Constituição Estadual. O autor entrou com o pedido 

de recurso, o que foi deferido pela Comissão de 
Justiça no dia 10/08/09 para a sua tramitação 
regimental. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 384/2009, de autoria 
do Deputado Euclério Sampaio dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Secretário de Estado de Saúde de 
fazer visitas técnicas mensais aos Hospitais; 
Pronto-Socorros e Unidades de Saúde do Estado. 

Segundo justificativa do autor, a visita técnica 
do Secretário de Saúde aos Hospitais, Pronto-
Socorros e Unidades de Saúde do Estado, 
certamente possibilitará que os recursos da saúde 
sejam aplicados de forma mais eficiente, fazendo 
com que a sociedade capixaba sofra menos com as 
constantes demoras para o atendimento, inclusive 
falta de médicos, quartos, leitos, remédios, 
instrumentos hospitalares, dentre outros. 

De fato, a matéria fere o art. 63, parágrafo 
único, inciso VI da Constituição Estadual, pois 
versa sobre criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 

Neste diapasão, o art. 98 da mesma Carta 
Maior, institui que compete ao Secretário de Estado, 
além de outras atribuições, apresentar ao Governador do 
Estado relatório semestral, circunstanciado, dos 
serviços realizados na respectiva secretaria. 

Assim, o art. 46, alíneas p) e t) da Lei 
Estadual n.º 3.043/1975, que versa sobra atribuições 
do Secretário de Estado, estabelece: 

 
"Art. 46 - São de todos e de cada um 
dos secretários de Estado as previstas 
na Constituição Estadual e as 
seguintes enumeradas 
 
p) Apresentar, trimestralmente e 
anualmente, ao Governador do 
Estado relatório-interpretativo das 
atividades da Secretaria; 
 
t) Desempenhar outras tarefas 
compatíveis com a competência legal 
e as determinadas pelo Governador". 

 
Ademais, o art. 143 da Resolução n.º 2700/2009, 

veda tramitação de matéria inconstitucional e quando se 
refere a assunto alheio à competência deste Poder, senão 
vejamos: 

 
"Art. 143 - Não se admitirão 
proposições: 
 
I - sobre assunto alheio à 
competência da Assembléia 
Legislativa; 
 
VIII - manifestamente 
inconstitucionais". 
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Como se vê, a iniciativa do legislador estadual 
em propor matéria dessa natureza, afronta o principio 
federativo estampado no art. 2.° da Carta da 
Republica, tornando a propositura ilegal e 
inconstitucional, ficando prejudicada sua tramitação 
nesta Casa de Leis. 

 
PARECER N.° 538/2009 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho denegatório da Mesa 
Diretora, ao Projeto de Lei n.º 384/2009 de autoria 
do Deputado Euclério Sampaio. 

 
 Sala das Comissões, 27 de outubro de 2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
DARY PAGUNG 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 538/2009, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
384/2009. 

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 546/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 400/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, obriga o Estado a pagar 
indenização às famílias que tiverem seus entes 
mortos por falta de atendimento, negligencia e 
omissão na Rede Pública de Saúde do Estado do 
Espírito Santo. 

A matéria foi protocolada no dia 14.08.2009, 
lida no expediente do dia 17.08.2009 e devolvida ao 
autor com base no art. 136, VIII do Regimento 
Interno e por infringência ao art. 63, parágrafo único, 
III e VI da Constituição Estadual. O autor entrou com 
recurso na Comissão de Justiça, o que foi deferido 
em 17.08.09 para devida tramitação. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 400/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, obriga o Estado a pagar 
indenização às famílias que tiverem seus entes 
mortos por falta de atendimento, negligencia e 
omissão na Rede Pública de Saúde do Estado do 
Espírito Santo. 

Segundo entendimento do parlamentar 
proponente, que a iniciativa visa reparar e minimizar 
o sofrimento das famílias vítimas do descaso com 
que a saúde vem tratando os seus usuários. 

Nota-se, que a matéria versa sobre a defesa 
da saúde, que é um direito fundamental e de grande 
relevância social previsto no título II, art. 6.º da Carta 
da República. 

Objetivando assegurar os reclamos da 
sociedade referente à saúde, a liberalidade do texto 
constitucional, impõe ao Ministério Público o 
cuidado com o Sistema de Saúde, visto que, é da 
essência do referido órgão a atuação dentro do 
Sistema Único de Saúde, conforme vejamos o que 
estatui o art. 120, § 1.°, inciso II e III, e o § 4.° da 
Constituição Estadual: 
 

“Art. 120. (...) 
 
§ l.º São funções institucionais do 
Ministério Público: 
 
II - zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição Federal 
e nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia; 
 
III - promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do 
patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; 

 
§ 4.º No exercício de suas funções, os 
membros do Ministério Público 
podem requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, devendo indicar os 
fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais”. 

 
Na tarefa de exigir respeito à Lei n.º 8.080/90 

que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde e seu 
funcionamento, e da Lei n.º 8.142/90, que versa sobre 
a participação da Comunidade no Sistema Único de 
Saúde, o Ministério Público é um parceiro da 
sociedade do exercício pleno das competências dos 
Conselhos de Saúde.  

Atualmente, a cidadania na saúde começa na 
descoberta de que as ações e serviços de saúde é um 
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direito constitucionalmente exigível, tendo em vista 
que, por intermédio dos tributos denominados 
contribuições sociais, o cidadão exerce a sua 
participação nos foros de controle social do Sistema 
Único de Saúde, fiscalizando as ações de execução e 
cumprimento de metas por parte dos gestores. 

Vale mencionar, que o Ministério Público, 
tornou público o seu compromisso com a saúde em 
um pacto assinado por todos os Procuradores-Gerais 
de Justiça do Brasil na cidade de Palmas, Estado de 
Tocantins, em 1988, que ficou conhecido como a 
“Carta de Palmas em defesa do direito á saúde”. 

Ademais, um dos remédios jurídicos 
constitucionais referente às reclamações relativas à 
prestação dos serviços público em geral e de 
atendimento ao usuário, encontra-se respaldado no 
art. 12 da Lei Federal n.º 8.689, DE 27 DE JULHO 
DE 1993, onde o gestor do Sistema Único de Saúde 
deve prestar contas sobre os recursos aplicados na 
área de saúde, a saber: 

 
“Art. 12. O gestor do Sistema Único 
de Saúde em cada esfera de governo 
apresentará, trimestralmente, ao 
conselho de saúde correspondente e 
em audiência pública nas câmaras de 
vereadores e nas assembléias 
legislativas respectivas, para análise e 
ampla divulgação, relatório detalhado 
contendo, dentre outros, dados sobre 
o montante e a fonte de recursos 
aplicados, as auditorias concluídas ou 
iniciadas no período, bem como 
sobre a oferta e produção de serviços 
na rede assistencial própria, 
contratada ou conveniada”. 

 

Assim, no que tange ao aspecto da análise 
da juridicidade, constitucionalidade formal, 
material e admissibilidade da matéria em foco, 
cumpre-nos evidenciar que a proposta está dentro 
dos ditames das funções exclusiva do Ministério 
Público já enumeradas no parecer. 

Ante ao exposto, opinamos pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria em 
análise, com fundamento nos art. 120, § 1.º, inciso II 
e III, e o § 4.º da Constituição Estadual e no art. 12 da 
Lei Federal n.º 8.689, DE 27 DE JULHO DE 1993. 

Assim, considerando que dentre as funções 
institucionais do Ministério Público, elencadas pelo 
art. 129 da Constituição Federal, é de zelar pelos 
serviços de relevância pública promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia e efetivação, não 
sendo, portanto, da alçada deste parlamento propor 
assunto de competência de outro órgão. 

Desta forma, somos pela adoção do seguinte 
parecer. 

 

PARECER N.º 546/2009 
 

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

pela manutenção do despacho denegatório da 
Mesa ao Projeto de Lei n.º 400/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio. 
 

Sala das Comissões, 03 de novembro de 
2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

Relator 
LUZIA TOLEDO 
JANETE DE SÁ 
DARY PAGUNG 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 546/2009, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
400/2009. 

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 547/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI DE N.º 423/2009 - PARECER 
DO RELATOR 
 
AUTORA: Deputada Estadual Aparecida Denadai 
 
EMENTA: Dispõe da obrigatoriedade de fazer 
cumprir o princípio inscrito no artigo 206, VI da 
Constituição Federal 
 

O Projeto de Lei de n.º 423/2009, de autoria 
da Deputada Estadual Aparecida Denadai, que tem 
como finalidade “Dispor da obrigatoriedade de fazer 
cumprir o princípio inscrito no artigo 206, VI da 
Constituição Federal”, é relevante e deve ser 
analisado com muita atenção. A matéria foi 
submetida ao crivo da Mesa Diretora, em 26/08/2009, 
recebeu parecer preliminar no sentido da devolução 
do projeto a autora com base no que dispõe o Artigo 
143, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência do artigo 63, parágrafo único, incisos III 
e IV da Constituição Estadual. Inconformada a 
Deputada Autora, recorreu da decisão à Comissão de 
Constituição e Justiça no dia 26/08/2009, ou seja, 
dentro do prazo legal. Recurso que foi deferido, com 
isso, a matéria foi a Comissão de Constituição e 
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Justiça para exame, onde foi designado um deputado 
relator. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Realmente a Mesa Diretora, tem razão, que 
por força do dispositivo contido no artigo 143, VIII 
do Regimento Interno pode impedir a tramitação de 
projeto de lei manifestamente inconstitucional, 
respaldado nos dispositivos do art. 63, parágrafo 
único, incisos III e VI, da Constituição Estadual/ES, 
o que impediu que o Projeto de Lei de n.º 423/2009, 
seguisse seu caminho natural. Inconformada a autora 
da proposição interpôs recurso à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
onde foi designado um relator para exame da matéria 
após análise da Procuradoria. 

Não restam dúvidas que o projeto em análise 
tem sua importância no seio da sociedade, no entanto, 
é necessário observar que uma lei para ser aprovada 
em qualquer uma de suas casas legislativas, algumas 
normas têm que serem preestabelecidas. Passamos 
pois, a verificar a matéria proposta  
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL, 
MATERIAL E AINDA DA LEGALIDADE 

 
Principiamos pelo enfoque constitucional 

federal da matéria de fundo, a legislação sobre 
educação. Preleciona o art. 208, I, da Carta da 
República que o dever do Estado (entenda-se, dos 
Poderes Públicos do Estado Federal brasileiro) com a 
educação será efetivado mediante a garantia de 
ensino fundamental obrigatório e gratuito, 
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria. A 
seguir, a Constituição Federal determina que a União 
organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino 
público federais e exercerá, em matéria educacional, 
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão 
mínimo de qualidade de ensino mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios. (CF, art. 211, § 1º ). 

No plano legislativo, colhe-se do art. 22, 
XXIV, também da Carta Federal, que a União detém 
competência legislativa privativa para o 
estabelecimento de diretrizes e bases da educação 
nacional, sendo esse dispositivo secundado pelo art. 
24, IX, do mesmo Diploma, o qual determina a 
competência legislativa concorrente para a legislação 
sobre educação. Sobre esse aspecto, o Supremo 
Tribunal Federal (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.669, julgada em 
18.6.2007, relatora a Ministra Cármen Lúcia) decidiu 
que a educação se situa sob competência concorrente 
entre a União, que define as normas gerais, e os entes 
estaduais e o Distrito Federal, que fixam as 

especificidades, os modos e os meios de cumprir o 
quanto estabelecido no art. 24, inciso IX, da 
Constituição da República, ou seja, para legislar 
sobre educação. O art. 22, inciso XXIV, da 
Constituição da República enfatiza a competência 
privativa do legislador nacional para definir as 
diretrizes e bases da educação nacional, deixando as 
singularidades no âmbito de competência dos Estados 
e do Distrito Federal. 

Inequivocamente, franquear o acesso de 
governos estaduais, municipais e distrital a salas de 
aula e demais instalações para que sejam nelas 
ministrados cursos de alfabetização de jovens e 
adultos é preceito que, em lei nacional – como é o 
caso –, se coaduna perfeitamente com os lineamentos 
endereçados à matéria pela Lei Magna, à vista dos 
dispositivos transcritos precedentemente. Sob essa 
ótica, então, temos a concluir pela 
constitucionalidade material da proposição. Não 
divisamos inconstitucionalidade formal por vício de 
iniciativa, já que a matéria não se encontra sob 
reserva do Chefe do Poder Executivo da União. 
Igualmente, não há lesão à cláusula federativa, dado 
que o permissivo para o estabelecimento de normas 
gerais nacionais sobre educação, em favor da União, 
emerge da própria Constituição Federal. Há o que se 
obstar, contudo, quanto ao teor do § 1.º do art. 1.º, no 
qual se inscreve obrigação ao Poder Público da União 
e Estados e Municípios, por meio de seus 
estabelecimentos de ensino, estruturá-los e adaptá-
los. 

Após análise supra, entendemos que o 
Projeto de Lei de n.º 423/2009, com intenção de fazer 
cumprir o disposto no art. 206, inciso VI da 
Constituição Federal, é da competência concorrente, 
todavia, cabendo ao Chefe do Poder Executivo a 
iniciativa, sob pena de usurpação de iniciativa. O 
legislador quando trabalhou na elaboração da 
Constituição Estadual, por certo, teve que obdecer 
normas vigentes esculpidas na Carta Maior da 
República Brasileira. Com isso, houve parâmetros a 
ser seguidos. 

A Lei Orgânica é clara ao exigir que a 
estruturação e a reestruturação de uma Secretaria de 
Estado do Governo se faça por meio de lei ordinária, 
a ser apreciada pela Assembleia por meio de 
proposição formulada 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, para que não haja usurpação 
desta iniciativa, que é reservada exclusivamente ao 
Governador do Estado, ou seja, ao Chefe do Poder 
Executivo Estadual. 

Apenas, “ad argumentandum”, vamos ao art. 
16 e seguintes do Projeto de Lei de n.º 423/2009, 
visto diante de decisões judiciais, É que o 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que atua como 
guardião máximo da Constituição Federal (art. 102, I, 
"a", da CF/88), basta examinar vários acórdãos, e.x., 
(ADIn nº 606-1/PR, Representação nº 1.473/SC, ADIn 
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nº 244-9/RJ, ADIn nº 387-9/RO, ADIn nº 573-1/SC, 
ADIn nº 578-2/RS e ADIn nº 640-1/MG), já 
DECLAROU INCONSTITUCIONAL artigos de leis 
estaduais ou de Constituições Estaduais que tratavam 
de eleições para os cargos de direção dos 
estabelecimentos de ensino público.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 
606-1/PR revela que a nossa SUPREMA CORTE já 
adotou este entendimento em relação a leis e 
Constituições dos Estados do Paraná, Santa Catarina, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais, devendo atuar exatamente da mesma forma 
quando tomar conhecimento de situações idênticas 
ocorrentes pelo Brasil afora. 

A argumentação jurídica adotada pelo STF 
para declarar inconstitucionais aquelas leis é simples, 
a saber: o cargo de Diretor de Escola Pública é da 
natureza de cargo em comissão, de livre nomeação, 
algo que se choca frontalmente com a ideia de 
eleição, seja por professores ou por alunos. O 
Executivo, representado neste caso pelos 
Governadores e Prefeitos, devem ter AUTONOMIA 
e INDEPENDÊNCIA (art. 2º da CF/88) para 
nomeação e preenchimento daquele tipo de cargo 
público, até porque é de sua competência a direção 
superior da Administração Pública local (art. 84, II, 
da CF/88), sendo certo, também, que lhe cabe o 
poder discricionário de nomeação e designação para 
cargos em comissão e funções de confiança (art. 37, 
II, da CF/88)”. 

Diante do exposto, não podemos deixar de 
reconhecer o despacho denegatório da Mesa Diretora, 
como acertado à luz da legislação posta, e desta 
forma, sugerimos aos membros desta douta Comissão 
de Constituição e Justiça o seguinte: 

 
PARECER N.º 547/2009 

 
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 423/2009, de autoria da Deputada Estadual 
APARECIDA DENADAI. 
 

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

DARY PAGUNG 
JANETE DE SÁ 

LUZIA TOLEDO 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) -  Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Comunicações. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, agradecemos a todos 
os funcionários da Assembleia Legislativa, 
especialmente aos taquígrafos, à equipe da TV 
Assembleia e aos membros da Segurança desta Casa de 
Leis a participação na sessão especial realizada ontem, 
às 19h, pontualmente, e com término quase 24h. 
Pacientemente todos os servidores permaneceram 
auxiliando e registrando esse evento importante.  
 Presente à sessão especial a Doutora Elizabeth 
MacGregor, presidente da Sociedade Mundial de 
Proteção Animal – WSPA; o diretor da Amaes, Senhor 
Rômulo Vitorio; a presidenta da Sopaes, Senhora 
Virgínia Brandão; o coordenador do Foca, Senhor 
Maninho Pacheco; o presidente do Instituto Orca, 
Doutor Lupércio Barbosa; representantes de entidades 
de proteção e defesa dos animais; o Ministério Público 
Federal representando o Governo Federal; o Senhor 
Antário Neto, que permaneceu até quase meia-noite, 
também documentando esse evento tão importante; 
quatro emissoras de TV registrando o evento: Rede TV, 
Rede Tribuna, TV Assembleia e TV Capixaba, aqui 
representada pelo Senhor Giovani César. Foram 
momentos importantes.  

Agradecemos também ao Vereador pelo 
Município de Vitória, Senhor Namy Chequer, a 
entrevista que fez conosco por mais de quinze minutos 
na Rádio Universitária. O Vereador Namy Chequer 
documentou a sessão e participou dessa luta em defesa 
dos animais. O tema é apaixonante e quem gosta de 
meio ambiente, de animais, não arreda o pé, fica até o 
final da discussão. Se não tivéssemos pedido para 
encerrar, temos certeza de que entraríamos madrugada 
adentro.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, após a 
sessão tomamos a decisão de procurar o Vice-
Governador, Senhor Ricardo Ferraço, para junto com as 
entidades a que nos referimos conseguirmos um espaço 
maior, um santuário que abrigue animais vítimas de 
maus-tratos.  

O Projeto de Lei n.º 461/2009, de nossa 
autoria, dispõe sobre a proibição da utilização e 
apresentação de qualquer espécie de animal em 
espetáculos circenses no território do Estado do Espírito 
Santo. Essa foi uma das reivindicações de todas as 
organizações ligadas ao tema, na sessão especial de 
ontem, realizada para debater Políticas Públicas de 
Proteção e Defesa dos Animais no Estado do Espírito 
Santo. 
 Pedimos vênia aos membros da Comissão de 
Justiça, que ofereceram parecer contrário ao nosso 
projeto. No Distrito Federal e nos Estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 
Sul, já existe essa lei. O Estado do Espírito Santo não 
pode ficar para trás, com complexo de vira-lata. Esses 
Estados estão na frente com relação a essa lei. Temos de 
seguir o exemplo. 
 
 O Sr. Marcelo Coelho - Senhor Deputado 
Doutor Hércules, parabenizamos V. Ex.ª pela brilhante 
iniciativa de realizar uma sessão especial para debater 
Políticas Públicas de Proteção e Defesa dos Animais 
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no Estado do Espírito Santo. Recebemos vários e-
mails ontem, pedindo nossa presença nessa sessão 
para contribuir – repetimos - com a brilhante 
iniciativa de V. Ex.ª. Não pudemos, mas nossa 
assessoria esteve presente e nos relatou tudo. 
Parabenizamo-lo, pois são políticas desse nível que 
engrandecem esta Casa de Leis. Parabéns. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – 
Acolhemos com satisfação o aparte de V. Ex.ª. 

No tempo que nos resta, pedimos aos 
Senhores Deputados que nos acompanhem no sentido 
de derrubarmos o parecer contrário da Comissão de 
Justiça ao Projeto de Lei n.º 461/2009, de nossa 
autoria. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados; profissionais da 
imprensa; público que nos acompanha nas galerias 
desta Casa e pela TV Assembleia, boa tarde a todos. 
 Assomamos a esta tribuna para fazer uma 
denúncia grave. Mas, antes, lembramos de outro fato, 
objeto da nossa fala ontem e também na semana 
passada: os agentes de trânsito, em especial os dos 
Municípios de Vitória, Cariacica e Vila Velha, que 
agem como indústria de multas nessas três cidades. 
 Ontem, no telejornal da Rede Gazeta, às 19h, 
assistimos ao desrespeito com que esses agentes de 
trânsito tratam a população do Município de Vila 
Velha. Uma pessoa portadora de deficiência física ao 
atravessar na faixa de pedestre quase foi atropelada. 
O agente de trânsito, ao invés de socorrer a vítima ou 
multar o condutor do veículo, que quase atropelou 
essa pessoa, multava os carros estacionados e estava 
de costas para essa irregularidade. É um afronta ao 
direito do cidadão. E pior, ao final desse tumulto, 
esse cidadão que paga impostos ainda foi autuado na 
delegacia por desacato ao agente de trânsito. Essa é a 
inversão de papéis que vivemos. Aqueles que 
recebem para proteger o cidadão se colocam contra 
ele.  

Diante disso, deixamos mais uma vez nosso 
registro contrário a essa autuação danosa. Na 
verdade, esses agentes deveriam seguir a regra de 
disciplinar e orientar o trânsito, e não somente vigiar, 
como se estabelecessem uma armadilha para multar 
de forma desordenada, sem nenhum critério, 
exclusivamente para arrecadar dinheiro com as 
multas.   
 Com relação à denúncia que passaremos a 
fazer agora, direcionaremos, primeiro, ao Ministério 
Público do Município de Cariacica; em especial ao 
Promotor e à Delegacia de Crimes Ambientais 
daquele Município. Quem passar agora ou no fim da 
tarde pelo trevo de Alto Laje, um pouco antes da 
fábrica da Coca-Cola, observará que estão 

despejando esgoto em cima do asfalto. Quem passa 
de carro tem de parar num posto para lavar o carro. O 
esgoto, Senhor Promotor de Justiça, é despejado a 
céu aberto em plena luz do dia, no meio do asfalto, 
sem que nada seja feito. 
 Registramos nosso pedido à douta 
Promotoria de Justiça, em especial ao promotor de 
meio ambiente: tomar providências enérgicas no 
sentido de investigar quem está cometendo esse 
crime contra a população de Cariacica. Não podemos 
conviver com isso. Até parece que vivemos no século 
passado. Tantas propagandas em defesa do meio 
ambiente e o povo vendo o esgoto sendo jogado no 
asfalto de uma rodovia por onde a população de 
Cariacica passa. 

Só para V. Ex.as terem ideia, a distância de 
onde está sendo jogado o esgoto até a Prefeitura de 
Cariacica não chega a quinhentos metros. Apelamos 
à Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica que 
tome providências. Não é possível que os moradores 
da nossa cidade convivam com uma aberração 
dessas, num total desrespeito ao meio ambiente e à 
população de Cariacica.  
 Encaminharemos formalmente à promotoria 
de Cariacica e à Delegacia de Crimes Ambientais o 
pedido de investigação desse fato que causa 
transtornos aos moradores de Cariacica. 
 Falando em transtorno, novamente falaremos 
sobre os telefones celulares no Estado do Espírito 
Santo. Temos recebido diversos e-mails desde que 
começamos a denunciar os desserviços que as 
empresas de telefonia celular prestam ao Estado do 
Espírito Santo. Pagamos caro por um serviço que não 
funciona. Temos certeza de que todos que nos ouvem 
sabem que esse fato ocorre. É um fato sério, de 
desrespeito ao direito do consumidor. Não 
conseguimos saber o endereço para enviar um ofício 
pedindo informações. Estamos encaminhando para a 
Anatel, mas não temos nem o endereço para fazer a 
reclamação. Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, no último sábado o 
Município de Alegre, especialmente o Distrito de 
Café, contemplou o maior acontecimento de toda sua 
história: a inauguração de quase treze quilômetros de 
asfalto.  

Depois do Governo Eurico Rezende, essa 
obra foi iniciada e paralisada várias vezes em muitos 
outros governos. O povo de Vila do Café não 
acreditava mais nessa estrada. Foi o Governador 
Paulo Hartung que prometeu: “A hora em que eu 
tiver recursos, vou começar a estrada e vou terminá-
la. O povo de Café não pode mais cair na ilusão e 
nem ser enganado pelos governantes”. S. Ex.ª, então, 
ouviu muitas frases do povo de Vila do Café, tais 
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como “Esse é o cara.” Depois de uma luta de mais 
trinta anos, Café recebeu estrada asfaltada ligando 
o distrito à cidade de Alegre.  

Cumprimentamos o Senhor Governador 
Paulo Hartung que realizou o sonho dos homens do 
campo, eixo básico desta Pátria, pessoas que não 
acreditavam mais em nada. O Governador Paulo 
Hartung construiu uma estrada bonita, cara, talvez 
a mais cara do Espírito Santo, e por isso o povo de 
Vila do Café se atormentava, achava que talvez 
não fosse possível ver realizado o desejo da 
comunidade.  

Por muitas vezes as máquinas eram 
colocadas em época de eleição; terminada a 
eleição, retiravam as máquinas. O Senhor Paulo 
Hartung se recusou a começar essa estrada antes 
das últimas eleições, quando se candidatou à 
reeleição. S. Ex.ª disse em alto e bom som para 
nós, para o Senhor Ricardo Ferraço, na época 
Secretário de Transporte, para o prefeito de Alegre, 
Senhor Djalma da Silva Santos – a quem 
enaltecemos neste momento – para os vereadores e 
munícipes de Alegre, para a população de Vila do 
Café que quando pudesse fazer a obra, comunicaria 
ao povo. E o mais importante: começaria e 
terminaria a obra, porque o povo de Café não podia 
mais ser iludido. Registramos a realização dessa 
grande obra que o Governo do Estado, por meio do 
Governador Paulo Hartung, deu de presente ao 
povo de Café, fazendo justiça àquela gente. 
 O Governador Paulo Hartung teve que ir às 
pressas a Brasília, pois mãos poderosas de alguns 
governadores estão querendo mudar o que foi 
combinado com o Presidente Lula. Alguns 
governadores do Nordeste querem tomar o que é 
do Espírito Santo. O que o Presidente Lula deu ao 
Espírito Santo e ao Rio de Janeiro foi tirado do 
Governo Federal. E agora já querem abocanhar o 
que foi dado ao Governo de nosso Estado. O 
Governador Paulo Hartung naturalmente terá 
sucesso. O Presidente Lula chamará sua bancada e 
dirá que já tomou essa atitude. Por isso 
acreditamos que o Governador Paulo Hartung sairá 
mais uma vez vitorioso de Brasília. 

Queremos que a situação dos royalties 
acabe, porque agora há uma nova empreitada para 
o Governador Paulo Hartung: lutar pelos 
produtores de café conilon. Lamentavelmente a 
Conab e os ministros da área econômica atenderam 
ao pedido para estabelecer um preço mínimo de 
trezentos reais para o café arábica, o preço da 
produção - o que achamos muito justo -, e 
deixaram criminosamente os produtores do café 
conilon sem solução. Hoje há uma decepção, uma 
ilusão muito grande em mais de duzentos e 
cinquenta mil trabalhadores rurais, uma vez que o 
café conilon faz parte da geração de emprego e 
renda no nosso Estado. 

Como Presidente da Comissão que defende 
o café conilon, convidamos o Ministro da 
Agricultura, e pediremos ao próprio Governador 
que entre nessa importante batalha, especialmente 
para o Norte do Espírito Santo, região de café 
conilon que deu ao Estado do Espírito Santo a 
bandeira do maior produtor do Brasil, e por que não 
dizer do mundo. 

Tem gente querendo acabar com o café 
conilon, querendo importar café conilon. Está na hora 
de o Presidente Lula, que sempre foi um homem que 
cuidou do trabalho e da preservação do emprego no 
setor rural, chamar os ministros da área econômica e 
o ministro da agricultura e perguntar por que só o 
arábica. Por que não o conilon também? 

Pediremos às pessoas, principalmente de São 
Gabriel da Palha e de Jaguaré, que não promovam 
ainda a grande marcha de tratores e de café conilon a 
Brasília. Confiemos no Presidente Lula; confiemos 
que o Governo reverá essa atitude e protegerá o café 
arábica e o conilon. Enquanto estão comprando 
dezessete milhões de sacas de café do Paraná e de 
Minas Gerais, poderosos produtores de café, do nosso 
Estado do Espírito Santo compram apenas dezesseis 
mil sacas de café. E temos mais de duzentos e 
cinquenta mil famílias produzindo café conilon, eixo 
básico da produção agrícola do Espírito Santo, razão 
pela qual estamos solidários com os produtores de 
café conilon. Vamos lutar e declarar guerra contra 
essa política que atinge o trabalhador rural, já sem 
esperanças. Ganharemos essa parada, se Deus quiser. 
(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente Elcio Alvares, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
imprensa, funcionários da Casa, público presente nas 
galerias desta Casa e público que nos assiste pela TV 
Assembleia, ratificamos todo o discurso do Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, considerando que a 
inauguração da pavimentação da estrada que liga a 
sede do Município de Alegre à comunidade de 
Arraial do Café, seguramente, foi um dos momentos 
de maior emoção de toda a classe política que estava 
presente, mas também da população.Vimos o sorriso 
no rosto das pessoas, era um sonho de cinquenta anos 
dos moradores. Foram treze quilômetros de 
pavimentação de estrada. 
 Não conhecemos a empresa Ferfranco, mas 
parabenizamo-la por essa obra, uma das melhores 
que já vimos no Estado do Espírito Santo. Até agora 
considerávamos a estrada do Município de Afonso 
Cláudio a melhor estrada inaugurada pelo 
Governador Paulo Hartung, uma obra magnífica 
também. Porém, ao chegarmos à comunidade de 
Arraial do Café percebemos claramente que era 
preciso falar daquela obra, porque queremos que 
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todas as obras que estão sendo realizadas no nosso 
Estado sejam de boa qualidade e feitas com amor e 
carinho. A pavimentação da estrada que liga a sede 
do Município de Alegre à comunidade de Arraial do 
Café nos surpreendeu como também a todos que 
compareceram à inauguração.  
 Parabenizamos o Prefeito Djalma da Silva 
Santos; o Vice-Prefeito José Guilherme Gonçalves 
Aguilar e os vereadores pela obra que marca, de 
forma indelével, a administração de S. Ex.as à frente 
do Executivo e do Legislativo municipal. 
 Falaremos do tratamento que o Senhor Enio 
Bergoli, Secretário de Estado da Agricultura, oferece a 
esta Casa, não só para nós, temos certeza que também 
oferece a toda as Senhoras Deputadas e a todos os 
Senhores Deputados que procuram a Secretaria de 
Estado da Agricultura. Não temos nada desfavorável 
para falar dos Secretários de Estado da Agricultura 
anteriores. O nosso colega, Senhor Deputado César 
Colnago, foi um bom Secretário, não tivemos nenhum 
problema; também não tivemos problema como o 
Senhor Ricardo Santos. Mas a forma do Secretário Enio 
Bergoli nos atender faz toda diferença para nossos 
municípios. 
 O Senhor Enio Bergoli tem vocação, é 
apaixonado pela agricultura e executa seu trabalho com 
grande esmero. Há tempo queríamos que S. Ex.ª 
fosse Secretário, primeiramente porque não é 
candidato a nada e tinha perfil de que seria um bom 
Secretário, e também porque a agricultura faz parte do 
coração dos trinta Senhores Deputados desta Casa. 
Temos uma ligação com a agricultura; a maioria dos 
parlamentares veio do Interior, onde a agricultura fala 
mais alto. 
 O Senhor Enio Bergoli também foi Secretário 
de Governo; diretor-presidente do Incaper; conselheiro-
diretor do Comitê Diretor Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Café e diretor da Região Sudeste 
do Brasil – S. Ex.ª recebeu um prêmio e foi muito 
importante para o Estado do Espírito Santo - no período 
de abril de 2005 a março de 2008; diretor da Região 
Sudeste do Brasil do Consepa, Conselho Nacional das 
Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária, de 
maio de 2007 a abril de 2008; conselheiro titular do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável; conselheiro titular do Conselho Nacional 
Deliberativo da Política Cafeeira. 
 Parabenizamos o Senhor Enio Bergoli, 
Secretário de Estado da Agricultura, pela atuação, pela 
maneira como atende os Senhores Deputados desta 
Assembleia Legislativa. Com certeza  S. Ex.ª analisará  
nossas emendas com rapidez, para que terminemos o 
ano de 2009 respondendo ao interior do nosso Estado. 
Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (Sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, faço coro com as palavras da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, dizendo que o 
Secretário de Estado da Agricultura, Senhor Enio 

Bergoli, está na Secretaria por competência técnica e 
por conhecer os problemas do homem do campo. 

O Senhor Deputado Theodorico Ferraço acabou 
de falar do asfalto inaugurado no município de Alegre 
pelo Senhor Governador Paulo Hartung e pelo Senhor 
Vice-Governador Ricardo Ferraço. Somos privilegiados 
por ter um governador que está destinando recursos para 
os setenta e oito municípios capixabas. 

Comentaremos uma matéria do jornal A 
Gazeta, que circula na região Norte e Noroeste, sobre 
a reforma e ampliação do Cine Alba de Baixo 
Guandu. Todos os cidadãos capixabas, todos os 
guanduenses que estão na Grande Vitória lembram 
muito bem que o Cine Alba foi inaugurado na 
Década de 50, como um grande palco da cultura 
capixaba, tendo mais de oitocentos e cinquenta 
lugares.  

Pedimos ao cameraman que filme o jornal 
que traz a foto do cinema hoje, um cinema 
importante para a cultura capixaba. Temos a 
felicidade de receber sinal verde do Governador 
Paulo Hartung para fazer essa reforma e ampliação. 
Pelo projeto, o cinema ficará espaçoso, bonito. Será 
um cinema e um teatro para atender à comunidade do 
Município de Baixo Guandu. Os guanduenses mais 
antigos sabem que esse cinema recebeu, na época da 
inauguração, Ângela Maria e Cauby Peixoto. Era 
uma festa na época dos filmes do Mazzaropi. Não 
éramos nascido nessa época, mas nossos pais nos 
contaram. 

Agradecemos ao Senhor Governador Paulo 
Hartung o trabalho nesses setenta e oito municípios 
do Estado do Espírito Santo. Inclusive no nosso 
Município Baixo Guandu, que recebeu a reforma e 
ampliação do Cine Alba que, com certeza, deixará 
felizes os guanduenses que estão na Grande Vitória. 
Convido os Deputados, as Deputadas e todo o povo 
capixaba para a inauguração em 2010. 
 
 A Sr.a Luzia Toledo – Parabenizamos V. 
Ex.a pela fala. Realmente é obra para todos os lados, 
em todos os municípios, inclusive em Mimoso do 
Sul, nossa terra natal. Ficamos muito feliz com todas 
essas obras e pelo seu discurso, porque contempla a 
verdade do Governo Paulo Hartung. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Agradecemos o 
aparte da Senhora Deputada Luzia Toledo e 
registramos nossa felicidade de estar nesta Casa de 
Leis representando, com muito orgulho,  o povo 
capixaba. Ficamos feliz por fazer parte da base de 
apoio do Governo Paulo Hartung com o Vice- 
Governador Ricardo Ferraço.  
 Parabenizamos o Prefeito Lastênio Cardoso, 
a Câmara Municipal de Baixo Guandu e todos os 
vereadores por trabalharem juntos para darmos de 
presente aos moradores de Baixo Guandu essa 
magnífica obra, o nosso Cine Alba. (Muito bem!) 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos a presença, 
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nesta Casa de Leis, do Prefeito Elison Campostrini, 
de São Domingos do Norte, juntamente com o 
presidente da Câmara Municipal, Vereador Emerson 
Grobério, que vieram convidar todos os Senhores 
Deputados para a 3.ª Feira Regional de Agroturismo 
Doce Pontões Capixabas, que acontecerá sexta-feira, 
sábado e domingo próximos. S. Ex.as trouxeram 
convites para todos os Senhores Deputados desta 
Casa de Leis. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à  

 
ORDEM DO DIA: 

 
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 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. Na Comissão 
de Justiça o Deputado Claudio Vereza se prevaleceu 
do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 23/11/09. (Prazo até dia 30/11/09). 
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 artigos 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. 
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emenda. Na Comissão de 
Cidadania a Deputada Janete de Sá se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 23/11/09. (Prazo até dia 30/11/09). 

(COMISSÕES 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. Na 
Comissão de Justiça o Deputado Claudio Vereza se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 23/11/09. (Prazo até dia 
30/11/09). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE EDUCAÇÃO E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, na forma do artigo 277, § 

2.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 especial, em 2.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 2.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 2.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 2.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 2.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. 
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Discussão especial, em 2.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 2.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 2.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 2.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 2.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 2.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 2.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 2.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. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Resolução n.º 19/2009, do Deputado 
Euclério Sampaio, que institui o Líder de Oposição 
no Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 
Publicado no DPL do dia 22/09/2009. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Resolução n.º 26/2009, do Deputado 
Claudio Vereza, que altera as redações do Inciso X 
do artigo 40 e o artigo 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 2.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. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Paulo Roberto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – 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, Luzia Toledo e Paulo 
Roberto. 

Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do último dia 18 de novembro 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 289/2008. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

Com o relator. 
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A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. PAULO ROBERTO – Com o 

relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
289/2008. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 289/2008. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
agradecemos a S. Ex.as o voto favorável ao nosso 
projeto e ressaltamos a importância da sua 
aprovação nesta tarde. Até para que os 
telespectadores entendam efetivamente o objetivo 
desse projeto, procederemos a leitura de alguns dos 
artigos para que todos compreendam a importância 
de lei nesse sentido, pois temos certeza da sanção 
governamental. 

O projeto institui o Programa de 
Responsabilidade Educacional no Estado do 
Espírito Santo. 

O artigo 1.º do Projeto de Lei n.º 289/2008 
diz: 

 
“Art. 1º Fica instituído o Programa 
de Responsabilidade Educacional 
no Estado do Espírito Santo através 
de relatório anual que deverá ser 
publicado em até 120 (cento e 
vinte) dias após o término de cada 
ano letivo, contendo os indicadores 
educacionais com o objetivo de 
usar o programa como base de 
planejamento de futuros 
investimentos na área da educação.  

 Com esse relatório saberemos alguns 
indicadores educacionais como: 
 

“I – alfabetização:  
a) taxa de analfabetismo da 
população com faixa etária entre 6 
(seis) e 14 (quatorze) anos; 
b) taxa de analfabetismo da 
população com faixa etária entre 15 
(quinze) e 18 (dezoito) anos;  
c) taxa de analfabetismo da 
população com faixa etária entre 19 
(dezenove) e 24 (vinte e quatro) 
anos; 
d) taxa de analfabetismo da 
população com faixa etária a partir de 
25 (vinte e cinco) anos;  

 
II – matrícula e evasão escolar: 
a) número de alunos matriculados; 
b) índice de evasão escolar; 
c) número de vagas ociosas, por nível 
de escola; 

 
III – taxa de distorção idade-série: 
a) distorção idade-série dos alunos do 
ensino fundamental I; 
b) distorção idade-série dos alunos do 
ensino fundamental II;  
c) distorção idade-série dos alunos do 
ensino médio; 

 
IV – docentes: 
a) número total de professores; 
b) percentual de professores em 
contrato temporário; 
c) percentual de professores com pós-
graduação “Lato Sensu”; 
d) percentual de professores com 
mestrado; 
e) percentual de professores com 
doutorado; 
f) remuneração média dos 
professores por nível de ensino;” 

 
Enfim, com base nesse relatório poderemos 

analisar as condições dos professores da rede pública. 
Tomaremos conhecimento se o Estado estará 
realizando programas de valorização e capacitação 
dos professores, indicando os programas realizados; 
se foram realizados, quais foram. Se não foram, quais 
serão realizados. 

 
Continuando a ler os indicadores 

educacionais a serem utilizados temos: 
 

“VI – tempo de estudo: 
a) anos de estudos da população;  
 
VII – rendimento escolar: 
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a) índice de aprovação/reprovação 
em razão do rendimento escolar;  
b) índice de reprovação por faltas às 
atividades escolares;  
 
VIII – Infra-estrutura: 
a) indicar o número total de escolas 
da Rede Pública de Ensino do 
Estado; 

 
É importante que esse relatório seja 

pormenorizado não só para esta Casa, mas para que a 
população de uma forma geral tenha acesso a ele. 
Indicar o total de escolas com necessidade de 
recuperação da rede física; indicar o total de escolas 
recuperadas é uma forma de a população saber se as 
escolas estão bem fisicamente, se estão bem 
construídas; se não estão, quantas não estão. 
 

Diz o artigo 3.º do Projeto de Lei n.º 
289/2008: 

 
“Art. 3º Anualmente, a lei prevista 
no artigo 37, inciso XX, da 
Constituição do Estado do Espírito 
Santo, que aprovar as diretrizes 
orçamentárias deverá conter o anexo 
de metas educacionais para os 
próximos 4 (quatro) anos, utilizando-
se como parâmetro os indicadores 
descritos na presente Lei.”  

  
A legislação em vigor poderá usar esse 

relatório para fazer a previsão dos anos vindouros. 
Por isso agradecemos a todos os deputados e 
ressaltamos a importância desse projeto, um avanço 
para a educação capixaba. (Muito bem!) 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Wolmar 
Campostrini, Luiz Carlos Moreira e 
Marcelo Santos) 

  
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
33/2009. 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 Dary Pagung, Luzia Toledo, Janete de Sá, 
Luiz Carlos Moreira e Claudio Vereza. 
 Consulto o relator, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, se está apto a oferecer seu parecer. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sim, Senhor 
Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Concedo a palavra 
ao Senhor Deputado Claudio Vereza.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, na verdade 
pedimos que a matéria baixasse de pauta na 
penúltima sessão à medida que não havia sido 
anexado à matéria o projeto original, que está sendo 
alterado pelo atual projeto. Trata-se da Lei 
Complementar n.º 457, de 10/10/2008, que tem o 
caput do art. 5.º alterado pelo Projeto de Lei 
Complementar n.º 33/2009.  

Agora, a matéria original está anexada e 
podemos analisá-la no âmbito da sua 
constitucionalidade ou não. É bom registrar que o 
Senhor Deputado Marcelo Santos apresentou uma 
emenda ao projeto, acrescentando na composição das 
quatro Comissões Julgadoras de Defesa Prévia no 
Detran, a obrigatoriedade de que os membros das 
Comissões sejam formados por bacharéis em 
Direito.Obtivemos informações junto ao Detran de 
que há bacharéis em Direito no âmbito do 
Departamento. Senhor Deputado Marcelo Santos, 
dessa forma não há necessidade - citada por V. Ex.ª - 
da obrigatoriedade de que os membros das juntas, das 
comissões julgadoras, melhor dizendo, sejam 
formados em Direito. 

Opinamos pela constitucionalidade e 
legalidade do projeto sem a emenda, e parabenizamos 
o Detran pela iniciativa. (Muito bem!) (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – O parecer do 
Senhor Deputado Claudio Vereza é pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar 
n.º 33/2009, sem emenda, uma vez que a emenda de 
autoria do Senhor Deputado Marcelo Santos já foi 
atendida. O que S. Ex.ª propõe, já existe.  

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

  
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 

 O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
   

A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 

o relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
Devolvo o projeto à Mesa.  
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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, Senhora Deputada 
Luzia Toledo e o Senhor Deputado Luciano Pereira. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
33/2009, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
177/2009, 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.  
 A Mensagem diz:  
 

 “Encaminho à apreciação dessa Casa 
Legislativa o anexo projeto de lei 
complementar que visa alterar o 
caput do art. 5º da Lei Complementar 
nº 457, de 10 de outubro de 2008, no 
sentido de acrescentar o número de 
comissões julgadoras de defesa 
prévia no DETRAN/ES, de duas para 
quatro. 
 
Esta proposição fundamenta-se no 
crescente aumento da demanda de 
notificações aplicadas em face de 
infrações de trânsito e em virtude do 
incremento da frota de veículos. 
Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal(...)”.  
 

 Essa matéria atende perfeitamente ao 
Relatório de Gestão Fiscal apresentado pelo Governo 
do Estado, de janeiro a dezembro de 2008. Serão 
criados Jetons para as duas comissões julgadoras, no 
valor mensal de R$ 4.981,00. Está previsto um gasto 
para 2009 de R$71.875,00; para 2010 R$71.785,00 e 
para 2011 de R$71.785,00. 

Serão disponibilizadas dez vagas no Detran 
de Vitória, na Reta da Penha, cinco por comissão 
julgadora, com remuneração de quatro mil 
novecentos e oitenta e um reais. Essas vagas serão 
preenchidas pelos funcionários já existentes no órgão. 
Essas vagas não serão preenchidas por concurso 
público. Na verdade, criam-se internamente mais 
duas juntas julgadoras para acelerar o processo de 
revisão de multas expedidas diariamente. Hoje, duas 
comissões julgadoras não comportam a demanda 
existente. Essas informações são do Líder do 
Governo; não as encontramos no projeto.  
 Não haverá concurso público para o 
preenchimento das vagas; serão aproveitados 
servidores do próprio Detran com experiência para 
prontamente atuarem no trabalho desses julgamentos. 
São formandos.  

Existe a emenda de autoria do Senhor 
Deputado Marcelo Santos que diz:  

 
“Art. 5º Ficam criadas 4 (quatro) 
comissões julgadoras de defesa 
prévia no DETRAN/ES, formada por 
bacharel em direito, em atendimento 
ao princípio do devido processo 
legal, com o objetivo de garantir o 
pleno exercício da ampla defesa e do 
contraditório aos autuados com base 
na legislação de trânsito em vigor.”  

 
 Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 33/2009, acatando a emenda de 
autoria do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a relatora. 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Com a 

relatora. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania. 

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Mobilidade Urbana, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Mobilidade Urbana, Senhores 
Deputados Theodorico Ferraço, Doutor Hércules e 
Robson Vaillant. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Mobilidade Urbana, passaremos a relatar o Projeto de 
Lei Complementar n.º 33/2009, que tem o seguinte 
teor: 
 

“Altera o art. 5º da Lei 
Complementar nº 457, de 10 de 
outubro de 2008. 
  
Art. 1º O caput do art. 5º da Lei 
Complementar n.º 457, de 10 de 
outubro de 2008, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

  
“Art. 5º Ficam criadas 4 (quatro) 
comissões julgadoras de defesa 
prévia no DETRAN/ES, em 
atendimento ao princípio do devido 
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processo legal, com o objetivo de 
garantir o pleno exercício da ampla 
defesa e do contraditório aos 
autuados com base na legislação de 
trânsito em vigor.” (NR)” 

 
Isso não existe, Senhor Deputado Paulo 

Roberto, Líder do Governo do qual fazemos parte e 
tanto admiramos. Prestamos nossas homenagens ao 
diretor do Detran do Espírito Santo, Senhor Paulo 
Lemos. Mas precisamos corrigir os erros do passado.  

O Senhor Deputado Paulo Roberto há pouco 
concordou conosco. É inadmissível um dos membros 
da comissão julgadora de defesa prévia do Detran do 
Espírito Santo, que será interpelada por alguém que 
sofreu um auto de infração, não ser bacharel em 
Direito. Que esse advogado seja pelo menos o 
presidente dessa comissão julgadora.  

A criação dessas quatro comissões julgadoras 
de defesa prévia é para desafogar o número crescente 
de autuações. Agora, achamos também que esse 
número de autuações seja um equívoco e meramente 
uma fonte arrecadadora. Devem existir questões 
educativas. O cidadão tem que ser educado. Mas não 
adianta educar se não lhe for dado o direito da ampla 
defesa. Direito da ampla defesa baseado em quê? 
Meramente na criação de mais comissões julgadoras 
de defesa prévia? Serão criadas amparadas em quê? 
Sabemos que alguns funcionários do Detran são 
bacharéis em Direito, mas mesmo assim tem que 
existir uma regra.  

O Senhor Deputado Paulo Roberto está nos 
dizendo que na formação dessa comissão julgadora 
deve constar também um contador. Será que é para 
dizer o valor da multa? Não há necessidade para 
julgamento de autos de infração. A comissão vai 
julgar se a multa foi pertinente ou não. Não há que se 
questionar o valor.  

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 33/2009, de acordo com o parecer 
da Comissão de Defesa da Cidadania, que acatou a 
emenda de nossa autoria. (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. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Mobilidade Urbana.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - 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 Paulo 
Roberto, Atayde Armani, Theodorico Ferraço e Luzia 
Toledo. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Paulo Roberto. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, agradecemos ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges a indicação para relatarmos 
o Projeto de Lei Complementar n.º 33/2009. Neste 
momento daremos algumas informações importantes.  
 Estivemos no Detran conversando com o 
Senhor Paulo Lemos, novo diretor do órgão, para 
obtermos informações sobre o projeto, objetivando 
assim que seja votado ainda hoje, nesta sessão.  É 
importante dizer que todas as pessoas indicadas para 
a comissão julgadora serão funcionários do Detran. O 
pagamento será feito em forma de jetons de acordo 
com a quantidade de reuniões. Hoje existem duas 
comissões, e com a aprovação desse projeto serão 
quatro, exatamente para analisar a defesa prévia dos 
proprietários de veículos. 
 A emenda de autoria do Senhor Deputado 
Marcelo Santos – visa a que pelo menos a presidência 
da comissão julgadora seja exercida por um bacharel 
- é importante e a encaminhamos ao diretor do 
Detran, para ver se poderia incorporá-la ao projeto. S. 
S.ª ficou de analisar essa proposta e até de normatizar 
a indicação dos nomes dos funcionários que poderão 
compor a comissão julgadora. 
 Como a matéria veio acompanhada do 
impacto financeiro das duas comissões que serão 
criadas, e estão de acordo com a normatização 
financeira, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 33/2009, sem a emenda. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
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 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 33/2009. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, aproveitamos este 
momento de discussão da matéria para chamar a 
atenção do Senhor Deputado Paulo Roberto, Líder do 
Governo, até pelo desempenhar melhor de sua 
função.  

Estamos discutindo essa matéria há pelo 
menos duas sessões, e seria oportuno que V. Ex.ª, 
Deputado Paulo Roberto, esclarecesse o que foi 
discutido no âmbito de Governo, do qual fazemos 
parte - nós temos até um pouco mais de tempo do que 
V. Ex.ª nesta Casa - para não entrar em conflito, visto 
que ninguém está neste Plenário travando um cabo de 
guerra e nem questionando se a apresentação de uma 
emenda, ou do parecer favorável ou contrário de uma 
Comissão é melhor ou pior. Esse fato gera uma 
confusão no Plenário ao entender que quem votar 
contra o projeto estará votando contra o Governo; e 
quem votar favorável estará votando com o Governo. 
Não é essa a linha.  

Ao apresentar essa emenda não a fizemos 
por nossa vontade, mas sim porque vários cidadãos 
nos interpelaram sobre o fato de não existir ninguém, 
na Comissão Julgadora do Detran, tecnicamente 
capacitado para julgar o que era questionado. De vez 
em quando aparece alguém, e é nomeado um 
advogado, um bacharel, mas não é regra. Como se no 
Tribunal de Justiça quando alguém fizesse alguma 
apelação, o desembargador, o juiz ou o Ministro do 
Supremo Tribunal Federal fosse um contador, um 
administrador ou qualquer outro profissional e não 
um advogado. E por que advogado? Porque será 
analisado o direito do contraditório, o direito da 
ampla defesa; o direito do cidadão dizer: não cometi 
essa infração. Ou estarão analisando o aspecto legal, 
baseado em alguma norma baixada pelo Contran, 
Detran ou qualquer outra autoridade maior, o direito 
de questionar.  

A Senhora Deputada Janete de Sá, na 
Comissão de Defesa da Cidadania acatou a emenda; a 
Comissão de Justiça não acatou, não pelo aspecto da 
constitucionalidade, mas pelo mérito, o que a 
Comissão de Justiça, em tese, não faz. Entretanto, 
tem o direito de fazê-lo.  

 Acreditamos ser interessante debater esses 
detalhes. E V. Ex.ª, Senhor Deputado Paulo Roberto, na 
função de Líder deveria expor aos parlamentares, com 
mais evidência, o que o Governo pensa e quais as 
medidas que podem ser tomadas a partir dessa emenda, 
para que ela não seja apresentada e tenhamos condições 
mais claras de debater o projeto. Por que o debate é 
interessante? Porque ele é salutar, é o princípio básico 
desta Casa de Leis. 
 Senhor Deputado Paulo Roberto, tenha-nos 
como parceiro enquanto V. Ex.ª for Líder do Governo 
nesta Casa, e como membro dessa base aliada que se 
iniciou em 2003 – fazemos parte desde o primeiro 
momento e fazemos até hoje - para que possamos 
discutir juntos qualquer questão que enseja dúvida, 
como é esse caso.  
 Seria interessante que o próprio Detran 
apresentasse alternativas, mas observando o critério de 
que na comissão julgadora do Detran exista, no mínimo, 
um advogado ou que talvez seja composta por 
bacharéis, para fornecer a resposta exata e concreta a 
quem questiona, como diz o próprio projeto de lei: “de 
ampla defesa e do contraditório”. 
  

O Sr. Paulo Roberto – Senhor Deputado 
Marcelo Santos, parabenizamos V. Ex.ª pelo 
pronunciamento. Gostaríamos de dizer que, de forma 
alguma, está se travando um cabo de guerra; longe 
disso. Está sendo travado um debate salutar em que 
estamos aprendendo, crescendo e acumulando 
conhecimento até para ajudar o Governo a ser cada dia 
mais transparente, para que os cidadãos capixabas 
acreditem cada vez mais nele, e também na Assembleia 
Legislativa. 

Não passamos uma informação importante: 
todas as pessoas indicadas para fazer parte dessa 
comissão julgadora- importante frisar- apenas são para 
defesa prévia. Depois dessa comissão julgadora há 
outra, uma comissão superior, porque se a pessoa não 
concordar com o parecer, ainda pode recorrer a esta 
comissão superior. 

Achamos importante analisar sob o mesmo 
prisma que V. Ex.ª aborda a questão, e indagamos que 
pelo menos o presidente de cada comissão julgadora 
deverá ser um bacharel em Direito, mas tem que ser 
funcionário do Detran, indicado pelo diretor, hoje, o 
Senhor Paulo Lemos. Procuramos essas informações a 
fim de subsidiar todos os colegas parlamentares.  

V. Ex.ª conhece o processo legislativo. Da 
forma como foi apresentada a emenda, se for 
encaminhada  ao Governo será vetado todo o artigo que 
diz respeito à emenda e o projeto, pois não tem como 
apor um veto parcial. Permanecerá a parte que versa 
sobre a presidência. Essa é outra informação 
importante. Sugerimos - e o Governo acatou - que seja 
feito um estudo pelo Detran, que o Governo encaminhe 
um projeto a esta Casa de Leis organizando as 
indicações para membros das comissões 
julgadoras,inclusive das comissões de licitações. Como 
estão sendo indicadas? É um debate interessante com o 
qual queremos colaborar. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Daremos um 

crédito ao Líder do Governo. Como deputado e autor 



Vitória-ES, quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 6032 

da emenda aguardaremos a mensagem do Governo 
para que possamos debatê-la, tendo em vista o 
compromisso do Senhor Deputado Paulo Roberto 
junto ao órgão competente, que encaminhará a esta 
Casa os devidos esclarecimentos. Dessa forma o 
debate será mais salutar.  

Mais uma vez rendemos homenagens ao 
Senhor Paulo Lemos, diretor do Detran, pai do nosso 
amigo Paulo Marcos. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Continua em discussão o Projeto de 
Lei Complementar n.º 33/2009. (Pausa) 

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

Em votação. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
preferência para votação na forma do parecer da 
Comissão de Finanças. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – O requerimento de V. Ex.ª depende do 
apoiamento do Plenário. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de votação.  

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto e Rodrigo 
Chamoun, e retiram-se os Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, 
Aparecida Denadai, Da Vitória, Freitas e 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – É regimental. 
Senhores Deputados, entrará em votação um 

projeto de lei complementar que precisa de quorum 
qualificado de dezessete Senhores Deputados. 
Solicito aos que se encontram nas imediações que 
compareçam ao Plenário e registrem presença.  

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, 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, Paulo 
Roberto, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Senhores Deputados, registraram 
presença dezenove Senhores Parlamentares.  

Há quorum para votação. 
Em votação o Projeto de Lei Complementar 

n.º 33/2009, na forma do parecer da Comissão de 
Finanças.  

 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto.  

 
O SR. PAULO ROBERTO - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, a Liderança do Governo 
encaminha pelo voto SIM, aprovando o projeto, sem 
emenda. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 33/2009, , na forma do parecer da 
Comissão de Finanças. 

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

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto 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, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Givaldo Vieira, Janete de 
Sá, Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Senhores Deputados, votaram SIM 
dezoito Senhores Parlamentares; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 33/2009.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  
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Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 35/2009.  

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 
Luciano Pereira e Luzia Toledo. (Pausa) 

Informo aos Senhores Deputados que na sessão 
ordinária do dia 23 de novembro me prevaleci do prazo 
regimental para relatar o projeto, o que passarei a fazer 
neste momento. (Pausa)     

Senhores membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 35/2009 
altera a redação dos artigos 3.º, 4.º e respectivos 
parágrafos únicos, da Lei Complementar Estadual n.o 
433, de 08 de janeiro de 2008, e visa estabelecer com 
mais precisão os critérios e as competências dos órgãos 
do Estado, envolvidos na definição do cálculo de 
contribuição financeira ao Sistema Transcol.  
 Para as pessoas que nos assistem através da TV 
Assembleia compreender o que estamos votando, 
leremos o Projeto de Lei Complementar n.º 35/2009:  
 

“Art. 1.º - Os artigos 3.º, 4.º e 
respectivos parágrafos únicos, da Lei 
Complementar Estadual n.o 433, de 
8/1/2008, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
 
Art. 3.º - O Estado concederá 
contribuição financeira ao Sistema de 
Transporte Urbano de Passageiros da 
Região Metropolitana da Grande 
Vitória - Sistema Transcol, por meio da 
Companhia de Transportes Urbanos da 
Grande Vitória - CETURB-GV, de 
modo a diminuir o ônus sobre o 
conjunto dos usuários, resultante das 
seguintes medidas: 
 
I – adoção de políticas públicas 
visando à inserção social e facilitação 
do atendimento das necessidades da 
mobilidade urbana, com objetivo de 
subsidiar o preço pago pelos usuários 
do Sistema Transcol”.  

 
 O Programa de Inclusão Social do Transporte 
Coletivo, denominado Transcol Social, ajuda as pessoas 
com dificuldade de pagar passagem, pois subsidia o 
preço pago pelos usuários. O Governo do Estado 
injetará recursos a fim de que a concessão desse 
benefício não cause aumento no valor da passagem para 
os demais usuários do Sistema Transcol. 

Continuando a leitura do projeto: 
 
“II – custeio do Programa de Inclusão 
Social do Transporte Coletivo, 
denominado TRANSCOL SOCIAL, 
com as despesas descritas nos §§ 1º e 
2º do artigo 2º desta lei complementar. 

§ 1.º - Para os fins desta lei 
complementar, de sua regulamentação 
e da edição dos demais atos 
regulamentares, ficam estabelecidas as 
seguintes definições:  
 
I – tarifa técnica: valor apurado 
tecnicamente, capaz de assegurar a 
equivalência de valores monetários 
entre prestação dos serviços de 
Transporte Urbano de Passageiros da 
Região Metropolitana da Grande 
Vitória e a contraprestação, 
considerados todos os custos, tributos, 
gerenciamento e a demanda de 
passageiros; 
 
II – tarifas praticadas: valores 
adotados pelo poder concedente, 
correspondente à tarifa de equilíbrio 
dela deduzidos os subsídios concedidos 
ou outros decorrentes de política 
tarifária;”  
 

 Subsídios apresentados por esta lei. E 
abrangeria quem?  

A alteração proposta para o art. 4.º visa 
estabelecer com mais precisão os critérios e as 
competências dos órgãos do Estado envolvidos na 
definição do cálculo da contribuição financeira ao 
Sistema Transcol e da elaboração e execução 
orçamentária anual da despesa relativa ao Programa 
Transcol Social. 

A Mensagem n.º 179/2009 diz: 
  

“Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa 
Assembléia Legislativa, o anexo 
projeto de lei complementar que tem 
por escopo alterar as redações dos 
artigos 3º, 4º e respectivos parágrafos 
únicos, da Lei Complementar Estadual 
no 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.”  

 
 Essa lei contempla estudantes e pessoas 
inscritas no programa Transcol Social, a não pagarem 
passagem inteira, ou seja, são beneficiários de meia 
passagem. Mas, sem incorrer no aumento da 
passagem para os demais usuários, porque o Governo 
do Estado aportaria recursos dentro da política do 
Transcol Social, para contemplar essa demanda de 
estudantes e pessoas que precisam desse programa 
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social, mais especificamente os alunos. Sabemos que 
outros segmentos também participam desse projeto de 
inclusão social que estabelece o transporte coletivo da 
Região Metropolitana da Grande Vitória, atendido pelo 
Transcol Social. Essa matéria tem um dispêndio 
financeiro estabelecido no projeto de lei, que visa  
contemplar parte da população que não tem condição de 
pagar a tarifa do transporte coletivo. A maioria é aluno 
da rede pública, que tem problema para complementar a 
parte educacional, para se deslocar para a escola em 
decorrência da dificuldade de pagar o transporte. 
 Como a matéria não implicará aumento da 
tarifa do transporte coletivo paga pela população que 
usa esse sistema, na Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos relatamos favorável ao projeto de 
iniciativa do Governo do Estado. A inclusão social 
garante cidadania. Este é nosso papel, ou seja, buscar 
diminuir as diferenças e distribuir melhor os poucos 
recursos que possuímos.  
 No nosso entendimento a matéria é muito boa, 
especialmente louvando o alcance social que possui. 
Muitas pessoas, jovens, adolescentes que carecem desse 
recurso serão contemplados e poderão frequentar 
regularmente a escola. Parabenizamos a iniciativa.  

Colocaremos a matéria em votação como foi 
apresentada na Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, sem emendas. Fizemos a leitura do 
projeto e não nos foi solicitado o acatamento da 
emenda. Não tivemos tempo de analisá-la. Nesse 
sentido, opinamos pela aprovação do projeto como 
encaminhado pelo Governo do Estado. (Muito bem!) 
(Pausa) 
  
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a relatora. 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Com a 

relatora. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor Presidente, 

o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos a presença, nesta 
Casa de Leis, do Pastor Oronício Balbino Marquez, 
“filho” de Barra do Riacho, Município de Aracruz. Hoje 
o Pastor lidera a Igreja Batista em Santo Agostinho, 
Município de Água Doce do Norte.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 
- Concedo a palavra à Comissão de Mobilidade 
Urbana, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Mobilidade Urbana, Senhores 

Deputados Theodorico Ferraço, Doutor Hércules e 
Luciano Pereira. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Mobilidade Urbana, relataremos o Projeto de Lei 
Complementar n.° 35/2009, que altera a redação dos 
artigos 3.º, 4.º e respectivos parágrafos únicos da Lei 
Complementar n.º 433, de 8 de janeiro de 2008 e dá 
outras providências.  

O artigo 3.º e seu inciso I, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2009, dizem: 

 
“Art. 3º O Estado concederá 
contribuição financeira ao Sistema de 
Transporte Urbano de Passageiros da 
Região Metropolitana da Grande 
Vitória - Sistema Transcol, por meio 
da Companhia de Transportes 
Urbanos da Grande Vitória - 
CETURB-GV, de modo a diminuir o 
ônus sobre o conjunto dos usuários, 
resultante das seguintes medidas: 
 
I – adoção de políticas públicas 
visando à inserção social e facilitação 
do atendimento das necessidades da 
mobilidade urbana(...).”  

 
 Facilitação do atendimento das necessidades 
da mobilidade urbana está no bojo do Projeto de Lei 
Complementar n.° 35/2009, proposto pelo Governo 
do Estado. Falamos em mobilidade urbana num 
momento em que nosso País e o mundo discutem 
esse tema. Aonde chegaremos? O que pensamos? 
Quais são as teses? O que acontecerá hoje, amanhã, 
daqui a dez anos se não efetivamente discutirmos e 
apresentarmos soluções construídas por várias mãos? 
Principalmente na Região Metropolitana da Grande 
Vitória estaremos fadados ao fracasso, à imobilidade. 
 Várias são as opiniões. Volta e meia aparece 
alguém externando seu pensamento, mas na certeza 
de que contribui. Opinam sobre a construção de 
grandes edifícios-garagem – essas garagens seriam 
públicas - para tirar os veículos das ruas e ao mesmo 
tempo ampliar as vias; sobre desapropriação de 
algumas áreas; sobre a construção de túneis, viadutos, 
pontes; sobre a instituição de novos modelos de 
transportes como sistema aquaviário, sistema 
metroferroviário e tantos outros. Mas como devem 
ser discutidas? Nada disso dará certo se não for 
discutido de forma metropolitana.  

Voltamos a bater na mesma tecla. O que 
adianta o Município de Cariacica apresentar uma 
grande proposta de mobilidade urbana se sua cidade 
se confunde com as de Vitória, Serra, Viana e Vila 
Velha? O que adianta a cidade de Vitória discutir 
isolada do restante dos municípios que fazem parte 
da Região Metropolitana sem chegar a um 
denominador comum? Qualquer solução que seja 
apresentada para o eixo metropolitano tem que ser 
discutida de forma metropolitana. 
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Recentemente grandes profissionais da área 
discutiram esse tema, mas se não houver união dos 
gestores - prefeitos e câmaras municipais 
capitaneadas pelo Governo - não solucionaremos o 
problema. De acordo com técnicos que estudam 
profundamente esse tema, num prazo de dez anos não 
haverá mais condições de tráfego na região 
metropolitana da Grande Vitória. Dez anos é muito 
tempo? Acreditamos que não; está bem próximo. 
Quem quiser sair de Cariacica para vir a Vitória, não 
conseguirá. Quem quiser sair de Vitória para ir a 
Serra, não conseguirá. O mesmo acontecerá com 
quem quiser sair de Vila Velha e de Viana. O Espírito 
Santo é cortado por duas rodovias, a BR101 e a 
BR262. Se o eixo metropolitano paralisar, teremos 
imediatamente a paralisação dessas duas rodovias. 
Portanto, se o eixo metropolitano para, o Estado 
também para. Há de se pensar uma forma melhor de 
viabilizar solução para o problema.  

O Governo tem feito sua parte. 
Recentemente, há menos de trinta dias, o Governo 
atendeu uma solicitação que fizemos em setembro 
deste ano. Enviamos ao Governador um ofício 
agradecendo a liberação de dez milhões de reais para 
investimentos em obras de infraestrutura em 
Cariacica - entendemos que esses dez milhões foram 
importantes para o crescimento da cidade e na 
discussão da mobilidade urbana – e ao mesmo tempo 
pedindo ao Governo que no exercício de 2010 
celebrasse convênio de quinze milhões de reais.  

Há menos de quinze dias o Governo efetivou 
o convênio e celebrou a doação de quinze milhões de 
reais para que o Município de Cariacica – assim 
como o de Vila Velha e tantos outros – discutisse 
mobilidade urbana, pavimentação de ruas, de 
avenidas e construção de outras novas ruas. Mas a 
integração da região metropolitana é fundamental. 
Como ter um sistema de táxi metropolitano sem 
interação metropolitana? Como ter policiamento, 
sistema de saúde, educação, se não houver interação 
metropolitana? O sistema portuário não é 
metropolitano; é cada um por si. Esse é nosso 
registro, lembrando que na inserção dessa lei 
complementar existe o tema mobilidade urbana.  

Finalizando,opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 35/2009, sem 
emenda, e sugerimos aos colegas que acompanhem 
nosso parecer. (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. DOUTOR HÉRCULES - Com o 

relator. 
  

O SR. LUCIANO PEREIRA - Com o 
relator. 

 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Mobilidade Urbana. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  

(Retira-se momentaneamente o Senhor 
Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Concedo a palavra à Comissão Finanças, para que esta 
ofereça parecer oral ao projeto. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Theodorico 
Ferraço,  Paulo Roberto e Luzia Toledo. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão Finanças, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2009, sem emenda. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com o 
relator. 
  

O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
  

O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

- Em discussão o Projeto de Lei Complementar n.º 
35/2009. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª preferência 
para votação do projeto na forma do parecer da 
Comissão de Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– O requerimento de V. Ex.ª depende do apoiamento do 
Plenário. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Luiz Carlos Moreira e 
Robson Vaillant, e comparece o Senhor 
Deputado Da Vitória )  
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Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 35/2009, na forma do parecer da Comissão de 
Finanças. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto 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 
César Colnago, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Givaldo Vieira, Janete de Sá, 
Luciano Pereira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Paulo Roberto, Rodrigo Chamoun, 
Sérgio Borges e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
dezesseis Senhores Deputados; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 35/2009. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 

 
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, assomamos a esta 
tribuna para justificar o voto, porque observamos que 
a orientação da Mesa está sendo feita de forma meio 
atrapalhada. Não sabemos se a Mesa está prestando 
atenção ao que está acontecendo, porque a orientação 
está meio atrapalhada. 

Essa matéria é afeta à Comissão de 
Mobilidade Urbana. Se essa Comissão relatou a 
matéria sem acatar a emenda, não tinha por que a 
preferência para votação do projeto na forma do 
parecer da Comissão de Finanças. A Mesa está 
orientando equivocadamente e isso já nos prejudicou 
hoje, pela manhã, quando foi chamado o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio para falar e S. Ex.ª não 
estava inscrito. Então, se S. Ex.a não estava inscrito, 
podia passar a vez na fila. A orientação impulsionou 
a Presidência a chamar o Senhor Deputado Euclério 
Sampaio para se posicionar na inscrição ou não, 
prejudicando uma fala que tínhamos interesse de 
fazer hoje; por isso fomos prejudicada. Essas 
questões precisam ser revistas. 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhora Deputada Janete de Sá, de 
acordo com o Regimento Interno V. Ex.a deve fazer a 
justificação de voto. 
 
 A SR.a JANETE DE SÁ – Não estou saindo 
da matéria, Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – V. Ex.a estava saindo do assunto a que 
se refere a matéria. A Presidência adverte e pede a V. 
Ex.a que faça sua justificação de voto. 
 
 A SR.a JANETE DE SÁ – Não estou saindo 
da matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Quem julga isso, Senhora Deputada 
Janete de Sá, é a Presidência. Peço a V. Ex.a que se 
atenha à matéria votada. 
 
 A SR.a JANETE DE SÁ – Peço que V. Ex.a 
me deixe concluir. A matéria foi votada de maneira 
equivocada. Estou justificando meu voto, porque está 
havendo equívoco na orientação. Estou fazendo 
questão de registrar isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - V. Ex.a deve justificar o voto. 
 
 A SR.a JANETE DE SÁ – Poderíamos até 
não ter votado, porque para nós a forma de votação 
foi equivocada. Fazemos esse registro, porque a 
orientação da Mesa está sendo prejudicial; e como 
nos sentimos prejudicada, fazemos nossa reclamação. 
Se não tivermos o direito de fazer isso, não sabemos 
como faremos para justificar questões quando nos 
sentirmos injustiçados dentro do Plenário. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - O deputado pode externar o seu ponto 
de vista dentro da norma regimental. Informo aos 
eminentes deputados que estou me sentindo um 
pouco cansado. A sessão de hoje foi difícil. Tive um 
dia de muito trabalho na Presidência - assuntos 
administrativos - e solicito a compreensão dos 
deputados. Se, às vezes, o Presidente não 
corresponde à expectativa, principalmente na 
coordenação dos trabalhos, escuse-me, porque tenho 
a humildade de confessar que estou cansado. Estou 
presidindo a sessão desde o primeiro momento. Hoje 
tive um dia administrativo muito difícil. Os Senhores 
Deputados que privam mais da intimidade desta Casa 
de Leis sabem da luta que tenho para conciliar a parte 
de Plenário. Então, peço aos Senhores Deputados que 
compreendam o Presidente. Não sou infalível; sou 
um deputado como outro qualquer. Peço escusas e 
quero reiterar pedido à nobre Deputada Janete de Sá 
que me perdoe se falei de uma maneira mais dura. É 
uma confissão muito singela: estou cansado. V. Ex.a, 
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Senhora Deputada Janete de Sá, está cansada, mas o 
meu cansaço é o de um homem de setenta e sete anos 
e V. Ex.a é jovem, cheia de vida, de vitalidade. Peço, 
então, que compreenda o cansaço de uma pessoa 
idosa que assume toda a responsabilidade, mas neste 
momento quer fazer uma observação construtiva. 
Peço aos Senhores Deputados que me perdoem se me 
excedi, se não correspondi às expectativas. 
 
 A SR.a JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, pela ordem! Com certeza V. Ex.ª tem meu 
carinho, minha admiração e meu respeito.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Senhora Deputada Janete de Sá, darei 
prosseguimento à sessão. Já pedi desculpas a V. Ex.a ; 
é da minha índole. 
 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 – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Luzia Toledo, Dary 
Pagung, Janete de Sá e Doutor Hércules. 
 Consulto o relator, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, se está apto a oferecer seu parecer. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sim, Senhor 
Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Concedo a palavra 
ao Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e 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 da 
Educação. 

O subsídio inicial é de R$ 1.000,00 (mil 
reais) por mês, sendo extintos quatrocentos e 
cinquenta cargos de caráter temporário e nomeados 
quatrocentos e cinquenta servidores, que logicamente 
serão concursados. Portanto, está sendo criada uma 
nova carreira no âmbito da Secretaria de Educação. 

Estão sendo também extintos, de imediato, 
mil seiscentos e quatro vagas, tendo em vista 
encontrarem-se vagos esses cargos. Por ocasião de 
novas vacâncias, outras duzentas e noventa e cinco 
vagas serão extintas, conforme especificado nos 
anexos III e IV, que integram o projeto de lei 
complementar.  

Esses novos agentes de suporte educacional 
serão recrutados, como já dissemos, por meio de 
concurso público e atuarão nas secretarias escolares 
das seiscentas unidades de ensino da Rede Pública 

Estadual vinculadas à Sedu. É uma medida correta, 
que avança, moderniza e compõe um quadro 
permanente de agentes de suporte educacional para 
essas seiscentas unidades de ensino da Rede 
Estadual.  

Parabenizamos a Sedu e o Governo do 
Estado pela medida. A matéria veio acompanhada 
das informações financeiras necessárias e opinamos 
pela constitucionalidade e legalidade do projeto. 
(Muito bem!) (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 

relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
Senhor Presidente, o projeto 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 e dos Direitos Humanos, 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, Senhora Deputada 
Luzia Toledo e Senhor Deputado Luciano Pereira. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos, atenderemos 
ao pedido do nosso colega de partido, Deputado 
Paulo Roberto, e também ao do Presidente desta 
Casa, Deputado Elcio Alvares, pois sabemos que hoje 
o trabalho foi exaustivo. Não faremos a leitura do 
projeto em respeito ao Presidente Elcio Alvares e 
pelo carinho que temos por S. Ex.ª, pois vemos que 
está cansado. Perdoamos a S. Ex.ª porque o erro não 
partiu de sua parte; houve uma indução e S. Ex.ª, 
naturalmente pelo cansaço, acabou não percebendo.  
 Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 34/2009, conforme o parecer da 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
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 O SR. LUCIANO PEREIRA – Com a 
relatora. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com a relatora. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor Presidente, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Concedo a palavra à Comissão de Educação, para que 
esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(LUZIA TOLEDO) – Senhor Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Educação e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Sérgio Borges, Rodrigo Chamoun e Da 
Vitória. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Educação, 
ouvimos atentamente a relatoria do projeto feita pelo 
nobre Deputado Claudio Vereza na Comissão de 
Justiça. A Mensagem Governamental diz:  

 
“Os Agentes de Suporte Educacional 
serão recrutados por meio de concurso 
público e irão atuar nas secretarias 
escolares das 600 unidades de ensino 
da rede pública estadual, vinculados à 
Secretaria de Estado da Educação.”  

 
 Portanto, haverá um concurso; é uma nova 
profissão dentro da Secretaria de Estado da Educação, e 
o subsídio inicial proposto equivale a mil reais por mês, 
sendo extintos quatrocentos e cinquenta cargos de 
caráter temporário e sendo nomeados quatrocentos e 
cinquenta servidores. A despesa anual - acrescida de 
vinte e dois por cento da contribuição previdenciária de 
responsabilidade do Estado – será de dois milhões, 
quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro 
reais e sessenta e cinco centavos.  
  Com certeza é um investimento. Estamos 
falando de concurso público. É importante que todas as 
secretarias se modernizem e realizem concurso público 
para que nós, políticos, não sejamos tão demandados 
por todos pedindo cargos temporários. Isso organiza a 
Secretaria de Estado da Educação.  

Como educadora, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 34/2009, na forma do 
parecer da Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo. 

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(LUZIA TOLEDO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta e Senhores 

membros da Comissão de Educação, como as 
matérias estão tramitando em regime de urgência, 
sempre há um detalhe que passa despercebido nas 
primeiras análises. Mas a nossa assessoria nos alertou 
para o que está previsto no art. 10, que trata da 
promoção. Nova carreira está sendo criada. O art. 10 
do Projeto de Lei Complementar 34/2009 diz:  
 

“Art. 10. A promoção é a passagem 
de uma classe para outra, em sentido 
vertical, por meio de seleção, e dar-
se-á no interstício de 5 (cinco) anos.”  

 
 Senhora Presidenta, cinco anos é um prazo 
muito longo, ou seja, a promoção ocorrerá de cinco 
em cinco anos. Como funciona hoje a promoção no 
Ministério Público, no Poder Judiciário e em alguns 
órgãos da administração direta e indireta e no 
Tribunal de Contas? A promoção varia de um em um 
ano a dois em dois anos. Essa nova carreira terá 
promoção apenas de cinco em cinco anos. É um 
tempo longo para garantir que o servidor passe da 
classe um para a classe dois, e assim por diante.  
 Registramos essa ressalva, porque não 
preparamos emenda e fica muito difícil analisar todos 
os detalhes com o projeto em regime de urgência. 
Mas cremos que deveria haver um debate no âmbito 
do Governo para reanalisar esse prazo tão longo de 
cinco em cinco anos. E ainda há um detalhe: no 
parágrafo único do art. 12 está previsto o seguinte: 
   

“Parágrafo único. O servidor que não 
obtiver classificação para promoção 
ou não se inscrever no processo de 
seleção aguardará novo interstício de 
5 (cinco) anos.”  

  
 Senhora Presidenta, nesse caso o servidor 
ficará dez anos sem possibilidade de promoção. É 
uma injustiça em relação aos demais servidores que 
têm promoção de ano em ano ou de dois em dois 
anos. É essa a observação que fazemos, embora a 
matéria seja de alta relevância e muito positiva. 
(Muito bem!) 
 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(LUZIA TOLEDO) – Senhor Presidente Elcio 
Alvares, concordamos com o que disse o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. Pedimos ao Líder do 
Governo, Senhor Deputado Paulo Roberto, que, se 
possível, retire o Projeto de Lei Complementar n.º 
34/2009 da pauta de hoje, para revermos esse prazo, 
pois cinco anos é muito tempo. Depois serão mais 
cinco anos para o servidor ter nova oportunidade; 
logo, serão dez anos de interstício. É muito tempo 
para um servidor ter promoção na carreira. 
Perguntamos ao Líder do Governo se é possível 
atender ao nosso pedido, e assim discutirmos a 
questão com o Secretário de Estado da Educação até 
amanhã.  
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Tendo ouvido o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, concordamos com S. Ex.ª e na condição de 
educadora a nossa posição é essa. O Senhor 
Deputado Sérgio Borges, Presidente da Comissão de 
Finanças, pronunciar-se-á posteriormente, e pedimos 
a S. Ex.a que peça prazo regimental, para termos uma 
reunião com o Secretário de Educação, Senhor 
Haroldo Correa Rocha, a fim de que não fique 
nenhuma dúvida. Há concordância do Líder do 
Governo nesta Casa, Senhor Deputado Paulo 
Roberto, acerca deste assunto, pois ocorrer 
progressão funcional de cinco em cinco anos é muito 
tempo.  

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. RODRIGO CHAMOUN - Com a 

relatora. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Com a relatora. 
 
O SR. DA VITÓRIA - Com a relatora. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Educação. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Doutor Rafael 
Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - 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 Paulo 
Roberto, Luzia Toledo, Da Vitória e Theodorico 
Ferraço. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Paulo Roberto, pois fizemos um acordo e 
S. Ex.ª se prevalecerá do prazo regimental para 
relatá-lo, para checarmos esse interstício de cinco 
anos, porque as outras leis determinam promoção na 
carreira em um ou dois anos. É pertinente que a 
Secretaria de Estado da Educação seja ouvida no 
intervalo de vinte e quatro horas, ou até segunda-
feira, para que essa dúvida seja sanada. 
 

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, como membro desta 
Comissão ressaltamos que quem já foi professora, 
nunca mais deixará de ser professora. Ouviu, Senhora 
Deputada Luzia Toledo? Gostaríamos que V. Ex.ª 
ficasse ao meu lado. Em homenagem à história de 

vida que tem na educação do Espírito Santo – e 
também o professor e deputado Claudio Vereza, que 
levantou essa questão – pediremos vista do projeto, o 
encaminharemos à Secretaria de Estado da Educação 
e à PGE, para analisarmos esse interstício de cinco 
anos e ver se há possibilidade de reduzir esse tempo, 
visando homenagear todos os profissionais da 
educação, em nome de V. Ex.ª, Senhora Deputada 
Luzia Toledo.  

Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo 
de até setenta e duas horas para oferecer parecer ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – É regimental. 
Devolvo a palavra à Mesa.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Agradecemos a fidalguia, a 
elegância e a delicadeza do nosso Líder do Governo, 
Senhor Deputado Paulo Roberto. É muito importante 
esse comportamento nas Casas Legislativas.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos a presença, 
nesta Casa, do Vereador pelo Município de Alfredo 
Chaves, Senhor Narcizo Grassi; da Presidenta do 
DEM do Município de Piúma, Senhora Fernanda 
Taylor, e do Senhor Daniel Orlandi, da Cooperativa 
de Alfredo Chaves. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Discussão única, na forma do artigo 
277, § 2.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
401/2009. Existe emenda anexada ao projeto que 
necessita de acolhimento em Plenário. 
 Em votação o apoiamento à emenda. 
 Os Senhores Deputados que a apoiam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Apoiada. 
 À Comissão de Justiça para análise da 
emenda, com base no art. 82 § 8.º do Regimento 
Interno. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à emenda. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Luzia Toledo, Janete de 
Sá, Dary Pagung e Doutor Hércules.  
 Avoco a emenda para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
esta Comissão está sendo convocada para analisar a 
emenda modificativa que corrige um equívoco e 
opinamos pela constitucionalidade da emenda que 
diz: “No caput e no artigo 1º do Projeto de Lei nº 
401/2009, onde se lê Marechal Floriano, leia-se 
Domingos Martins.” (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
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 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o relator.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - 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 Assistência Social, 
para que esta ofereça parecer oral à emenda. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES) - Convoco os membros da 
Comissão de Assistência Social, Senhores Deputados 
Doutor Rafael Favatto, Rodrigo Chamoun, Sérgio 
Borges e Janete de Sá. 

Avoco a emenda para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Assistência 

Social, opinamos pela aprovação da emenda. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
  

O SR. RODRIGO CHAMOUN - Com o 
relator. 
  

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o relator. 
  

A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Assistência Social.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 
– Em discussão o Projeto de Lei n.º 401/2009. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 401/2009, com 
a emenda. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 

 Passo a presidência dos trabalhos ao Vice-
Presidente desta Casa, Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Assumo a presidência neste momento 
para dar continuidade aos trabalhos.  
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 08/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 A proposta segue à 3.ª sessão. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Senhor Presidente, 
pela ordem! Registramos a presença, nesta Casa, de 
Vereadores pelo Município de Baixo Guandu, Senhores 
Marcos Stein Merlo, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal; Fabiano Albuquerque, o “Biriba”; Adelar 
Rodrigues e João Manoel Rigamonte. S. Ex.as estão 
participando, no Centro de Convenções de Vitória, de 
um seminário sobre gestão das cidades.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Discussão especial, em 2.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 3.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 2.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 3.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 330/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 2.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 3.ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 2.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 3.ª sessão. 
 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 461/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a esta 
tribuna para discutir o Projeto de Lei n.º 461/2009, de 
nossa autoria. Já existe lei no mesmo sentido no Distrito 
Federal e nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pernambuco e 
Paraíba. 
 Apelamos aos nossos Pares o apoio, porque 
existe um parecer da douta Procuradoria desta Casa de 
Leis que, no rigor de cumprir a Constituição Federal, 
diz que o projeto se tornou inconstitucional, pois 
estabelece multa. Apresentaremos oportunamente uma 
emenda retirando esse ponto, delegando ao Poder 
Executivo a apresentação de uma proposta 
determinando a aplicação de multa no caso de uma 
transgressão. Dessa forma nosso projeto poderá entrar 
em vigor na sua totalidade. 

Reiteramos nosso pedido de desculpas aos 
competentes funcionários da TV Assembleia, da 
Segurança, da Taquigrafia especialmente. Todos 
permaneceram nesta Casa até quase meia-noite, por 
causa da sessão especial de Políticas Públicas de 
Defesa dos Animais. Mas isso não se constituiu, 
temos certeza, em sofrimento para os servidores da 
Casa e nem para nós, porque o tema é empolgante. Se 
não tivéssemos encerrado a sessão quase à meia-
noite, temos certeza de que só sairíamos da Casa na 
madrugada de terça-feira. A discussão sobre maus-
tratos de animais e sobre o serviço de zoonose é 
importante. Não pensem que ao cuidarmos dos animais 
não estamos cuidando da saúde do povo. Estamos sim, 
porque o animal transmite doenças. A raiva é uma 
doença incurável.  

Portanto, solicitamos aos Pares que votem 
favorável ao projeto de nossa autoria, encampado 
também pela WSPA, pela Amaes, pela Sopaes, pela 
Orca, pela Foca, pela GALA. Como dissemos 
anteriormente, em vários estados brasileiros já existe 
uma lei nesse mesmo teor. Não pensem que o leão senta 
em um baquinho ou sobe uma escada porque gosta. 
Repetimos: o animal apanhou muito para aprender. 
Inclusive, alguns têm as presas e as garras arrancadas. O 
elefante aprende a dançar primeiro em uma chapa 
quente, com uma determinada música tocando. Ele fica 
com reflexo condicionado. Mesmo depois, quando não 
existe mais a chapa, todas as vezes que ouve a música 
ele dança. Os gorilas têm as presas arrancadas também.  

No mundo moderno não se aceita mais a 
utilização de animais em circos, principalmente feras 
que viviam na maioria dos casos na África, e que hoje 
vivem em uma jaula de dois por três metros 
quadrados, sofrendo para divertir a população. 
Existem outras formas de diversão nos circos. O 
Cirque du Soleil é um exemplo. As apresentações são 
bonitas e não existe animal. É necessário que lutemos 
cada vez por essa causa.  
 Ontem, na sessão especial - a Senhora 
Deputada Janete de Sá também esteve presente até 
quase meia-noite - vimos nesta Casa o interesse, a garra 
e a luta do povo em defesa dos animais. Estiveram 
presentes a essa sessão o Senhor Antário Netto, da 
Rádio Tropical, que muito nos tem apoiado; a Senhora 

Virgínia Brandão e a Senhora Elizabeth MacGregor, da 
WSPA. Agora, iremos programar um seminário, de tão 
apaixonante é o assunto. 

Quatro canais de televisão disponibilizaram 
funcionários para cobrir essa sessão, o que nos auxilia 
na luta. Fomos entrevistados para falar desse assunto 
juntamente com Maninho Pacheco, na Rádio 
Universitária pelo Vereador pelo Município de Vitória, 
Senhor Namy Chequer; da mesma forma na TV 
Capixaba, onde fomos entrevistados pelo Senhor 
Giovane César. 
 Apresentaremos uma emenda para o projeto se 
tornar constitucional, porque a Procuradoria da Casa 
entende que o deputado não pode estabelecer valor de 
multa. Essa não é atribuição do Legislativo. 
Entendemos essa argumentação, pois o Governo terá de 
disponibilizar funcionários para essa movimentação. 
Não podemos criar despesas, não podemos propor 
criação de cargos. Essa é atribuição do Poder Executivo. 
 Solicitamos aos Pares uma atenção especial a 
esse projeto, porque temos certeza de que assim 
acabaremos de uma vez por todas com os maus-tratos 
aos animais nos espetáculos circenses. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Continua em discussão o Projeto de Lei 
n.º 461/2009. (Pausa) 

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, discutiremos esse projeto 
apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a proibição de utilização e 
apresentação de qualquer espécie de animal em 
espetáculos circenses no território do Estado do Espírito 
Santo, porque consideramos que a luta de S. Ex.ª - 
também nossa e dos protetores dos animais - é justa e 
por isso queremos nos somar cada vez mais a ela.  

Não há necessidade, nos grandes espetáculos 
circenses, da exibição de animais, mesmo porque os 
circos se deslocam das cidades com frequência e os 
animais, especialmente elefantes, leões e outros de 
grande porte, são molestados, prejudicados e 
estressados em decorrência dessa movimentação que 
não é comum à vida deles. Além de retirados do habitat 
natural- pois o circo não é o habitat dos animais - eles 
estão em situação de escravidão. Algumas vezes 
recebem, pelo espetáculo que proporcionam, um 
agraciamento, alguns pedaços de alimento, um carinho 
do domador, quando existe esse domador sensível, 
carinhoso com o animal. O uso de animais no circo é, 
na verdade, uma maldade que se pratica para alegrar 
o ser humano. Existem muitas outras formas que 
podem ser utilizadas para alegrar as pessoas que 
assistem aos espetáculos circenses, não 
necessariamente o uso de animais. Fica nosso apoio 
ao projeto apresentado pelo Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  

Somos autora do Código de Proteção aos 
Animais no Estado do Espírito Santo, que foi muito 
bem elaborado, mas precisa ser aprimorado. Ontem 
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nos reunimos com a comunidade dos protetores de 
animais e discutimos essa questão, um debate longo, 
franco, aberto, solidário, consequente. Foi discutida a 
necessidade inclusive de serem traçadas políticas de 
defesa dos seres humanos e dos animais. Vimos que é 
necessário aprimorar o Código de Proteção dos 
Animais, o único existente no Estado do Espírito Santo, 
de nossa autoria, e que passou a vigorar em 2005. Esse 
código não permite que nos veículos com tração animal 
a carga seja superior à capacidade do animal. 

Vimos, pela própria declaração do Secretário 
Municipal da Prefeitura de Vila Velha, que nos areais 
daquele Município os burros e os cavalos carregam uma 
carga muito maior, muito mais pesada do que a que 
conseguem carregar, e quando os fiscais vão interpelar 
os proprietários, eles ainda os ameaçam de morte. Mas 
o Poder público não pode se intimidar diante de uma 
ameaça dessa, porque a lei foi feita para ser cumprida e 
no Código de Proteção aos Animais, lei no Estado do 
Espírito Santo, está claro que é proibido aos 
proprietários de animais submetê-los a uma carga maior 
do que a que eles suportam. Isso significa sacrificar o 
animal.  

Também temos que ficar atentos a um assunto 
veiculado hoje no jornal A Tribuna, de grande 
circulação no nosso Estado, noticiando que o Ibama 
recolheu sessenta e seis galos e fechou uma rinha no 
Município de Presidente Kennedy. Que satisfação traz 
para a população ver duas aves brigando até se 
matarem, cegando uma a outra, com biqueira de aço, 
fazendo o uso de esporas de aço para machucar, para 
sangrar, para rasgar o animal? Meu Deus, o que existe 
de bonito nisso? Que espetáculo triste, tétrico. Se fazem 
isso com um animal, fazem com uma pessoa. 
Imaginem levar uma criança para assistir a um 
espetáculo desse; um espetáculo de terror, um 
espetáculo de morte que não traz alegria. Um 
espetáculo de satisfação sórdida para uma mente que 
só pode ser doentia, porque isso não é coisa do bem. 
Precisamos acabar com essa prática. Uma criança que 
assiste a uma cena como essa, pode achar que pode 
fazer esse tipo de maldade com um coleguinha; com os 
seres humanos ou com outra criança, porque os adultos 
fazem com os animais.  Precisamos combater esse 
tipo de prática, sim. Que nos perdoem as pessoas que 
ainda gostam desse tipo de esporte, porque isso não é 
um esporte; é um massacre, uma carnificina, é uma 
crueldade, uma barbaridade. Que nos perdoem aqueles 
que praticam esse tipo de ato, mas precisa ser coibido 
no Estado do Espírito Santo. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, essa lei 
que V. Ex.ª apresenta precisa do apoiamento desta 
Casa para que os circos não mais explorem ou 
utilizem animais nos seus espetáculos. Que aprimorem 
a apresentação da ginástica, do trapézio, dos palhaços, 
existem tantos outros profissionais, seres humanos, que 
podem apresentar um espetáculo belíssimo. Que 
saudade sentimos das nossas lembranças da época do 
circo! Que se explore as brincadeiras, as palhaçadas 
feitas pelos nossos antigos palhaços, que quase não 
existem mais, mas que é muito interessante para 
fomentar alegria, bom humor, entretenimento e 
emprego, porque há emprego para palhaço, porque 

nossa sociedade precisa de alegria, de divertimento, mas 
não o divertimento que traz prejuízo, sacrifício e dano 
aos animais.  

Deixamos nosso registro, nossa ponderação, 
nosso pedido para que nos engajemos em defesa dos 
seres humanos, em defesa da qualidade de vida, em 
defesa da divisão dos recursos que temos, em defesa de 
oportunidades iguais para todos, mas em defesa também 
dos animais, porque o amor precisa brotar no coração de 
cada um de nós, e a sensibilidade certamente traz 
mudanças.  

Nossa fé em Deus, nossa crença e nossa 
sensibilidade transformam, trazem mudanças 
significativas na sociedade. E essas podem ser 
conseguidas por meio de gestos como esses que visam 
contemplar e proteger a parte mais frágil: os animais, 
que não têm o poderio que os seres humanos têm de 
impor regra. Não cabe aos seres humanos fazer essa 
imposição a um ser mais frágil, os animais chamados de 
irracionais. Quem é irracional? Como disse o poeta: 
“sem amor eu nada seria”. É muito importante que seja 
fomentado com essas práticas, o amor no nosso coração, 
o amor por todos os seres que junto conosco coabitam o 
Planeta Terra. (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 3.ª sessão.  
 Findo tempo destinado a presente sessão, vou 
encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 25 de 
novembro de 2009, e para a qual designo:  
 
 EXPEDIENTE: 
 
 O que ocorrer.  
 
 ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
34/2009; discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 29/2009; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 578/2009; 
discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 
Lei Complementar n.º 38/2009; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 577/2009; 
discussão especial, em 3.ª sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 08/2009; discussão especial, 
em 3.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 3.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, Giulianno dos 
Anjos, Reginaldo Almeida, Sargento Valter de Paula e 
Wanildo Sarnáglia. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.775 
 

Autoriza a transposição do prazo da Comissão 
Especial, para analisar questões relacionadas à 
liberação das taxas exigidas para a lavratura de 
escrituras, com ou sem anuência, cobradas pela 

COHAB-ES e a promoção de acordo de quitação de 
débitos de mutuários contemplados pela Lei Federal 

nº 10.150/2000. 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI, combinado com o artigo 59, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 304/2009, na Sessão 
Ordinária do dia 08 de dezembro de 2009, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2010 (Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Sétima Legislatura), o prazo de 
funcionamento da Comissão Especial, criada pela 
Resolução nº 2.701, de 04 de novembro de 2009. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente  

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.776 

 
Institui o Selo de Certificação Protetor da Criança e 

do Adolescente. 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica instituído o Selo de Certificação Protetor 
da Criança e do Adolescente, destinado a certificar, 

anualmente, os empreendimentos turísticos 
comprometidos na defesa e na proteção dos direitos 
da criança e do adolescente no enfretamento à 
exploração sexual associada ao turismo. 
 
Parágrafo único. Para efeito do que dispõe a 
presente Resolução, considera-se criança a pessoa de 
até 12 (doze) anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) 
anos de idade, em conformidade com o artigo 2º da 
Lei nº 8.069, de 13.7.1990. 
 
Art. 2º Os critérios para a concessão do Selo de 
Certificação serão estipulados por ato da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa. 
 
Art. 3º O Selo de Certificação será entregue 
anualmente em sessão realizada na Assembleia 
Legislativa, por ocasião do Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, no dia 18 do mês de maio. 
 
Parágrafo único.  A data fixada neste artigo será 
transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, 
quando recair em sábados, domingos e feriados. 
 
Art. 4º Para a consecução do disposto nesta 
Resolução, o Poder Legislativo poderá celebrar 
convênio ou parceria com o Poder Público e setores 
da iniciativa privada, inclusive para formação da 
Comissão Interinstitucional. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1631 
 

APROVA A 9ª ALTERAÇÃO DO 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE 
DESPESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
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 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, e tendo 
em vista o que dispõe a Lei Nº 8.969 de 30.07.2008, 
e a Lei Nº 9.111, de 15.01.2009; 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Proceder na forma dos anexos I e II 
a este ato, a 9ª Alteração do Quadro de Detalhamento 
de Despesa, publicado em conformidade com o Ato 
nº 3921, de 23 de janeiro de 2009. 
 
 Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de dezembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – ANEXO I - 
SUPLEMENTAÇÃO 

R$ 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 

01.000 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

01.101 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO 

DA UNIDADE 
   

     
 Outros Benefícios 

Previdenciários 
 
3.3.90.05.00 

 
0101 

 
120.000 

 
 Locação de mão-de-

obra 
 

3.3.90.37.00 
 

0101 
 

80.000 
 

  TOTAL 200.000 

 
 

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – ANEXO II - 
ANULAÇÃO 

 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 

01.000 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

01.101 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO 

DA UNIDADE 
 
 

3.3.90.30.00 
 

3.3.90.39.00 
 

 
 

0101 
 

0101 
 

 
 

20.000 
 

180.000 
 

  TOTAL 200.000 

 
 

ATO Nº 1634 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1580, 
de 20.11.2009, publicado em 23.11.2009, que 
nomeou MARLENE PERTEL, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação 
do próprio Deputado. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1635 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Da Vitória, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 094163/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

ERRATA 
 

 Na Portaria nº 425, de 11.08.2009, publicada 
em 12.08.2009, em nome de VIVIANE BARBOSA 
PEREIRA. 
 

Onde se lê: 
 
(...) 02 a 31.01.2010 (...) 
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Leia-se: 
 
(...) 04.01 a 02.02.2010 (...) 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 596 

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

 Art. 1º CONSTITUIR uma Comissão para 
elaborar o Inventário de Bens do Almoxarifado da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, composta pelos servidores Carlos Augusto 
Schuwambach, Fernando Lyra, Nilo Carlos 
Abbade, Fernando da Victória Junior, Eronildo 
da Silva, Anderson Breciane Rodrigues, sob a 
coordenação de Eronildo da Silva. 
 
 Art. 2º O Setor de Almoxarifado estará 
fechado nos dias 21, 22, 23, 29 e 30 de dezembro 
de 2009, para realização dos serviços. 
 
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 597 

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

 MARCAR, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2009, no período de 
04.01 a 02.02.2010, do servidor DANIEL SILVA 
DOS SANTOS, matrícula nº 206589, exercendo o 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 297/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

PORTARIA Nº 598 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONCEDER 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar, no período de 04/01 a 02/02/2010, 
em conformidade com artigo 13, parágrafo 2º, da 
Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU 
em 26/09/2008 aos estagiários: 

 
DIEGO CESAR DE BRUIM PEREIRA, 
matrícula nº 001507 
ELTON LYRIO MORATI, matrícula nº 001510 
ELLIS COSTA JESUS, matrícula nº 001515 
GABRIEL ROCHA COUZI BARBOSA 
VIANA, matrícula nº 001520 
LAISA CASOTTI TOREZANI, matrícula nº 
001511 
LUANY TONIATO OLIVEIRA, matrícula nº 
001508 
RAMIREZ SANTANA CRISTE, matrícula nº 
001512. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 599 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 MARCAR, 15 (quinze) dias restantes de 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2009, no período de 09 a 23.12.2009, da servidora 
ANA MARIA DOS SANTOS, matrícula nº 
201197, titular do cargo efetivo de Agente de 
Apoio Legislativo, código EAGAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 
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COMUNICADO 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 030/2009 
 

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: ASBR INFORMÁTICA 
LTDA. 
 
OBJETO: Contratação de Empresa de Informática 
para prestação de serviços na área de Governança 
de Tecnologia da Informação, com 
disponibilização de técnicos especializados.   
 
VALOR: O valor do CONTRATO é de R$ 
63.412,15 (sessenta e três mil, quatrocentos e doze 
reais e quinze centavos). 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 06 (seis) 
meses, com início no dia subsequente ao da 
publicação deste Instrumento. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 092018. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
09 de dezembro de 2009. 
 

Zilda Martins Campos 
Setor de Contratos e Convênios da ALES 

 
 
AVISOS DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico pelo Sistema 

de Registro de Preços 
Nº 017/2009 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico pelo Sistema 

de Registro de Preços nº 017/2009 - Processo nº 
091803/2009, referente à AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE – 
MOBILIÁRIOS E OUTROS, que teve como 
resultado: Lote 01 – INFORLINE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, no valor 
total de R$ 93.999,00 (noventa e três mil, 
novecentos e noventa e nove reais), Lote 02 – 
CONFTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA – EPP, no valor total de 
R$ 18.988,00 (dezoito mil, novecentos e oitenta e 
oito reais), Lote 03 – ORMAQ COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, no valor 
total de R$ 6.349,00 (seis mil, trezentos e quarenta 
e nove reais). 
 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 020/2009 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 020/2009 
- Processo nº 091548/2009, referente à 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
– MICROFONE SEM FIO, que teve como 
resultado: Lote Único – MOVETEC 
COMERCIAL LTDA, no valor total de R$ 
10.268,00 (dez mil, duzentos e sessenta e oito 
reais). 
 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 038/2009 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 038/2009 
- Processo nº 092538/2009, referente à 
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE, que teve como resultado: Lote 01 – 
PROJECTS 2008 – COMÉRCIO E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, no 
valor total de R$ 37.100,00 (trinta e sete mil, cem 
reais), Lote 02 – MI – COMÉRCIO E SERVIÇO 
DE INFORMÁTICA LTDA – ME, no valor total 
de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta 
reais). 
 
 
 Vitória/ES, 09 de dezembro de 2009. 
 
 

Simone Zuccolotto 
Pregoeira Oficial da ALES 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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