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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA
PODER LEGISLATIVO
EMENDAS
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 007/2012
Estabelece foro no Tribunal de Justiça para aqueles
que nele tenham foro por prerrogativa de função,
previsto nesta Constituição, nas ações que possam
resultar na suspensão ou perda dos direitos políticos
ou na perda da função pública ou de mandato
eletivo.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1 O inciso I do artigo 109 da
Constituição Estadual passa a vigorar acrescido de
mais uma alínea com a seguinte redação:
“Art. 109. (...)
i - (...)
h – nas ações que possam resultar na
suspensão ou perda dos direitos políticos
ou na perda da função pública ou de
mandato eletivo, aqueles que tenham
foro no Tribunal de Justiça por
prerrogativa de função, previsto nesta
constituição.”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A
presente
Proposta
de
Emenda
Constitucional tem por finalidade estabelecer foro no
Tribunal de Justiça para aqueles que nele tenham foro
por prerrogativa de função, previsto na Constituição
Estadual, nas ações que possam resultar na suspensão
ou perda dos direitos políticos ou na perda da função
pública ou de mandato eletivo.
Na doutrina, autores como Gilmar Ferreira
Mendes e Arnold Wald1 defendem a prerrogativa de
foro dos agentes políticos, denunciando a necessidade
de aproximação com o Direito Penal, em matéria de
prerrogativa de foro. Adotam a tese das competências
implícitas na Carta Magna, bem como a necessidade
de lógica e coerência no sistema.
Neste prisma, o Supremo Tribunal Federal,
em acórdão proferido no ano de 2008, julgou pela
competência daquela Corte para processar e julgar
seus próprios Ministros nas ações de improbidade
administrativa, sob o fundamento de que, por questão
de hierarquia funcional, não é admissível que um
Ministro do STF possa ser condenado por um juízo
de primeiro grau à perda do cargo, verbis:

SALA DAS SESSÕES, em 18 de junho de

“Questão de ordem. Ação civil pública. Ato
de improbidade administrativa. Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade.
Competência da Corte para processar e
julgar seus membros apenas nas infrações
penais comuns.
1.
Compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar ação de improbidade contra
seus membros.
2.
Arquivamento da ação quanto ao
ministro da Suprema Corte e remessa dos
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1

WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira.
Competência para julgar ação de improbidade
administrativa, in Revista de Informação Legislativa, n.
138/213, 1998.
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autos ao Juízo de 1º grau de jurisdição no
tocante aos demais.”2

foro especial por prerrogativa de função foi
assegurado, também, às pessoas que,
detentoras dessa prerrogativa no crime,
sejam processadas por ato de improbidade,
conforme diretriz superiormente afirmada
pela Corte Especial STJ (RCL 2.790/SC).
3.
Como consignado no voto do Relator
da RCL 2.790/SC (Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI), o precedente da QO na PET
3.211-0, do STF (Rel. Min. MENEZES
DIREITO), serve como elemento de definição
implícita da competência do STJ, por
imposição lógica e coerência interpretativa.
4.
Neste caso, a Constituição Potiguar
(art. 71, I, alínea c) prevê o foro especial do
Deputado Estadual no Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte.
5.
Agravo Regimental a que se nega
provimento, mantendo-se a tutela liminar, até
o julgamento da Medida Cautelar pela
Turma.”3

Naquele julgamento, o Ministro Cesar
Peluzo, acompanhando a maioria, proferiu o seguinte
voto:
Se, pela Constituição, Ministro do Supremo
Tribunal Federal só pode ser processado,
nas infrações penais comuns, por esta Corte,
e, nos crimes de responsabilidade, pelo
Senado Federal, não é concebível que ação
por ilícito de menor gravidade, entre cujas
sanções está a mesma perda do cargo, possa
ser atribuída à competência de outros
órgãos.
Insisto em que, se, pelos mais graves ilícitos
de ordem jurídica, que são o crime comum e
o crime de responsabilidade, Ministro do
Supremo Tribunal Federal só pode ser
julgado pelos seus pares ou pelo Senado da
República, seria absurdo ou o máximo de
contra-senso conceber que ordem jurídica
permita que Ministro possa ser julgado por
outro órgão em ação diversa, mas entre
cujas sanções está também a perda do cargo.
Isto seria a desestruturação de todo o
sistema que fundamenta a distribuição da
competência, para julgamento dos ilícitos
mais graves atribuídos a Ministro da
Suprema Corte, entre o Supremo Tribunal
Federal e o Senado da República.”

“CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA
GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO
REGIME
SANCIONATÓRIO
DOS
AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE.
FORO
POR
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO:
RECONHECIMENTO.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DA
RECLAMAÇÃO.
1. Excetuada a hipótese de atos de
improbidade praticados pelo Presidente da
República (art. 85, V), cujo julgamento se dá
em regime especial pelo Senado Federal (art.
86), não há norma constitucional alguma que
imunize os agentes políticos, sujeitos a crime
de responsabilidade, de qualquer das
sanções por ato de improbidade previstas no
art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a
Constituição eventual preceito normativo
infraconstitucional que impusesse imunidade
dessa natureza.
2. Por decisão de 13 de março de 2008, a
Suprema Corte, com apenas um voto
contrário, declarou que “compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar ação de
improbidade contra seus membros” (QO na
Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, DJ
27.06.2008). Considerou, para tanto, que a
prerrogativa de foro, em casos tais, decorre
diretamente do sistema de competências
estabelecido na Constituição, que assegura a
seus Ministros foro por prerrogativa de
função, tanto em crimes comuns, na própria
Corte,
quanto
em
crimes
de

Com amparo na premissa adotada pelo STF
no julgamento da Pet. 3.211-0/DF, o Superior
Tribunal de Justiça passou a entender que se
estendem às ações de improbidade administrativa as
normas constitucionais que preveem, na esfera
criminal, foro por prerrogativa de função para
determinadas autoridades e agentes públicos, verbis:
“ADMINISTRATIVO,
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORO
ESPECIAL POR PRERROGATIVGA DE
FUNÇÃO.
DEPUTADO
ESTADUAL.
PROCESSO E JULGAMENTO PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O foro especial por prerrogativa de
função é uma garantia que compõe o devido
processo legal e tutela as pessoas indicadas
na Constituição Federal e nas Constituições
dos Estados, estabelecendo a privatividade
das Cortes Julgadoras, para o processo e o
julgamento de ações sancionatórias contra
elas assestadas.
2.
Inicialmente instituído para ter
aplicação no âmbito do Processo Penal,o
2

STF, Pet. 3.211-0/DF, Relator para Acórdão Min.
Menezes Direito.

3

STJ – AgRg na MC 18692/RN. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho. DJe 20/03/2012.
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responsabilidade, no Senado Federal. Por
isso, seria absurdo ou o máximo do contrasenso conceber que ordem jurídica permita
que Ministro possa ser julgado por outro
órgão em ação diversa, mas entre cujas
sanções está também a perda do cargo. Isto
seria a desestruturação de todo o sistema que
fundamenta a distribuição da competência"
(voto do Min. Cezar Peluso).
3. Esses mesmos fundamentos de natureza
sistemática autorizam a concluir, por
imposição lógica de coerência interpretativa,
que norma infraconstitucional não pode
atribuir a juiz de primeiro grau o julgamento
de ação de improbidade administrativa, com
possível aplicação da pena de perda do
cargo, contra Governador do Estado, que, a
exemplo dos Ministros do STF, também tem
assegurado foro por prerrogativa de função,
tanto em crimes comuns (perante o STJ),
quanto em crimes de responsabilidade
(perante
a
respectiva
Assembleia
Legislativa). É de se reconhecer que, por
inafastável simetria com o que ocorre em
relação aos crimes comuns (CF, art. 105, I,
a), há, em casos tais, competência implícita
complementar do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Reclamação procedente, em parte.
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO
ELEITO PARA O CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. AÇAO QUE PODE ENSEJAR A
PERDA
DO
MANDATO.
FORO
PRIVILEGIADO.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DA
CORTE
ESPECIAL DO STJ. REMESSA DOS AUTOS
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Trata-se de agravo regimental interposto
por Anthony William Garotinho Matheus de
Oliveira contra decisão que negou
provimento a seu agravo de instrumento.
2. A Primeira Turma do STJ, acolhendo
questão de ordem apresentada pelo Ministro
Teori Albino Zavascki, na sessão de
julgamento realizada em 27/09/2011,
entendeu declinar da competência para o
julgamento do presente recurso e determinar
sua remessa, no estado em que se encontra,
ao Supremo Tribunal Federal, em razão de o
agravante, que é réu em ação de
improbidade administrativa, ter sido eleito,
supervenientemente ao ajuizamento da ação,
como deputado federal.
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3. A Corte Especial do STJ, após alteração
do entendimento jurisprudencial até então
prevalecente no âmbito do STJ, vem
entendendo, de forma pacífica, que o foro
privilegiado também deve ser aplicado à
ações civis públicas por ato de improbidade
administrativa,
quando
houver
a
possibilidade de a autoridade investigada
perder o cargo ou o mandato. A respeito,
vide: Rcl 4.927/DF, Rel. Ministro Felix
Fischer, Corte Especial, DJe 29/06/2011;
AgRg na Sd 208/AM, Rel. Ministro João
Otávio De Noronha, Corte Especial, DJe
12/05/2010; Rcl 2.790/SC, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe
04/03/2010.
4. Remetam-se os autos ao STF. “ 4

Não obstante o Superior Tribunal de
Justiça entender pela aplicação das normas
constitucionais que preveem foro por
prerrogativa de função na esfera criminal às
ações de improbidade administrativa, quando
houver a possibilidade de a autoridade
demandada perder o cargo ou o mandato,
salienta-se que este entendimento ainda não é
pacífico na jurisprudência pátria, o que justifica a
modificação da Constituição Estadual pretendida
por esta Proposta de Emenda Constitucional.
A prerrogativa de foro também veio para
por fim a uma situação injusta: autoridades com
prerrogativa de foro na área criminal, pelos
mesmos fatos, poderiam ser processadas por
juízo monocrático de primeiro grau, sendo
penalizadas com sanções que teriam natureza
punitiva, tais como a perda do cargo ou a
suspensão dos direitos políticos.
É patente que o Direito Administrativo
Sancionador requer alguns tratamentos similares
àqueles dispensados ao Direito Penal. Sabemos
também que se admitem analogias e
aproximações teóricas, já que o Direito
Administrativo Sancionador tem similaridade
com o Direito Penal, pois ambos constituem
espécies do Direito Punitivo e demandam
fórmulas aproximadas. Essas aproximações
podem dar-se de distintas formas, seja pela via
legal, seja pela via da construção jurisprudencial
ou doutrinária.
Assim sendo, o legislador, soberana e
democraticamente, deve estabelecer uma
5

STJ – AgRg no Ag. 1.404.254/RJ, Rel. Min.. Benedito
Gonçalves, DJu 27/09/2011.
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prerrogativa de foro para os agentes políticos,
nas ações que possam resultar na suspensão ou
perda dos direitos políticos ou na perda da
função pública ou de mandato eletivo, naqueles
casos em que já há, no próprio texto
constitucional, o reconhecimento da mesma
“prerrogativa” na área penal, já que se trata de
sanções que afetam direitos fundamentais
protegidos igualmente ante uma Justiça Penal.

de Justiça, nos termos, respectivamente, dos
artigos 102 e 105, da Constituição Federal,
somente
poderão
processar
e
julgar,
originariamente, as hipóteses previstas no texto
constitucional, e entre elas não se encontram,
hoje, a hipótese das ações que possam resultar na
suspensão ou perda dos direitos políticos ou na
perda da função pública ou de mandato eletivo
de parlamentares federais.

O paralelo com o Direito Penal é válido e
oportuno. Admite-se a postura legislativa de
outorgar prerrogativa de foro a certas autoridades
que, no marco do sistema constitucional, já
gozam, originariamente, desta prerrogativa na
seara criminal.

Porém, a própria doutrina pátria acena
com
a
permissibilidade
da
alteração
constitucional neste sentido, conforme assevera
Alexandre de Moraes5, in verbis:

Pode dizer-se que, com relação às ações
que possam resultar na suspensão ou perda dos
direitos políticos ou na perda da função pública
ou de mandato eletivo, o texto constitucional
continha uma autorização implícita ao legislador,
para que criasse e desenvolvesse a prerrogativa
de foro, na esteira da aplicabilidade de um
regime
jurídico
punitivo
unitariamente
concebido de forma harmônica e justa. Esse
raciocínio é bastante razoável e, além de
conservar uma hermenêutica coerente e
harmônica do texto constitucional, acena com
maior densidade ao princípio da segurança
jurídica.

“eventual alteração dessa regra,
prevendo competência originária do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça para
processo e julgamento de ações de
improbidade administrativa, (...)
somente poderá ocorrer com
expressa alteração constitucional,
por meio de Emendas à Constituição,
uma vez que o próprio Pretório
Excelso somente admite a alteração
de suas competências originárias
pelo legislador constituinte derivado,
sendo absolutamente vedado ao
legislador ordinário amplificar as
suas competências originárias.”

A prerrogativa de foro é uma garantia que
assegura posicionamentos seguros no seio da
Instituição, resguardando os valores da
harmonia, disciplina, igualdade, segurança
jurídica, dentre outros.

Em relação ao Estado-membro, são
invocados os mesmos pressupostos, ou seja, a
competência originária do Tribunal de Justiça do
Estado para o processo e o julgamento de ações que
possam resultar na suspensão ou perda dos direitos
políticos ou na perda da função pública ou de
mandato eletivo somente pode ser estabelecida via
Emenda à Constituição Estadual.

Portanto, admite-se que aqueles que
tenham foro no Tribunal de Justiça por
prerrogativa de função tenham uma prerrogativa
de foro fixada com fundamento na analogia entre
os Direitos Penal e Administrativo Sancionador.

Dentro desse contexto, o artigo 125, § 1º, da
Constituição Federal estabelece que esta matéria deve
ser tratada na Constituição do Estado, conforme se
depreende de sua redação abaixo transcrita:
Art. 125. [...]

Contudo, deve ficar claro que tomar
como análogos o Direito Penal e o
Administrativo Sancionador não significa
estender a própria prerrogativa de foro criminal,
posto que, nesta matéria, deve-se observar o
Princípio do Juiz Natural e a taxatividade das
previsões constitucionais de prerrogativas de
foro.
Destes postulados infere-e que o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal

§ 1º. A competência dos tribunais
será definida na Constituição do
Estado, sendo a lei de organização
judiciária de iniciativa do Tribunal de
Justiça.
[...]
5

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 15. Ed.
– São Paulo: Atlas, 2004. P. 492
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Recorrendo mais uma vez aos sábios
ensinamentos de Alexandre de Moraes, torna-se
imperioso demonstrar que o referido Mestre descarta
a competência legislativa federal – via lei ordinária
federal – para estabelecer os foros especiais
estaduais, in verbis:
“Da mesma forma inconstitucional a
Lei nº 10.628/02, ao estender as
hipóteses de foro especial dos
Tribunais de Justiça, pois, nos
termos do art. 125, § 1º, da
Constituição Federal, a competência
dos tribunais estaduais será definida
na Constituição do Estado, sendo
inconstitucional a extensão de foros
especiais estaduais por lei ordinária
federal.
Neste exato sentido, o Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, por unanimidade,
decidiu, em relação à referida Lei nº
10.628, de 24 de dezembro de 2002,
que “a competência por prerrogativa
de função só pode ser estabelecida
por
norma
constitucional”,
concluindo que “a competência
originária do Tribunal de Justiça é
estabelecida
pela
Constituição
Estadual, na forma do art. 125, § 1º
da Constituição Federal, e a
competência
originária
dos
Tribunais Federais foi estabelecida
pela
constituição
Federal.
A
modificação de norma constitucional
só pode ser feita pelo legislador
constitucional e não, pelo legislador
ordinário. A interpretação das
normas constitucionais e legais a
respeito de competência compete aos
Juízes e Tribunais, e não, ao
legislador ordinário”.7
Destarte, a Constituição Federal deixou a
cargo da Constituição Estadual a fixação da

competência dos Tribunais. No caso em exame,
amplia-se, então, a competência originária do
Tribunal de Justiça prevista no artigo 109, inciso
I, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
estabelecendo o foro por prerrogativa de função
para aqueles que tenham foro no Tribunal de
Justiça por prerrogativa de função nas ações que
possam resultar na suspensão ou perda dos
direitos políticos ou na perda da função pública
ou de mandato eletivo.
Por fim, cumpre acentuar, que o fato do
legislador federal ainda não ter aprovado a alteração
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na Constituição Federal, estabelecendo o foro
especial, por prerrogativa de função, para processo e
julgamento de ações que possam resultar na
suspensão ou perda dos direitos políticos ou na perda
da função pública ou de mandato eletivo para
autoridades federais, não constitui impedimento para
que o legislador estadual exercite sua competência
exclusiva prevista no art. 125, § 1º, da Constituição
Federal.
Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal
entende, com amparo no art. 125, § 1º, da
Constituição Federal, que a competência dos
Tribunais de Justiça deve ser fixada pelas

Constituições Estaduais, as quais, inclusive,
podem elencar as autoridades estaduais e
municipais sujeitas ao foro por prerrogativa de
função, independentemente da existência de
simetria com a Constituição Federal, por se tratar
de matéria relacionada a Direito Constitucional,
e não a Direito Processual. Neste prisma, no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade n. 2.587-2, o STF declarou
a constitucionalidade de norma inserida na
Constituição Estadual de Goiás, que fixa a
competência do Tribunal de Justiça para julgar
originariamente os Procuradores do Estado e da
Assembleia Legislativa e os Defensores
Públicos, não obstante a Constituição Federal
não estender essa prerrogativa aos ocupantes de
cargos públicos federais correlatos, como os
Advogados da União e os Defensores Públicos
Federais. 6
Com efeito, partindo da premissa de que a
Constituição Estadual, ao fixar a competência do
Tribunal de Justiça, pode ampliar o rol previsto

na Constituição Federal de autoridades e agentes
públicos sujeitos a foro por prerrogativa de
função, independentemente de existir simetria
com a Carta da República – conforme
entendimento do STF -, conclui-se que ao Poder
Constituinte Estadual é permitido dispor sobre a
competência originária do Tribunal de Justiça
para processar e julgar as ações ajuizadas em
face de determinadas autoridades ou servidores,
quando puderem resultar na suspensão ou perda
dos direitos políticos ou na perda da função pública
ou de mandato eletivo.
Dessa forma, torna-se necessária a
apresentação da presente Proposta de Emenda a Carta
Magna Estadual para estudo e apreciação dos nobres
Pares.

6

STF – ADI 2587/GO. Relator para Acórdão Ministro
Carlos Britto, DJ 06.11.2006.
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PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 14 de junho de 2012.
MENSAGEM Nº 137/2012
Senhor Presidente:

Encaminho
à
apreciação
dessa
Assembleia Legislativa o anexo projeto de lei que
objetiva alterar dispositivos da Lei 9837, de
25.05.2012, que trata da criação do Conselho
Estadual do Trabalho – CET, criado recentemente,
como visto,
cujo propósito é corrigir
impropriedades nela contidas.
A alteração proposta incidirá tão somente
sobre os artigos 3º, no tocante a representação do
poder público e dos trabalhadores, bem como no
artigo 4º sobre a substituição de integrantes do
Conselho.
Assim, Senhor Presidente, esperando
contar com a compreensão de V. Exª e dos ilustre
pares, aguardo a aprovação do incluso projeto de
lei, por ser necessária a correção ora apresentada.
Atenciosamente
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II- Dos Trabalhadores (...)
(...)
e) 1 (um) representante da UGT União Geral
dos Trabalhadores
f) 1(um) representante da CGTB – Central
Geral dos Trabalhadores no Brasil.
§1º - Os representantes das Secretarias de
Estado serão indicados pelos Secretários das
Secretarias correspondentes.
(...) (NR).

Art. 2º O § 3º do art. 4º da Lei 9837/12,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º (...)
(...)
§ 3º Caso não haja entidade suplente o
Conselho Estadual do Trabalho – CET
estabelecerá em seu Regimento Interno, critérios
para escolha da nova entidade”.(NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 14 de junho de 2012.
MENSAGEM Nº 138/2012

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
PROJETO DE LEI Nº 234/2012
Altera os artigos 3º e 4º da Lei nº
9.837, de 25.05.12, que cria o
Conselho Estadual do Trabalho e
dá outras providências.
Art. 1º O Inciso I, alíneas “b”e “f”, o inciso
II, alíneas “e” e ”f” e o § 1º, do artigo 3º da Lei nº
9837, de 25.05.2012, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º .............
I - Do Poder Público (...)
(...)
b) 1(um) representante da Secretaria de
Estado de Assistência Social e Direitos
Humanos (SEADH).
(...)
f) 1 (um) representante da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego- SRTE/ES.

Senhor Presidente:
Submeto ao exame dessa Casa de Leis o
anexo projeto de lei onde encareço autorização dessa
Assembleia Legislativa para doar à Prefeitura
Municipal de Muqui uma área de terra medindo
57.970 m² (cinqüenta e sete mil, novecentos e setenta
metros quadrados), situada no lugar denominado
“Alto Boa Esperança” na Rua Joaquim Afonso, onde
funcionava a Escola Polivalente de Muqui, cuja
confrontação é a seguinte: ao Norte, com Maria
Natalina Polati Prucoli, loteamento, Prefeitura
Municipal de Muqui e Rua Joaquim Afonso: ao Sul,
com Felipe Marques da Silva e Prefeitura Municipal
de Muqui; a Leste, com a Rua Joaquim Afonso e
loteamento; e a Oeste, com a Prefeitura Municipal de
Muqui.

A doação objeto desta autorização se
destina à implantação de equipamentos públicos
municipais de esporte e lazer.
Ficam sob a responsabilidade do
donatário
a
implantação,
manutenção,
construções e outras medidas necessárias ao
funcionamento da unidade.
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O projeto de lei condiciona que o imóvel,
objeto da doação, retornará ao patrimônio do doador,
sem direito a indenização, nos casos de: não
utilização no prazo de 02 (dois) anos a partir do
registro da escritura pública no Cartório de Registro
Geral de Imóveis e cessação da finalidade a que se
propõe, conforme descrito no artigo 2º do projeto de
lei em anexo.
Assim, Senhor Presidente e Senhores
Deputados, entendendo louvável a proposição do
Senhor Prefeito Municipal, aguardo a apreciação
favorável dessa Casa de Leis ao projeto de lei em
apreço.
Atenciosamente
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
PROJETO DE LEI Nº 235/2012
Autoriza o Poder Executivo a
doar à Prefeitura Municipal de
Muqui área de terra de
57.970,00m² com benfeitorias.
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a
doar à Prefeitura Municipal de Muqui uma área de
terra com 57.970,00m² (cinquenta e sete mil,
novecentos e setenta metros quadrados) situada na
Rua Joaquim Afonso, no lugar denominado “Alto
Boa Esperança” onde funcionou a Escola Polivalente
de Muqui, no Município de mesmo nome, limitandose ao Norte com Maria Natalina Polati Prucoli,
loteamento, Prefeitura Municipal de Muqui e Rua
Joaquim Afonso; ao Sul com Felipe Marques da
Silva e Prefeitura Municipal de Muqui; a Leste com a
Rua Joaquim Afonso e loteamento; e a Oeste com a
Prefeitura Municipal de Muqui.
Art. 2° A doação referida no artigo 1º se
destina à implantação de equipamentos públicos
municipais de esporte e lazer; cuja instalação,
manutenção e eventuais construções que se
fizerem
necessárias
para
o
efetivo
funcionamento serão de responsabilidade do
donatário.
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Art. 4° As despesas decorrentes desta
doação correrão por conta do donatário.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 14 de junho de 2012.
MENSAGEM Nº 139/2012
Senhor Presidente:
Encaminho à apreciação dessa Assembleia
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito
alteração do “Anexo V – Entidades Aptas a
Receberem Transferências a Título de Subvenções
Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios”,
constante da Lei Orçamentária Anual Nº 9.782, de 03
de janeiro de 2012, com a inclusão no Quadro
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro
Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de Estado
de Saúde da Entidade: “Junta de Ação Social Batista
da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo”,
conforme Anexos I e II do Projeto de Lei.
Desta forma, solicito a aprovação por essa
Casa de Leis, do incluso projeto de lei que permitirá a
adequação do orçamento vigente às necessidades da
Administração Pública Estadual.
Atenciosamente
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
PROJETO DE LEI Nº 236/2012
Inclui entidade no Quadro
Demonstrativo de Subvenções
Sociais
e
no
Quadro
Demonstrativo de Auxílios, do
Anexo V da Lei Orçamentária nº
9.782, de 03 de janeiro de 2012,
para o fim que especifica.

I - não utilização no prazo de 02 (dois)
anos, contados do registro da escritura pública no
Cartório de Registro Geral de Imóveis.

Art. 1º Fica incluída no “Anexo V –
Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária Anual Nº
9.782, de 03 de janeiro de 2012, no Quadro
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro
Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de Saúde a
Entidade “Junta de Ação Social Batista da
Convenção Batista do Estado do Espírito Santo”,
conforme Anexos I e II.

II - cessação da finalidade de que trata o
artigo 2° desta lei.

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

Art. 3° O imóvel objeto desta doação,
retornará ao patrimônio estadual, independentemente
de pagamento de indenização, nas seguintes
hipóteses:
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ANEXO I

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Subvenção Social
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade

Município:

44.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
44.901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
JUNTA DE AÇÃO SOCIAL BATISTA DA CONVENÇÃO BATISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA

ANEXO II
Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Auxílios
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade

Município:

44.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
44.901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
JUNTA DE AÇÃO SOCIAL BATISTA DA CONVENÇÃO BATISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATOS DO PRESIDENTE
ATO Nº 3453
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

CONSIDERAR LICENCIADA, para
tratamento de saúde no dia 06 de junho de 2012,
a Deputada APARECIDA DENADAI, na forma
no Art. 305, inciso II do Regimento Interno.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,
em 18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente

VITÓRIA

EXONERAR, na forma do artigo 61, §
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31
de janeiro de 1994, TEREZINHA OLIVEIRA
CALIXTE, do cargo em comissão de Técnico
Sênior de Gabinete de Representação
Parlamentar, código TSGRP, do gabinete da
Deputada Aparecida Denadai, por solicitação da
própria Deputada, contida no processo nº
122203/2012.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3455

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 3454
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR, na forma do artigo 61, §
2º, alínea “a”, , da Lei Complementar nº 46, de
31 de janeiro de 1994, IVONE MARIA
HELMER VIZZOTTO, do cargo em comissão
de Assistente de Gabinete de Representação
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete da
Deputada Solange Lube, por solicitação da própria
Deputada, contida no processo nº 122239/2012.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3456
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, FERNANDA TAYLOR DE
SOUZA, do cargo em comissão de Técnico Júnior de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
TJGRP, do gabinete do Deputado Sérgio Borges, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 122177/2012.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3457
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, TEREZINHA OLIVEIRA CALIXTE, para
exercer o cargo em comissão de Sub-Coordenador de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
SCGRP, no gabinete da Deputada Aparecida
Denadai, por solicitação da própria Deputada, contida
no processo nº 122202/2012.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
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ATO Nº 3458
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, EDUARDO MEIRELLES, para exercer o
cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de
Representação Parlamentar, código TSGRP, no
gabinete da Deputada Aparecida Denadai, por
solicitação da própria Deputada, contida no processo
nº 122203/2012.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3459
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
NOMEAR nos termos do inciso I do Artigo
12 da Lei Complementar nº 46/94, RAFAEL
FRACALOSSI MENEZES, para exercer o cargo de
PROCURADOR DE 1ª CATEGORIA, habilitado
em Concurso Público, regido pelo Edital nº 01AL/ES, publicado em 29/07/2011 e homologado
através do Ato nº 2671, publicado no Diário do Poder
Legislativo de 22/03/2012.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3460
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, WILSON TEIXEIRA GAMA, para exercer o
cargo em comissão de Diretor de Infraestrutura e
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Logística, código DIL, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3461
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
NOMEAR nos termos do inciso I do Artigo
12 da Lei Complementar nº 46/94, ROBERTA
ALESSANDRA ENDRING PENHA para exercer o
cargo de TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO
SOCIAL I, habilitado em Concurso Público, regido
pelo Edital nº 01-AL/ES, publicado em 29/07/2011 e
homologado através do Ato nº 2671, publicado no
Diário do Poder Legislativo de 22/03/2012.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3462
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121868/2012, resolve:
CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor RENATO
BORGES SERRANO, matrícula nº 202747,
ocupante do cargo em comissão de Subcoordenador
de Gabinete de Representação Parlamentar, código
SCGRP.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3463
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121728/2012, resolve:
CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora TÂNIA
FREITAS SPADETO, matrícula nº 29961, titular do
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código
ETLS.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3464
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 016649/2012, resolve:
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CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora CARLOS
AUGUSTO FERREIRA FALCÃO, matrícula nº
016649, titular do cargo efetivo de Técnico
Legislativo Sênior, código ETLS.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor ELIONES
MARCAL REGINALDO, matrícula nº 205620,
ocupante do cargo em comissão de Assessor Júnior
de Gabinete da Presidência, código AJGP.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3465

ATO Nº 3467

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121947/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121693/2012, resolve:

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor ADRIANO
RIVA DO CARMO, matrícula nº 206409, ocupante
do cargo em comissão de Assessor Sênior da
Comissão de Ciência e Tecnologia, código ASSCCT.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor JOSE
ROBERTO SILVA HERNANDES, matrícula nº
203313, titular do cargo efetivo de Analista
Legislativo, código AL.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3466

ATO Nº 3468

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121755/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121673/2012, resolve:
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CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora ROSANA
PALASSI CUPERTINO DE CASTRO BORGES,
matrícula nº 035749, titular do cargo efetivo de
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor JORGE
CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula nº
201608, titular do cargo efetivo de técnico em
Tecnologia da Informação, código ETTI.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3469

ATO Nº3471

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121694/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121710/2012, resolve:

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor MAURO
MARQUES, matrícula nº 207834, ocupante do cargo
em comissão de Supervisor-Geral de Gabinete de
Representação Parlamentar, código SGGRP.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor RUBENS
JOSE DO NASCIMENTO, matrícula nº 201009,
ocupante do cargo em comissão de Supervisor do
Setor de Recepção, código SSR.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3470

ATO Nº 3472

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121705/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121742/2012, resolve:

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora DIRLENE
FRANCISCO NUNES, matrícula nº 201057, titular
do cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior,
código ETLS.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
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CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor WANDER
SANTOS SIQUEIRA, matrícula nº 205022,
ocupante do cargo em comissão de Técnico Sênior de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
TSGRP.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3473

ATO Nº 3475

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121772/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121771/2012, resolve:

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora LILIAN
BORGES DUTRA, matrícula 200158, titular do
cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior, código
ETLJ.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora MARIA
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND, matrícula
nº 202348, ocupante do cargo em comissão de
Supervisor da Central de Eventos, código SCE.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3474

ATO Nº 3476

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121669/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121682/2012, resolve:
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CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 ao servidor WERLEN
SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 207924, titular
do cargo efetivo de Procurador.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3479
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 17, inciso X do Regimento
Interno e considerando as informações contidas no
Processo Administrativo nº 121904/2012, resolve:

ATO Nº 3477
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 17, inciso X do Regimento
Interno e considerando as informações contidas no
Processo Administrativo nº 121898/2012, resolve:
Efetuar a progressão vertical a que faz jus a
servidora MICHELLY ALVES DE SOUZA SAID,
matrícula nº 201244, efetiva no cargo de Técnico
Legislativo Sênior – ETLS, para a categoria II, nível
A, a partir de 01/06/2012, de acordo com o art. 44
da Resolução nº 2.890/2011.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3478
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 17, inciso X do Regimento
Interno e considerando as informações contidas no
Processo Administrativo nº 121899/2012, resolve:
Efetuar a progressão vertical a que faz jus a
servidora MONICA MEDICE PAES, matrícula nº
201642, efetiva no cargo de Taquígrafo Parlamentar
Apanhador – ETPA, para a categoria II, nível A, a
partir de 01/06/2012, de acordo com o art. 44 da
Resolução nº 2.890/2011.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

Efetuar a progressão vertical a que faz jus o
servidor OLIMPIO VIANA MORAES, matrícula
nº 203516, efetivo no cargo de Técnico Legislativo
Sênior – ETLS, para a categoria II, nível A, a partir
de 01/06/2012, de acordo com o art. 44 da Resolução
nº 2.890/2011.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3480
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 17, inciso X do Regimento
Interno e considerando as informações contidas no
Processo Administrativo nº 121905/2012, resolve:
Efetuar a progressão vertical a que faz jus a
servidora
PATRICIA
LIMA
PIMENTEL
CRISTO, matrícula nº 200734, efetiva no cargo de
Técnico Legislativo Sênior – ETLS, para a categoria
II, nível A, a partir de 01/06/2012, de acordo com o
art. 44 da Resolução nº 2.890/2011.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
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ATO Nº 3481

ATO Nº 3483

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 17, inciso X do Regimento
Interno e considerando as informações contidas no
Processo Administrativo nº 121791/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121667/2012, resolve:

Efetuar a progressão vertical a que faz jus
o
servidor
ANDERSON
NICOLETTI
SCARIOT FALEIRO, matrícula nº 203220,
efetivo no cargo de Técnico Legislativo Sênior –
ETLS, para a categoria II, nível A, a partir de
01/06/2012, de acordo com o art. 44 da
Resolução nº 2.890/2011.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3482
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso das atribuições legais, resolve:

Art. 1º DESIGNAR os servidores Paulo
Marcos Lemos, Julio Cesar Bassini Chamun e
Carlos Eduardo Casa Grande para compor
Comissão
visando
a
elaboração
e
encaminhamento a esta Mesa Diretora de
relatório acerca das Funções Gratificadas
concedidas aos servidores deste Poder.
Parágrafo único. A Comissão designada
neste artigo terá o prazo de 30 (trinta) dias para
conclusão de seus trabalhos, a partir da publicação do
presente Ato.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora ANA
CRISTINA PIZZOL LARANJA, matrícula nº
207911, titular do cargo efetivo de Técnico
Legislativo Sênior, código ETLS.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3484
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121531/2012, resolve:

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora MARIA
CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA RAMOS,
matrícula nº 207497, ocupante do cargo em comissão
de Auxiliar de Gabinete de Representação
Parlamentar, código AXGRP.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
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ATO Nº 3485

ATO Nº 3487

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121574/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121388/2012, resolve:

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora NILSARA
MIRIAM MACIEL LOUBACK, matrícula nº
207578, ocupante do cargo em comissão de
Supervisor da Comissão de Segurança, código
SCSEG.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora LUZIA
MATTOS, matrícula nº 26013, titular do cargo
efetivo de Taquígrafo Parlamentar Revisor, código
ETPR.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
ATO Nº 3488

ATO Nº 3486
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121637/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121678/2012, resolve:

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora NEUSA
MARIA CAVALLINI – Aposentada - matrícula nº
16572, no cargo efetivo de Técnico Legislativo
Sênior, código ETLS.

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora JACILDA
MARTINS DA ROCHA, matrícula nº 207472,
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ADGRP.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
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ATO Nº 3489

ATO Nº 3491

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121532/2012, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora BENILDES
MARIA PIZETTA CARVALHO, matrícula nº
201061, titular do cargo efetivo de Técnico
Legislativo Sênior, código ETLS.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATO Nº 3490
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, a
qual regulamenta a concessão de assistência à saúde
na forma de auxílio financeiro aos servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta no
processo nº 121869/2012, resolve:
CONCEDER o auxílio saúde de que trata a
Resolução nº 3.187/2012 à servidora LARISSA
REISEN, matrícula nº 206046, ocupante do cargo
em comissão de Assessor Sênior da Supervisão da
Comissão de Finanças, código ASSCF.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 3314, de
28.05.2012, publicado em 29.05.2012, que nomeou
ERICH RAPHAEL MASSON, para exercer o cargo
de provimento efetivo, de PROCURADOR DE 1ª
CATEGORIA.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
18 de junho de 2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário

ATOS DO DIRETOR‐GERAL
PORTARIA Nº 1265
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais, resolve:
CONCEDER 25 (vinte e cinco) dias de
recesso regulamentar proporcional, à estagiária
CAROLINI BARBOSA COVRE, matrícula nº
001723, no período de 01 a 25.06.2012, de acordo
com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008,
publicada no DOU em 26/09/2008.
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
13 de junho de 2012.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
Fica rescindido, a partir de 01.06.2012, de
acordo com a cláusula primeira do Contrato de
Complementação Educacional, firmado entre a
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e
a estagiária do Ensino Superior, CAROLINI
BARBOSA COVRE.
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
13 de junho de 2012.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
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RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
Fica rescindido, a partir de 11.06.2012, de
acordo com a cláusula primeira do Contrato de
Complementação Educacional, firmado entre a
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e
o estagiário do Ensino Superior, SERGIO DA
SILVA MEDEIROS.
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
11 de junho de 2012.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria
RESUMO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
1. CONTRATANTE:

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
2. CONTRATADO:
FRANCIELLE
MARELISA NEVES
3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO
EDUCACIONAL
Ensino Superior
18.06.2012 a 17.06.2013
4. VIGÊNCIA:
5. VALOR MENSAL R$ 701,58 (setecentos e
DO CONTRATO: um reais e cinquenta e
oito centavos).
6. DOTAÇÃO
3.3.90.36.00
ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
14 de junho de 2012.
PAULO MARCOS LEMOS
Diretor-Geral da Secretaria

ATOS DO SUBDIRETOR‐GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 021/2012
Processo Nº 120852/2012
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público que fará realizar Licitação, sob a
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas
alterações, por meio de Sistema Eletrônico para
Contratação de empresa homologada pela
“ANATEL” para prestação de serviços de
conexão dedicada À internet, com velocidade de
“20 Mbps” (vinte megabits por segundo), com
conectividade “IP” (Internet Protocol), suporte a
aplicações “TCP/IP” (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), listados no Anexo I do
Edital.
O Edital está disponível no site:
www.al.es.gov.br link pregão
www.licitacoes-e.com.br

eletrônico

Recebimento das Propostas até:
02/07/2012 às 14:00h.
Abertura das Propostas:
02/07/2012 às 14:00h.
Início da Sessão de Disputa:
02/07/2012 às 16:00h.
Maiores
informações
através
do
E-mail:
pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: (27) 33823874
Vitória-ES, 18 de junho de 2012.
OCTAVIO LUIZ ESPINDULA
Subdiretor-Geral da Secretaria

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA – 19.06.12
HORA
08H00
08H20

12H00

OBSERVAÇÃO

PROGRAMAS
PANORAMA
ESPAÇO PARCERIA
CÂMARA MUNICIPAL DE
VITÓRIA

MUNICÍPIOS
CAPIXABAS

ou

TEMA
TELEJORNAL SEGUNDAFEIRA

ENTREVISTADOS
DIVERSOS

TRABALHOS
DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
BOM JESUS DO NORTE

DIVERSOS
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12H30

ESPAÇO PARCERIA
STJ: STJ CIDADÃO

13H00

ASSEMBLEIA DO
CAMPO

13H30

OPINIÃO

MAUS
TRATOS
ANIMAIS

14H00

PANORAMA

TELEJORNAL
FEIRA

14H15

BIOGRAFIA

DIRCEU CARDOSO

14H30

AÇÃO PARLAMENTAR

ATIVIDADE
PARLAMENTAR

15H00

AO VIVO

SESSÃO ORDINÁRIA
REPERCUSSÃO

DIVERSOS
FABIANO FIÚZA RANGEL,
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE DEFESA SANITÁRIA E
INSPEÇÃO ANIMAL DO IDAF

TRANSPORTE ANIMAL

DE

SEGUNDA-

VIRGÍNIA
BRANDÃO,
PRESIDENTE DA SOPA-ES
DIVERSOS
SÉRGIO
ROCIO,
JORNALISTA
LUCIANO
PEREIRA,
DEPUTADO ESTADUAL

TRABALHOS
DO
LEGISLATIVO ESTADUAL
DIVERSOS

15H30

REPORTAGEM ESPECIAL

BRASIL/ITÁLIA

16H00

PERSONALIDADES

ROBERTO CARLOS

16H30
17H00

17H30

18H00

18H30
19H00

SOM DA TERRA
HORÁRIO
ALTERNATIVO

VERA DA MATTA

ESPAÇO PARCERIA
SESC TV: O MUNDO DA
ARTE

TRÊS OLHARES
SÃO PAULO

ESPAÇO PARCERIA
STJ: STJ CIDADÃO

DIVERSOS

ES EM DEBATE

UM DEDO DE PROSA
SESSÃO SOLENE

NAT
SOBRE

PARQUES DO ES

ALINE GARCIA, GERENTE
DE RECURSOS NATURAIS
DO IEMA
YURI SALVADOR, DA
EQUIPE ÚLTIMOS
REFÚGIOS

PRODUÇÃO
CAPIXABA

PAULO ROBERTO SODRÉ,
ESCRITOR

LITERÁRIA

DEFENSORIA PÚBLICA

20H30

MUNICÍPIOS
CAPIXABAS

21H00

SABOR ES

21H30

PANORAMA

TELEJORNAL
FEIRA

22H00

PERSONALIDADES

ROBERTO CARLOS

22H30

OPINIÃO

MAUS
TRATOS
ANIMAIS

23H00

AÇÃO PARLAMENTAR

ATIVIDADE
PARLAMENTAR

23H30

PANORAMA

00H00

ES EM DEBATE

DIVERSOS

BOM JESUS DO NORTE

DIVERSOS

COMIDA FRANCESA

TELEJORNAL
FEIRA

PARQUES DO ES

DIVERSOS

TERÇA-

DIVERSOS
DIVERSOS

DE

VIRGÍNIA
BRANDÃO,
PRESIDENTE DA SOPA-ES
LUCIANO
PEREIRA,
DEPUTADO ESTADUAL

TERÇADIVERSOS

ALINE GARCIA, GERENTE
DE RECURSOS NATURAIS
DO IEMA
YURI SALVADOR, DA
EQUIPE ÚLTIMOS
REFÚGIOS

20 - Diário do Poder Legislativo

ATAS DAS SESSÕES
DÉCIMA SEXTA SESSÃO ESPECIAL
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA
DA
DÉCIMA
SÉTIMA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 DE
MAIO DE 2012.
ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA
MINUTOS,
O
SENHOR
DEPUTADO
GENIVALDO LIEVORE OCUPA A CADEIRA
DA PRESIDÊNCIA.
A
SR.ª
CERIMONIALISTA
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Senhoras e
Senhores, Deputados presentes, telespectadores da
TV Assembleia, boa-noite.
É com satisfação que a Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos
nesta sessão especial para debater a Importância dos
Alimentos Orgânicos.
Neste momento, é convidado à Mesa o
proponente desta sessão, Senhor Deputado Genivaldo
Lievore, para os procedimentos regimentais de
abertura dos trabalhos. E é convidado o Senhor
Deputado Atayde Armani, Presidente da Comissão de
Agricultura e Vice-Líder do Governo da Assembleia
para tomar assento à Mesa. (Pausa)
(Tomam assento à Mesa as referidas autoridades)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a sessão e solicito ao Senhor Deputado Atayde
Armani que proceda à leitura de um versículo da
Bíblia.
(O Senhor Deputado Atayde Armani lê Jó, 8:28)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Dispenso a leitura da ata da sessão
anterior.
Informo aos Senhores Deputados e demais
presentes que esta sessão é especial, para debater a
Importância dos Alimentos Orgânicos, conforme
requerimento de nossa autoria, aprovado em Plenário.
A
SR.ª
CERIMONIALISTA
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Convido para
compor a Mesa o Senhor Enio Bergoli da Costa,
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Pesca; a Senhora Gisila Fleger, Secretária de
Agricultura, representando o Prefeito de Santa Maria
de Jetibá; o Senhor Evair Vieira de Melo, DiretorPresidente da Incaper; o Senhor Decimar Schultz,
Gerente de Agricultura Orgânica da Seag; a Senhora
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Sara Hoppe, representante da Superintendência da
Delegacia Federal do Ministério da Agricultura e
Pecuária; a Senhora Selene Hammer Tesch,
Presidente da Associação de Agricultores Orgânico
Familiar; o Senhor Adimir Rossmann, representante
do Senhor Luiz Toniato, Diretor-Presidente da
Associação Chão-Vivo; o Senhor Josean de Castro
Vieira,
o
Jota,
Delegado
Federal
do
Desenvolvimento Agrário do Espírito Santo; o
Senhor Brício Alves Júnior, Superintendente da
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab; o
Senhor Esthereo Sebastião Colnago, Presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito
Santo e do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado do Espírito Santo e o
Pastor Silas Vieira, Subsecretário de Segurança
Alimentar e Nutricional de Vitória. (Pausa)
(Tomam assento à Mesa os referidos convidados)
A
SR.ª
CERIMONIALISTA
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Convido todos
para, de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional.
(Pausa)
(É executado o Hino Nacional)
A
SR.ª
CERIMONIALISTA
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Fará uso da palavra
o Senhor Deputado Genivaldo Lievore, proponente
desta sessão especial.
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Atayde Armani, para que possa me
pronunciar.(Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE
ARMANI) - Assumo a presidência dos trabalhos e
concedo a palavra ao Senhor Deputado Genivaldo
Lievore.
O SR. GENIVALDO LIEVORE - (Sem
revisão do orador) - Excelentíssimo Senhor
Deputado Atayde Armani, Presidente desta sessão
especial e Presidente da Comissão de Agricultura
desta Casa de Leis, como também vice-líder do
Governo, que tem atribuição de encaminhar e discutir
os projetos com os demais Parlamentares a condução
do nosso Estado.
Saudamos e agradecemos a presença do
Senhor Enio Bergoli da Costa, Secretário de Estado
da Agricultura; Senhora Gisila Flergler, Secretária de
Agricultura, representando o prefeito de Santa Maria
de Jetibá; o Senhor Evair Vieira de Melo, DiretorPresidente do Incaper; Senhor Decimar Schultz,
Gerente da Agricultura Orgânica da Seag; Senhora
Sara Hoppe, representante da Superintendência da
Delegacia Federal do Ministério da Agricultura e
Pecuária; Senhora Selene Hammer Tesch, Presidente
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da Associação de Agricultores Orgânicos Familiar;
Senhor Adimir Rossmann, representando o DiretorPresidente da Associação Chão Vivo; Senhor Josean
de Castro Vieira - Jota, Delegado Federal de
Desenvolvimento Agrário do Estado do Espírito
Santo; Senhor Brício Alves Júnior, Superintende da
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab;
Esthereo Sebastião Colnago, Presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado
do Espírito Santo e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo; Pastor Silas
Vieira, Subsecretário de Segurança Alimentar e
Nutricional de Vitória.
Tenho em mãos uma mensagem do ViceGovernador do Estado do Espírito Santo, o Senhor
Givaldo Vieira, que diz:
Sinto-me honrado por receber o convite para a
Sessão Especial que propõe o debate sobre a
importância dos alimentos orgânicos no plenário da
Assembleia Legislativa.
Destaco a importância da iniciativa que age em
sintonia com a realização da 8ª edição da Semana de
Alimentação Orgânica no Espírito Santo, organizado
pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de
Estado da Agricultura. Ambos partilham do mesmo
objetivo que é o esclarecimento sobre o que são os
produtos orgânicos, abordando seus benefícios
ambientais, sociais e nutricionais.
Parabenizo a todos os envolvidos com a organização
deste evento e agradeço carinhosamente pelo
convite.
Peço desculpas por não poder comparecer, em
virtude de compromissos assumidos anteriormente.
Desejo que o debate prospere em êxito!
Um fraterno abraço!
Atenciosamente
Givaldo Vieira
Vice-Governador do Estado do Espírito Santo
Saudação especial a todos e a todas presentes
nesta sessão especial. Desta tribuna falamos da
importância da divulgação e do entrosamento das
entidades da sociedade civil presente neste Plenário;
do Poder Executivo, representado pela Secretaria de
Agricultura e desta Casa de Leis, para celebrarmos a
Semana do Alimento Orgânico.
Hoje, são sete bilhões de pessoas que se
alimentam e precisam de alimentação. É necessário
que pensemos muito na sustentabilidade, e
primeiramente na saúde. Alimento orgânico significa
saúde, proteção ao solo e à água.
Portanto, essa sessão especial tem o objetivo
de atingir a maioria da população, não só com a
apresentação dos alimentos e com a comercialização
que temos durante essa semana, mas também que os
governos municipais possam se envolver nesse
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programa cada dia mais. Então, é esse o objetivo de
estarmos recebendo todos e todas nesta noite. (Muito
bem!) (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE
ARMANI) - Devolvo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Genivaldo Lievore. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Assumo a presidência neste momento e
passo a palavra à cerimonialista.
A
SR.
CERIMONIALISTA
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Convido para fazer
uso da palavra o Senhor Deputado Atayde Armani.
O SR. ATAYDE ARMANI - (Sem revisão
do orador) - Boa noite a todos e a todas. É um prazer
imenso estar aqui com o nosso querido Deputado
Genivaldo Lievore, proponente desta sessão especial.
Em primeiro lugar, cumprimentamos nosso
querido Enio Bergoli da Costa, Secretário de Estado
da Agricultura, Abastecimento e Pesca, essa pessoa
amiga que tem lutado, trabalhado e dado tudo de si
para a Agricultura de nosso Estado. É um prazer
poder sempre estar ao seu lado, trabalhando com S.
Ex.ª, às vezes, de mau humor quando o Grêmio
perde, é uma brincadeira. Mesmo assim, é um prazer
imenso, estar ao seu lado, mesmo como
botafoguense. Cumprimentamos também a Senhora
Gisila Flegler, Secretária de Agricultura do
Município de Santa Maria de Jetibá.
Hoje recebemos um email falando que o
Município de Linhares só tem um deputado. O
Senhor Deputado José Carlos Elias será cassado, não
cassaram o mandato de S. Ex.ª ainda, mas nesse
email já o fizeram. Diz ainda que o Senhor Deputado
Luiz Durão entrou com pedido de licença e que o
Deputado Atayde Armani, porque transferiu seu
título de eleitor para o Município de Santa Maria de
Jetibá, falaram que não é de Linhares, sendo que
somos Deputados do Estado do Espírito Santo.
De fato, transferi meu título para o Município
de Santa Maria de Jetibá. Sou linharense de nascença;
tenho Linhares no meu coração, mas não poderia
nessa campanha política deixar de estar com o meu
registro em Santa Maria de Jetibá, por ter tido nesse
Município quatro mil, setecentos e noventa e nove
votos, a maior votação que tive no Estado do Espírito
Santo. Então, orgulho-me hoje por ser um eleitor
daquele Município.
Estou dando esta resposta porque, às vezes,
existem pessoas que se preocupam com esse tipo de
informação. Sou deputado do Estado do Espírito
Santo, não do Município de Linhares e nem do
Município de Santa Maria de Jetibá. Mas se a pessoa
quis me ferir nesse sentido, ela fez muito errado
porque muito me orgulha saber, ter conhecido e
poder conviver com o povo de Santa Maria de Jetibá.
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Cumprimentamos nosso querido Evair Vieira
de Melo, Diretor-Presidente do Incaper; o Senhor
Decimar Schultz, Gerente de Agricultura Orgânica da
Seag; a Senhora Sara Hoppe, Representante da
Superintendência da Delegacia Federal do Ministério
da Agricultura e Pecuária; a Senhora Selene Hammer
Tesch, Presidente da Associação de Agricultores
Orgânico Familiar; o Senhor Luiz Toniato,
Representante do Diretor-Presidente da Associação
Chão-Vivo; o Senhor Josean de Castro Vieira, Jota,
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário do
Espírito Santo; O Senhor Brício Alves Júnior,
Superintendente da Companhia Nacional de
Abastecimento, Conab, grande lutador, outro
companheiro que não temos palavras para falar dele e
o parabenizamos pelo trabalho que vem fazendo à
frente da Conab. Cumprimentamos o Senhor
Esthereo Sebastião Colnago, Presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras, outro
amigo do peito; não temos palavras para falar de S.
S.ª. Cumprimentamos o Pastor Silas Vieira,
Subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional
de Vitória.
Senhor Presidente, quem me conhece sabe
que não gosto de fazer discurso lido. Não sou Lula,
mas não gosto de fazer discurso lido. Mas escreveram
um discurso com conteúdo técnico para eu ler hoje.
Tentarei lê-lo, mas o bom é fazer discurso.
Senhoras e senhores, é com grande satisfação
que estamos nesta sessão especial para abrir
oficialmente a 8.ª Semana dos Alimentos Orgânicos
que terá uma vasta programação de debates,
discussões e palestras de vários especialistas que
acontecerão nos municípios da Grande Vitória e em
alguns do Interior do Estado, contribuindo
decisivamente para o aumento da consciência, da
importância e do valor dos alimentos orgânicos para
nossa vida. Esta semana tão especial para a
agricultura capixaba, que teve início ontem, vai até o
dia 02 de junho e representa seguramente muito mais
do que ela própria. É uma grande vitória coletiva de
pessoas anônimas que acreditaram e confiaram na
força de um ideal de vida com a participação de
muitas mãos que, ao longo de várias décadas, têm
fortalecido cada vez mais o seu propósito.
A agricultura orgânica é motivo de orgulho
para os capixabas e para o Estado do Espírito Santo.
Frente a tantos desafios que a vida moderna nos
impõe, a dedicação e o amor à agricultura é algo
singular e - por que não dizer? - uma missão.
Damos as boas-vindas a todos, em especial a
todos os agricultores presentes neste Plenário nesta
noite, a quem devotamos a nossa mais sincera
admiração.
Hoje, como sabemos, um dos maiores
desafios do nosso Planeta para as próximas décadas,
como o Senhor Deputado Genivaldo Lievore já disse,
é a sustentabilidade que é uma questão séria. Em
nenhum outro tempo o ritmo acelerado do consumo e
o estilo de vida da sociedade provocaram tantas
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transformações em nosso Planeta. E dia após dia os
impactos irreversíveis dessas transformações estão
sendo dolorosamente percebidos com os desastres
ambientais, descontrole do clima, a escassez da água
e o perigoso cenário por falta de alimentos no mundo.
Mais do que nunca, meus amigos, é preciso
conscientizar os formadores de opinião, a sociedade,
os agentes públicos e as autoridades sobre a
importância da sustentabilidade.
O Brasil é, sem dúvida, o celeiro do mundo.
Mas antes de alimentar o mundo precisa ser capaz de
alimentar o seu povo com ações efetivas que acabem
com a fome em nosso Estado e no nosso País. E se
ansiamos que esse celeiro seja sustentável, com solo
fértil, água abundante e uma produção contínua,
precisamos ser capazes de respeitar a natureza e
promovermos cada vez mais as práticas que a
agricultura orgânica nos ensina que, além de garantir
a produção de alimentos de qualidade, mantém a
preservação do meio ambiente como condição de
sobrevivência, fazendo do seu ofício um exemplo.
Hoje, dos setenta e oito municípios
capixabas, vinte e seis desenvolvem atividades
agroecológicas ou orgânicas, destacando-se em
volume de produção o Município de Santa Maria de
Jetibá, além dos Municípios de Iconha, Nova
Venécia, Mantenópolis e Domingos Martins com
uma movimentação estimada em quinze milhões de
reais/ano.
Na
Grande
Vitória,
cinco
feiras
especializadas em produtos orgânicos oferecem
semanalmente aos consumidores acesso a
hortifrutigranjeiros saudáveis e sem agrotóxicos.
No Espírito Santo, são produzidas
mensalmente duas mil e quinhentas toneladas de
produtos orgânicos em mil e trezentas propriedades
rurais distribuídas em cinco mil e quatrocentos
hectares. Graças a um esforço coletivo dos
agricultores, além de duzentas propriedades
certificadas e quatrocentas em fase de transição que
serão certificadas até o final de 2014.
Como vemos, senhoras e senhores, temos
grande potencial para a agricultura orgânica ainda a
ser explorado e difundido em nosso Estado que, ao
ser direcionado pelas políticas de investimento no
campo - como vem sendo feito pela Secretaria de
Agricultura do Estado no Governo Renato
Casagrande - haveremos de alcançar o pleno
desenvolvimento no meio rural com qualidade de
vida e mais oferta de alimentos saudáveis na mesa
dos capixabas.
Antes de terminarmos esse pronunciamento,
como Presidente da Comissão de Agricultura desta
Casa, com grande satisfação e de público,
agradecemos ao Secretário de Estado da Agricultura
Abastecimento e Pesca Enio Bergoli e a todos que se
envolveram no Estado do Espírito Santo na briga
pela aprovação do novo Código Florestal.
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Aproveitamos o momento, como um dos
representantes do Partido Democrata nesta Casa e no
Brasil - todos são sabedores da oposição que este
Partido faz à Presidenta Dilma Rousseff em Brasília para agradecer a S. Ex.ª pelas suas atitudes quanto ao
Código Florestal, pois S. Ex.ª tomou as atitudes
certas que vieram em benefício dos pequenos
agricultores do Norte do Espírito Santo. Como
exemplo citamos o Município de Santa Maria de
Jetibá, além de outros municípios que são, hoje, os
grandes produtores de hortifrutigranjeiros do nosso
Estado e do nosso País.
Esperamos que o Congresso Nacional tenha
mais do que nunca muita responsabilidade pela
necessidade que temos de ter uma legislação e
tranquilidade no meio rural, no setor rural. Sabemos
mais do que ninguém que precisamos cada vez mais
nos preocupar com nossas nascentes, nossas APP’s Áreas de Preservação Permanente e com as nossas
beiras de rios. Temos condições de fazer isso desde
que demos aos nossos agricultores condições,
principalmente financeiras, para que eles façam isso,
ou seja, principalmente os agropecuaristas do Norte
do Espírito Santo.
O Deputado Genivaldo Lievore é do Partido
da Presidenta Dilma Rousseff e S.Ex.ª tem tomado as
atitudes corretas em relação ao Código Florestal.
Desejamos uma boa semana a todos, já que
têm uma longa semana pela frente, com os vários
debates e oficinas. Parabéns a todos.
Senhor Presidente, somos um extremo
defensor nesta Casa da agricultura. Fomos relator da
CPI de defensivo agrícola e mandamos, à época,
quatorze indicações ao IDAF - Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - e temos
certeza que, com o tempo, as providências serão
tomadas. Temos muita tranquilidade para estar hoje
nesta Casa, tanto quanto Presidente da Comissão da
Agricultura quanto pela representação que temos em
relação à agricultura do Estado do Espírito Santo.
Desejamos boa noite a todos e que Deus
ilumine o nosso agricultor para que continue nessa
luta, nesse trabalho que ele faz em prol da nossa
sociedade, em prol das pessoas que têm necessidade
do seu alimento no dia a dia. Muito obrigado! (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Concedo a palavra ao Senhor Ivair
Vieira de Melo, Diretor Presidente do Incaper.
O SR. IVAIR VIEIRA DE MELO - (Sem
revisão do orador) - Senhoras e senhores, boa noite.
Saúdo todos em nome dos Senhores Deputados
Genivaldo Lievore, um amigo na implementação de
políticas públicas, principalmente, na região Noroeste
do nosso Estado e Atayde Armani um parlamentar
que tem conseguido conquistas importantes para a
agricultura deste Estado.
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Saúdo também o Senhor Ênio Bergoli da
Costa, Secretário de Estado da Agricultura,
funcionário de carreira, há vinte e seis anos, do nosso
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural do Espírito Santo e a pedido de S.
Ex.ª, serei breve.
Saúdo a minha equipe, falarei em nome dela,
em especial o Senhor Jacimar Luis de Souza, que fará
a sua apresentação; o Doutor Lúcio Demuner,
representante da equipe do Incaper que se envolve
com essas práticas sustentáveis, um dos mais recentes
doutores desse programa de especialização, fez seu
mestrado na Espanha em sustentabilidade e agora
retorna ao Estado para colocar em prática os
conceitos da Academia e experiência vivida, em
nossas terras; o Senhor Edegar Fomentini, que foi
responsável técnico da equipe por muitos anos e,
agora, retorna às suas bases, está fazendo extensão,
mas sem abrir mão das premissas de sustentabilidade.
Faremos uma reflexão muito breve. Nos
próximos dias o mundo terá oportunidade de realizar
um debate em torno da produção de alimentos; a
Rio+20 cumpre esse papel. Há muita discussão se
atingirá ou não o seu objetivo. Esse debate que, às
vezes, é muito ideológico, mas, só pelo fato do
evento em si, cumpre esse papel.
A Rio+20 liderada pela ONU, traz
oportunidades para o mundo discutir o fornecimento
de alimentos. No início, a ONU entendia como
segurança alimentar somente a quantidade, ou seja,
fazer o alimento chegar até as pessoas.
O
Senhor
Brício
Alves
Júnior,
Superintendente da Conab, realiza um trabalho
espetacular sobre o assunto no Estado.
Agora, a ONU entende e convoca todas as
pessoas que estão com ela nessa missão para que os
alimentos cheguem a todas as pessoas do planeta,
com segurança alimentar na quantidade, mas que esse
alimento chegue reduzindo e mitigando as pegadas
negativas de carbono, deixadas pelo caminho.
O alimento precisa chegar saudável até as
pessoas. Começa a sair do cenário de ser somente um
produto de necessidade fisiológica, passando a ser
visto como a porta de entrada da saúde. Quando se
ajusta à questão da saúde, imaginamos o universo de
hospitais, médicos e tratamentos. O tratamento de
doença é muito caro para o Estado, mas é muito
barato construir políticas públicas para se adquirir
uma alimentação saudável, trazendo dignidade às
pessoas para que possam trilhar seu caminho.
O Incaper tem muito orgulho em registrar os
seus pouco mais de cinquenta anos de existência é a
instituição mais antiga do Brasil é um mérito dos
capixabas. É uma instituição de pesquisa no Brasil,
há mais tempo, que transforma a agricultura orgânica
- conhecimento que às vezes é só voltar ao passado,
muita coisa da prática - em ciência e tecnologia. Esse
é o nosso desafio. E aí entra a educação. Quando
transformo a agricultura orgânica em ciência e
tecnologia significa que tenho domínio na técnica e
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posso repassar esse conhecimento para gerações
futuras, não perdendo o compromisso e o
conhecimento.
Um registro dessa equipe do Incaper que
realiza esse trabalho. Por último, nosso lançamento
de um programa chamado Travessia, que é um
compromisso público do Governo do nosso Estado
liderado pelo Incaper mas com todo envolvimento
das entidades que nenhuma prática nossa de pesquisa,
de variedades, de pragas, de doenças, de manejo, de
extensão rural de assistência técnica, tenha a negativa
de ter o compromisso de realmente pautarmos uma
agenda que caminhe para práticas que possam mitigar
o impacto da agricultura sobre o meio ambiente.
Então, esse é um compromisso fundamental e
essencial para que possamos ter um alimento
saudável, nunca se esquecendo da premissa;
pautamos isso hoje cedo com a Ufes, temos que
pensar em alimento com quantidade para os
consumidores mas não podemos perder o foco que na
base tem alguém que produz esse alimento e precisa
ter renda. Isso é fundamental.
Então, saúde para quem se alimenta,
responsabilidade com o meio ambiente, mas muito
compromisso, cautela, cuidado e carinho com quem
está na base, produzindo, sem perder o foco da renda.
Daí a gente faz os pilares da sustentabilidade.
Parabéns e que tenhamos esta semana um debate
fortalecido e façamos disso uma agenda nossa, o
nosso dia a dia, nossos hábitos. Muito obrigado e boa
noite. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (GENIVALDO
LIEVORE) - Concedo a palavra ao Pastor Silas
Vieira, Subsecretário de Segurança Alimentar e
Nutricional.
O PASTOR SILAS VIEIRA - (Sem
revisão do orador)- Agradeço a esta Casa o convite
e é com muita honra que participo desta audiência
pública que discute um tema tão caro, e precioso para
todos nós que trabalhamos na causa pela Segurança
Alimentar e Nutricional como um direito humano a
uma alimentação saudável e adequada.
Parabenizamos
o
Senhor
Deputado
Genivaldo Lievore pela iniciativa desta audiência e
cumprimentamos o Senhor Deputado Atayde
Armani; cumprimentamos também todos os
integrantes da Mesa na pessoa do Senhor Doutor
Enio Bergoli da Costa, Secretário Estadual de
Agricultura; o Senhor Josean de Castro Vieira, o
Jota, do MDA, companheiro nesta luta; Senhora Sara
Hoppe, representante da Superintendência da
Delegacia Federal do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; e tantas pessoas ilustres,
como o Senhor Brício Alves Júnior, nosso também
amigo e companheiro na Política de Abastecimento à
frente da Conab. Saudamos cada um que tem
trabalhado na questão mais específica de uma
alimentação orgânica produzida de uma forma
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agroecológica na figura deste batalhador, Senhor
Decimar Schultz, Gerente da Agricultura orgânica da
Seag, grande companheiro que também tem se doado
nessa causa; às instituições como a Associação ChãoVivo que têm trabalhado também em prol da
sociedade civil; empresas, cooperativas, tão
importantes na soma desse objetivo comum.
Tive o privilégio de compor o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar, na sua primeira
gestão, depois de sua reinstalação no período de 2003
a 2007, quando, então, participei da Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional - Losan, a Lei n.o
11.346, sancionada pelo Ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em 15 de setembro de 2006.
Após décadas de construção de um conceito
de segurança alimentar, ficaram definidos nesse texto
legal, conceitos mais amplos sobre o Princípio da
Segurança Alimentar. Trata-se do art. 3.º da Lei n.o
11.346:
(...)
Art. 3o A segurança alimentar e nutricional
consiste na realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que
respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis.
(...)
Creio que ela define bem tudo que se busca
para oferecer e atender esse direito humano, que é a
alimentação adequada, um direito que o Brasil é o
signatário dentro dos pactos internacionais, como o
Pidesc, o Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais.
Tardiamente, no dia 04 de fevereiro de 2010,
foi incluído no texto constitucional, por meio da
Emenda 64, no artigo 6.º, o direito à alimentação.
Estamos construindo, Senhor Deputado Genivaldo
Lievore, uma nova etapa no Brasil, uma nova fase,
trabalhando com o direito humano, enfocando a
alimentação adequada e saudável.
O mundo, nesse próximo mês, estará
debatendo no Brasil a sustentabilidade. Fala-se em a
ONU trabalhar a mudança de indicadores de
desenvolvimento. Nos debates que acompanhamos
pelo rádio e pela televisão as pessoas se preocupam
com o PIB, se é 4,2 ou 4,5, se o PIB cairá ou não. E
sabemos que o PIB é a soma de toda a produção e
toda a riqueza de um país, serviço e produção. Isso
significa que cada dia mais se busca um PIB maior,
produz-se mais, consome-me mais e se agride mais o
meio ambiente. Talvez o índice IDH fosse bem mais
significativo para dizer sobre a qualidade de vida de
um povo. O Brasil oscila entre a sexta e a oitava
economia, mas quanto ao IDH estamos na
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septuagésima segunda posição ainda. O mundo
realmente não precisa produzir tantos itens a mais,
que vão apenas agredindo o planeta cada vez mais,
mas sem promover uma qualidade de vida.
Senhor Deputado, encerro destacando que no
ano de 2010, por meio do Decreto Nº 7.272, o
Presidente da República instituiu a Política Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional. Atualmente
temos essa política. Temos um sistema chamado
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - Sisan. No nosso Estado, no ano
passado, foi aprovado por esta Casa, em 07 de
novembro, e o Senhor Governador Renato
Casagrande sancionou a Lei Complementar Nº 609,
em 09 de dezembro de 2011, instituindo também o
Sistema Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional. São instrumentos, como a política
nacional, o Pnsan, que nos dão condições para
trabalharmos a qualidade de vida no campo e na
cidade.
Concluo com dois destaques das diretrizes
instituídas por meio desse Decreto Nº 7.272/2010,
que instituiu a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional com o objetivo de promover,
justamente, a segurança alimentar e nutricional, e
assegurar o direito humano à alimentação adequada
em todo o território nacional. Duas das suas diretrizes
são: promoção do acesso universal à alimentação
adequada e saudável, que estamos tratando nesta
sessão, da alimentação orgânica, com prioridade para
as famílias e pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional. A segunda, que destaco, é
promoção do abastecimento, feito pela Conab, pela
Ceasa, estruturação de sistemas sustentáveis e
descentralizados, de base agroecológica, de
produção, extração, processamento e distribuição de
alimentos.
Temos hoje instrumentos legais, marcos
legais que nos dão condições de avançar em busca,
realmente, da sustentabilidade no campo e na cidade.
Parabéns por esta semana de debates em várias partes
do Estado e a esta Casa pela iniciativa de chamar essa
audiência Temos muito a avançar, mas com
esperança vamos realmente construindo um mundo
melhor para todos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE -(GENIVALDO
LIEVORE) - Registramos a presença do Senhor José
Roberto Silva Hernandes, nosso colega de trabalho,
assessor técnico da Comissão de Agricultura desta
Casa de Lei. Obrigado pela participação e apoio nesta
audiência. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Brício Alves
dos Santos Júnior, Superintendente Regional da
Conab- Companhia Nacional de Abastecimento.
O SR. BRÍCIO ALVES DOS SANTOS
JÚNIOR - (Sem revisão do orador) - Saudamos o
Senhor Deputado Atayde Armani; o Senhor
Deputado Genivaldo Lievore, que tanto nos
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prestigiou, quando foi vereador em Colatina, com sua
presença em eventos que promovemos; o Senhor
Enio Bergoli da Costa, Secretário de Estado da
Agricultura; a Senhora Sara Hoppe, representante da
Superintendência da Delegacia Federal do Ministério
da Agricultura e Pecuária; o Senhor Josean de Castro
Vieira, o Jota; o Senhor Evair Vieira de Melo; o
Senhor Jacimar Luiz de Souza; o Senhor Esthereo
Sebastião Colnago; o Pastor Silas Vieira e a Senhora
Selene Hammer Tesch, essa guerreira de Santa Maria
de Jetibá.
Senhores Deputados Genivaldo Lievore e
Atayde Armani, a Companhia Nacional de
Abastecimento tem dados importantes para
apresentar aos defensores dos alimentos orgânicos
nesta oitava edição da Semana dos Alimentos
Orgânicos no Espírito Santo. Através do programa do
PAA- Programa de Aquisição de Alimentos remuneramos esses alimentos em mais de trinta por
cento dos produtos convencionais.
O primeiro PAA orgânico do Estado do
Espírito Santo foi em Santa Maria de Jetibá e hoje
está disseminado em vários municípios capixabas.
Hoje, o Programa de Aquisição de Alimentos se
encontra em quase quarenta municípios capixabas. E,
para informação de todos, com essa alimentação
saudável adquirida pelo PAA alimentamos por
semana quase setenta mil pessoas no Estado do
Espírito Santo. Desses alimentos, em torno de vinte
por cento são orgânicos, agroecológicos. Isso é muito
importante.
Para aqueles que desconhecem o nosso
trabalho, a Conab trabalha com a política cafeeira,
cana-de-açúcar e abastecimento de milho para o
Espírito Santo. Em torno de seiscentos e cinquenta
mil toneladas de milho são removidas para o Estado
por meio de programas de remoções, subvenções e
venda balcão. Atendemos vários agricultores no
Estado.
Perguntei ao Secretário Enio Bergoli da
Costa se o Jacimar Luiz de Souza havia sido da sua
turma, ao que me respondeu que não, que ele era
mais velho. Agora, Jacimar, o orgânico não recupera
essa careca. Os pesticidas derrubaram os cabelos. E
mesmo tendo saído dos pesticidas e esteja no
orgânico, acho que é irreversível.
Saudamos também os nossos colegas da
Conab, os Senhores Walter Sodré e Kerley Mesquita.
Estamos à disposição na Conab. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Concedo a palavra à Senhora Sara
Hoppe, representante da Superintendência da
Delegacia Federal do Ministério da Agricultura e
Pecuária.
A SR.ª SARA HOPPE - (Sem revisão da
oradora) -Agradeço ao Senhor Deputado Genivaldo
Lievore ter solicitado esta sessão e, em nome do
Senhor
Deputado
Atayde
Armani,
quero
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cumprimentar todos os colegas da Mesa, que pelo
tempo não vou citar o nome de todos.
Mas não posso perder a oportunidade, ao
estar nesta Casa política, ao estar nas casas dos
capixabas que nos assistem pela televisão, de saudar
e convidar a todos para participarem da Semana dos
Alimentos Orgânicos no Espírito Santo.
Na verdade, esse é um evento nacional, que
está acontecendo em todos os estados ao mesmo
tempo. Então, fazemos parte de um movimento
amplo, que vem crescendo e tomando corpo. É a
oitava edição da Semana dos Alimentos Orgânicos no
Espírito Santo.
Agradeço a todos os parceiros que se
envolveram diretamente na realização da semana,
especialmente à Seag, que sempre compartilhou essa
ideia conosco e está assumindo a responsabilidade de
levar para os consumidores informações sobre o que
são produtos orgânicos. Este é um momento muito
oportuno para que todos saibam sobre o consumo
desses alimentos, mesmo os que já sabem bastante,
devem se envolver um pouco mais. Trazemos o
assunto sobre orgânicos para nossa reflexão com
relação ao consumo, em termos de sustentabilidade
do planeta.
Trago comigo mais uma geração que espera
alguma coisa de nós. Em nome das próximas
gerações, esse convite é feito para que todos
participem dos debates que estão sendo feitos,
conversem com os agricultores e reconheçam neles o
trabalho desenvolvido não apenas quanto à produção
de alimentos, mas de ar e água de qualidade.
Preciso ressaltar o que já foi dito por várias
pessoas: o ato de consumir é uma decisão política. O
que comemos influencia no planeta e na vida das
pessoas. Vamos pensar e utilizar nossa capacidade de
escolha na hora de decidir o que colocar à mesa para
nossa família.
Em nome do Doutor José Arnaldo de
Alencar, Superintendente Federal do Ministério da
Agricultura no Estado do Espírito Santo, trago a
informação de que o Ministério da Agricultura tem
total interesse em que o consumidor conheça cada
vez mais os produtos orgânicos, porque queremos
levar o olho da fiscalização para dentro do coração
das pessoas, para que cada uma tenha, na sua
concepção, o entendimento do que é o alimento
orgânico e participe disso; conheça o agricultor que
produz o alimento que consome; vá à feira, converse,
vá à casa do agricultor; participe conosco da garantia
da qualidade orgânica.
Atualmente, o Brasil tem uma legislação
inovadora no mundo todo. Meu coordenador de
Agroecologia, em Brasília, roda o mundo contando
que temos a possibilidade de que os agricultores
independam da certificação por auditoria em venda
direta. Se tiverem controle social, se o consumidor
reconhecer nele seu papel, seu trabalho, o agricultor
não precisa pagar a uma terceira pessoa para garantir
a qualidade de seu produto.
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Aqueles que têm condição e necessidade de
levar seu produto um pouco mais longe têm a
possibilidade de fazê-lo. Existe um selo nacional para
que todos reconheçam o produto orgânico. Procurem
saber. O Ministério da Agricultura está divulgando a
existência de um selo nacional: Orgânicos Brasil. Se
você não está em contato direto com o produtor,
procure e identifique este selo. É um selo nacional
que dá a garantia de o produto ser realmente
orgânico.
Vamos participar dessa garantia, dessa
qualidade orgânica e dessa decisão. É opção uma de
vida, uma opção política em relação ao consumo e à
sustentabilidade do planeta. Obrigada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Muito obrigado Senhora Sara Hoppe.
Concedo a palavra ao Senhor Enio Bergoli da
Costa, Secretário de Estado da Agricultura.
O SR. ENIO BERGOLI DA COSTA (Sem revisão do orador) - Boa noite. É um prazer
estar mais uma vez nesta Casa de Leis. Cumprimento
de forma muito especial os dois Senhores Deputados
presentes. O Senhor Deputado Genivaldo Lievore,
proponente desta sessão especial realizada neste dia
tão importante, quando comemoramos a semana de
produtos orgânicos.
A semana de produtos orgânicos começou
ontem e vai até domingo, nela a Secretaria de Estado
da Agricultura apresentará à sociedade capixaba as
iniciativas, o trabalho de muitos anos e de muitos
parceiros, que coloca o Estado do Espírito Santo em
destaque por produzir não só alimentos saudáveis,
mas fibras e energia renováveis a partir da
agricultura.
Cumprimento também meu amigo, Senhor
Deputado Atayde Armani. Almoçamos juntos hoje.
Depois de muitos anos, S. Ex.ª pagou um almoço
para mim e para o Senhor Evair Vieira de melo, que
levou cheque porque não estava confiando que S.
Ex.ª pagaria o almoço, pois é muito pão duro, mas
acabou pagando. Esse deputado fantástico, amigo,
que colocou a Comissão de Agricultura para discutir
todos os problemas importantes.
Hoje, aconteceu a reunião da Comissão de
Agricultura desta Casa, quando discutimos a questão
dos tributos cobrados sobre a produção de leite.
Cumprimentamos todas as autoridades que
compõem a Mesa, o Senhor Esthério Sebastião
Colnago,
Presidente
da
Organização
das
Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo
e do Serviço Nacional de Aprendizagem de
Cooperativismo do Estado do Espírito Santo, nosso
parceiro; Pastor Silas Vieira; o Senhor Brício Alves
Júnior, Bricinho, que já fez uso da palavra.
Tão importante quanto produzir alimentos
orgânicos, especialmente para a agricultura familiar,
é ter canais de comercialização, e o Governo Federal
dá exemplo disso. Hoje, temos muitos canais de
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comercialização que facilitam o acesso da população
a esses produtos saudáveis. Então, parabenizamos o
Senhor Brício Alves Júnior e seus colegas da Conab
pelo brilhante trabalho que fazem.
Cumprimentamos também as três mulheres
que compõem a Mesa, duas guerreiras que
representam a Senhora Gisila Flegler, Secretária de
Agricultura do Município de Santa Maria de Jetibá,
Município que é o maior produtor de produtos
orgânicos. Assim fazemos uma saudação especial ao
Município, que começou há muitos anos esse
trabalho e hoje é conhecido no Brasil inteiro por sua
experiência; a Senhora Sara Hoppe, tem uma
vantagem adicional, além de representar o Ministério
da Agricultura, é gremista como eu e tem uma
gremistinha na barriga, que nascerá em setembro,
então, são três gremistas. Acho que nunca houve
tantos gremistas em uma só sessão nesta Casa.
Parabéns! Leve nosso abraço ao Senhor José
Arnaldo.
O Ministério da Agricultura coordena esse
trabalho todo no Brasil, e temos muito orgulho de ter
todas essas parcerias com o Ministério.
Cumprimentamos a Senhora Selene Hammer Tesch,
representante dos nossos produtores de orgânico; o
Senhor Adimir Rossmann, a quem parabenizo pelo
trabalho; antes de vir para esta sessão, fiz questão de
tomar o seu café. Parabenizamos a Associação de
Certificação de Produtos Orgânicos do Espírito
Santo, a Certificadora Chão Vivo; o Senhor Josean de
Castro Vieira, o Jota, nosso parceiro no Ministério de
Desenvolvimento Agrário. Temos um trabalho
importante na agricultura familiar, que tem tudo a ver
com o modo de produção sustentável, temos muitas
ações integradas; o Senhor Decimar Schultz, que é
um guerreiro, nosso Coordenador de Agricultura
Orgânica da Secretaria de Estado da Agricultura,
aquele alemãozinho que está à esquerda do DiretorPresidente do Incaper, Senhor Evair Vieira de Melo.
Existe uma equipe muito grande, muito diversificada,
de muitas instituições que trabalham nesse ramo.
Então, parabenizamos S. S.ª pelo trabalho e, em seu
nome, cumprimentamos todos os técnicos que atuam
no setor.
Deixamos para cumprimentar, por ultimo, o
nosso representante do Incaper. Está presente a esta
sessão o Diretor-Presidente do Incaper, Senhor Evair
Vieira de Melo, que já fez uso da palavra. O Incaper
está fazendo cinquenta e seis anos; foi criado em
1956, então tem uma dobradinha de cinquenta e seis
com cinquenta e seis anos. Ingressamos nesta
instituição em 1986 e todos nós, profissionais do
Incaper, temos o maior orgulho do nosso trabalho.
Quase todos os servidores do Incaper guardam o dia
que entraram para o instituto. Na verdade, não
entramos, fazemos parte de uma família.
Gostaríamos que fosse registrado, Senhor
Evair Vieira de Melo, a presença e o trabalho dos
profissionais do Incaper na presente sessão.
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São poucas as instituições que têm tantos
profissionais com tanta capacitação. Estão presentes
muitos mestres e doutores representando nosso
trabalho de excelência. Daqui a pouco o Doutor
Jacimar Luiz de Souza fará uma palestra. S. S.ª, que é
um guerreiro, montou, talvez, o primeiro sistema de
pesquisa em agricultura orgânica do País que ficou
por muitos anos e está, ainda, de forma ininterrupta.
Queríamos fazer esse registro especial antes de
iniciar nossa fala.
Trabalhamos com o método científico
comprovado. Não temos qualquer pretensão
ideológica com relação ao tema. O Incaper é uma
instituição de ciência e tecnologia que gera
conhecimento, socializa conhecimentos de forma
comprovada de acordo com método científico
internacional.
Felizmente, ao longo desses vinte e cinco ou
mais anos, temos um aparato, um estoque de
conhecimentos e tecnologia gerados, digamos, da
academia, dos trabalhos, das teses. Felizmente, estão
saindo para que os produtores tenham cada vez mais
confiabilidade na aplicação desses conhecimentos.
Felizmente, o Estado do Espírito Santo evoluiu
muito. Hoje, todos os meses são mais de quatro mil
toneladas de produtos orgânicos ofertados por esses
mil e trezentos produtores, que produzem de forma
agroecológica. Alguns são certificados e outros não.
Temos como meta, no Governo, chegar até 2014,
triplicando o número de produtores certificados.
Hoje temos cerca de duzentos e queremos
chegar a seiscentos até 2014. É um trabalho de
parceria; a Associação Chão-Vivo está conosco nesse
trabalho. Devemos ter a consciência de não ter o
egoísmo de produzir somente para a nossa geração,
mas de produzir de forma agroecológica, orgânica.
Além de estarmos ofertando produtos saudáveis,
garantimos também o futuro das gerações porvir,
inclusive daquela gremistinha que está ali na barriga
da Senhora Sara Hoppe.
Um abraço, sucesso e boa semana a todos os
Senhores. (Muito bem!) (Palmas)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Agradecemos ao Senhor Enio Bergoli
da Costa.
Registramos a presença do Senhor Wanderlei
Sturch, Ex-Secretário de Agricultura do Município de
Santa Maria de Jetibá.
Neste momento, fará uso da palavra, para a
apresentação técnica, o Senhor Jacimar Luiz de
Souza, pesquisador do Incaper. S. S.ª pode usar o
tempo de quinze minutos, prorrogáveis, pois é muito
importante sua fala, hoje, nesta sessão especial.
O SR. JACIMAR LUIZ DE SOUZA (Sem revisão do orador) - Prometo não me
delongar, pois espero cumprir os quinze minutos
marcados. Primeiramente quero dizer que sou feliz
por ser careca, como diz o Senhor Brício Alves
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Júnior, pois não me faz muito mal e é uma herança
do passado.
O mais impressionante foi ouvir a Doutora
Elaine, hoje mais cedo em um seminário técnico, que
nos trouxe uma nova informação em meio a tantos
desastres ambientais provocados pelo método errado
de produção de alimentos que é feito no mundo. S.
S.ª disse que o mundo está lotado de estrógeno em
todos os componentes, além de aditivos,
conservantes, pesticidas. Muitas moléculas de
pesticidas se convertem em estrógenos, pois imitam
hormônios, e a sociedade nos diz que está
extremamente feminilizada. Foi então que descobri
porque dois colegas meus, do ano passado até agora,
viraram viados. Descobri também que o Senhor
Brício Alves Júnior e eu estamos indo por esse
caminho, porque a calvície é um fato, mas o
feminismo exacerbado dos hormônios está afetando
todos nós, com ou sem cabelo.
Voltando ao assunto, com a seriedade que
merece, e que brincamos para não chorar, porque
realmente é muito preocupante. Estão aí os discursos
que todos os colegas fizeram. A minha fala é mais
técnica; é importante porque a limitação do
crescimento da agricultura orgânica no País ainda é
tecnológica. Até mesmo os produtores orgânicos não
utilizam metarriz e bouveria para o controle
biológico, não utilizam os métodos alternativos
caseiros. A tecnologia para a agricultura orgânica
ainda é uma necessidade. Vou tentar fazer uma
roupagem rápida sobre a contribuição do Incaper
nesse aspecto tecnológico.
Falaremos em três eixos. O primeiro é a
importância da alimentação orgânica; e não vou me
delongar nele, pois já foi falado. O segundo é o
Incaper, sua base tecnológica, e o trabalho com todos
os seus parceiros. Por último, a cobrança das
questões estratégicas e de ações públicas.
Antes de iniciarmos, pedimos a cada um que,
ao chegar a sua casa hoje à noite e for descansar,
colocar o pijama, deitar a cabeça no travesseiro, que
faça uma reflexão por trinta segundos, e pergunte:
Por que essa audiência pública está tão pouco
pública? Por que há pouca gente nesta sessão? O
setor está crescendo, mas deveria crescer muito mais.
O problema mundial da questão da
alimentação agora está embutido pela palavra
adequada, e eu citei para o meu presidente hoje, no
Incaper. Agora é alimentação adequada. Pularemos
um bom trecho, uns cinco minutos, para que vocês
possam anotar o que está projetado na tela. O colega
Silas Vieira fez uma boa introdução sobre isso. Está
no trabalho do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional - Sisan: um relatório
contratado recentemente, pois saiu neste mês.
Anotem ou digitem esse texto que estará em PDF, no
Google. Todos deveriam ler, principalmente os
gestores. Esse relatório é de Olivier de Shutter e ele
escreve a relação da agroecologia e o direito humano
à alimentação adequada. Que é base de todo o
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discurso que a Mesa fez. Mas em seu conteúdo há
questões como esta: disponibilidade. A agroecologia
aumenta a produtividade do campo. Fere um monte
de princípios técnicos, mas se dissermos para alguns
técnicos que a agroecologia aumenta a produtividade
em nível do campo, muitos vão duvidar. Com a visão
temporal isso é verdadeiro.
Foi dito, hoje, pela manhã, no seminário
científico que até 2050 o crescimento da demanda
alimentar aumentará em setenta por cento para
atender sete bilhões de pessoas. Como os adubos
minerais e o petróleo estão esgotando, a agricultura
não poderá ser mais de insumos, terá que voltar a ser
a agricultura dos ciclos e para sustentar o povo temos
que mudar a postura, não há outro caminho.
Consta no relatório que até 2050 o
crescimento do consumo exagerado da carne saltará
de trinta e sete quilos por pessoa para cinquenta e
dois. Caso relacionemos essa questão à do
agronegócio, que produz hoje as propaladas safras
recordes, que não resolvem nada porque não nos
alimenta, então, cinquenta por cento da safra de
cereais brasileiros alimentará quem? Alimentará
animais e provocará um aumento de saúde pública,
em 2050, mais grave do que hoje. Está citado nesse
relatório.
Senhor Ênio Bergoli da Costa, um dado que
achamos espetacular diz assim: essa alimentação de
cereais, usada para tratamento de animais, causa uma
perda energética na criação. Sabemos que gastamos
dezessete calorias para produzir uma caloria de
frango em alimento. É um sistema altamente
negativo.
De acordo com o relatório, com o desperdício
energético alimentaríamos 3,5 bilhões de pessoas.
Pedimos às S. S.as que façam a leitura desse relatório,
que nos ajudará muito para que façamos um plano
estadual mais sério para o desenvolvimento da
agricultura orgânica capixaba.
Agradecemos aos colegas parceiros de outras
instituições as referências que fizeram. O Incaper tem
colaborado realmente de modo significativo para o
desenvolvimento desse setor. Não tem jeito de ser
diferente. O Senhor Secretário falou muito bem e o
Senhor Evair Vieira de Melo também lembrou este
tema: se não ganharmos dinheiro fazendo ecologia,
não adianta; ninguém adota.
Mostraremos a foto de um milho monitorado
experimentalmente. Daqui a dois anos o Incaper
lançará esse milho varietal como variedade orgânica
para os agricultores. Esse milho produz em vinte anos
uma média de oito mil e duzentos quilogramas de
grãos por hectare. Não deve nada ao milho
transgênico e ao milho hibrido da Agroceres e nem
ao milho de ninguém.
Esta foto mostra a unidade experimental que
a Incaper tem em Domingos Martins. Muitos colegas
nesta Casa de Leis conhecem. Está aberta à visitação
de todos. É uma unidade de referência.
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Esta é uma foto da unidade de referência,
coordenada pela Senhora Márcia Neves Guelber
Sales e pelo Senhor Eduardo Ferreira Sales, presentes
nesta sessão. Estão terminando o doutorado na
Espanha e estão de passagem neste Estado, a
trabalho. Agradecemos a presença de S.S.as.
Para relembrar, esta foto é da unidade da
UPA (Unidade de Produção Agroecológica) de
Linhares. Temos outras unidades no Estado.
O Incaper já realizou doze projetos, sessenta
subprojetos e seiscentos experimentos. Essa é a base
lembrada por Ênio Bergoli da Costa. A base
tecnológica é fundamental para a sedimentação deste
setor. E baseamo-nos em quê?
Passaremos imagens rápidas, porque não
interessa vermos questões técnicas neste Plenário. É
uma agricultura que terá que ser baseada em
produção local de biomassa, conforme é mostrado
nesta foto: um pátio de produção de adubo orgânico
que pode muito bem substituir qualquer adubo
mineral, com eficiência e baixo custo. Máquinas e
implementos apropriados para fazer plantio direto e
proteger o solo. Temos resultado de pesquisa nessa
área. Técnicas de plantio direto na palha para o solo
ficar coberto e não emitir CO² na atmosfera.
Demonstração do galinheiro móvel, tecnologia da
Senhora Alessandra, colega de equipe da Senhora
Márcia Guelber, presente nesta sessão, que trabalhou
nesse galinheiro e tem colaborado e divulgado essa
tecnologia do Incaper no Estado.
À esquerda, aparece a variedade de milhos
que o Incaper lançou: Encapa 201 e Incaper 203; e
um grupo de sementes varietais de tomates. Esse
milho que aparece na tela apresenta uma quantidade
média de oito mil e duzentos quilos de grãos por
hectare, medidos unha a unha durante vinte e um
anos, safra por safra, ciclo por ciclo. É uma média
segura. E essa variedade, e possivelmente nós
estamos acionando os nossos colegas geneticistas, um
pesquisador novato que chegou agora, o Gustavo
junto com o colega Romário Gava Ferrão, que é o
criador da variedade. Eles traçarão a metodologia e
iremos, em dois anos, fazer uma metodologia de
estudo dos ambientes, estabilidade desse material
genético, para vermos se temos possibilidade - e eles
dizem que sim - de relançar esse material como
variedade própria e a baixo custo para os agricultores.
Implantar essa cultura aos agricultores de
terem sua semente em suas propriedades, porque uma
semente híbrida de tomate, hoje vendida por mil
sementes o pacote, custa duzentos e cinquenta reais.
Se dividirmos pelo número de sementes que vêm, dá
quase mais caro que o grama do ouro. Portanto,
alguma coisa está errada. Práticas e tecnologia de
adubação verdes, tecnologia de cultivos orgânico em
alamedas, que são árvores adubadeiras, tecnologia de
manejo de mata. A agricultura não pode ser feita com
área limpa, tem que ter capim em faixa, como esta
foto da esquerda. É ali que vivem os predadores. Se
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você não faz agricultura em equilíbrio com a
natureza, você não produz e tem que usar agrotóxico.
Uso de biofertilizantes líquidos, estudos de
emissão de CO2. Olhem que espetacular esse gráfico.
Esse gráfico é do monitoramento da unidade
experimental do Incaper medido ano a ano.
Observem o conteúdo de CO2 equivalente, na camada
de 0 a 40, saiu de cento e poucas toneladas de CO2
por hectare e bateu a casa de 250. A diferença é de
100 toneladas de CO2 equivalente, aprisionada no
perfil do solo pelo manejo orgânico do solo na
agricultura orgânica. Isso é um espetáculo e
merecedor do PSA, que não é o antígeno prostático
que fazemos no médico para ver nossa próstata, e sim
o pagamento dos serviços ambientais. E os
agricultores orgânicos deveriam entrar nisso
brevemente, e deverão entrar e ver campos assim.
Tecnologias são para isso, são para mostrar campos
dessa natureza que não entraram um grama de
veneno, nem uma gota de adubo químico, ou um
grama de adubo químico, ou gotas de veneno como
queiram. Campos maravilhosos como esses.
Propriedades de agricultores, criação animal, vegetal,
propriedades altamente produtivas, campos altamente
produtivos, de excelente padrão desde que manejado
corretamente.
A Incaper tem oferecido publicações e uma
base tecnológica razoável de vários colegas. Passarei
rapidamente alguns livros, registrando as tecnologias
neste setor. Este é o da colega Márcia Neves Guelber
Sales que está presente, Criação de Galinhas em
Sistema Agroecológicos.Trabalhos em revistas
científicas, nacionais e internacionais, revistas
nacionais, publicações dos mais diversos parceiros,
publicações em parceira com o Senar, circula no
Brasil inteiro nossas cartilhas de como fazer
produção orgânica de hortaliças folhosas, frutos,
capítulos de livros, participação em eventos, vídeo
curso, entre outros.
Ano passado, ao fazermos vinte anos,
lançamos o livro comemorativo de vinte anos, na
qual deixaremos alguns exemplares, o Senhor Lúcio
Demuner, coordenador do Programa de Agroecologia
e Agricultura Orgânica do Incaper, trouxe alguns
exemplares. Este livro registra quarenta e seis
conhecimentos e tecnologias na área de agricultura
orgânica no Estado do Espírito Santo. E lançamos
recentemente uma cartilha em março de 2012, que
orienta os agricultores em como fazer a conversão da
propriedade, os princípios e as técnicas que devem
ser seguidas, uma cartilha de trinta e duas paginas.
Essa base tem permitido inserir e formar agricultores,
formar técnicos e alunos, e a sociedade está
reconhecendo.
Isto é um hall de distinções e premiações,
que o programa de agricultura orgânica da Incaper já
recebeu do Estado e da prefeitura, cinco vezes
ganhou o prêmio de um site de pesquisa ecológica,
prêmio Ecologia do Estado, prêmio da Associação
Brasileira de Horticultura, entre outros. Mas isso é
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muito pouco e triste, quando vemos toda essa coisa
linda e maravilhosa e vemos a quantidade de público
que nós temos nessa audiência pública. Em linhas
gerais, significa que temos que tomar a derradeira
coragem de sair desse modelo da esquerda, que é a
velha agricultura, que já se tornou velha, e cair nessa
da direita que é a nova agricultura. Ou seja, a dos
ciclos, aquela que produz carbono na propriedade,
aquela que produz nitrogênio por fixação biológica,
aquela que protege terra, uso mais apropriados, e vai
produzir durante duzentos anos, e não esta da
esquerda que está com os dias contados, porque não
temos recursos ambientais para durar muitos anos.
Isso já está escrito em todos os relatórios. Meio
ambiente, qualidade e competitividade no mercado.
Creio que foi o Senhor Evair Vieira de Melo
que falou que a meta do Incaper, enquanto empresa
de ciência e tecnologia, é viabilizar sem
sentimentalismo. Sou xiita, sou chato. Alias,
começamos o programa com muitas resistências, mas
rompemos barreiras e a equipe foi crescendo porque
somos chatos. Queremos uma agricultura eficiente,
que produza alimentos competitivos para o mercado,
que respeite o meio ambiente e que tenha a qualidade
que aparece nessa amostra e também naquela que
está do lado de fora. Olhamos essa amostra e nos
perguntamos o que está faltando para que nos
encorajemos a fazer um plano de desenvolvimento
sério, mais sério do que os trabalhos que realizamos,
para ampliar mais rapidamente esse crescimento. O
que está faltando?
O público que está presente nesta sessão é
pequeno, mas tenho certeza absoluta que é altamente
decisório, na área da agricultura, dentro do Estado.
Com o apoio dos deputados desta Casa, esse projeto
será prioridade. Disputamos recursos minguados.
Se quisermos virar homossexual, é uma opção;
mas, se quisermos levar a sério o fato de que o modelo
de produção de alimentos é um caso de saúde pública e para constatar isso é só lermos o relatório do Senhor
Olivier de Schutter - entenderemos por que devemos dar
prioridade a esse tema na hora de votar nesta Casa de
Leis os orçamentos do Governo para os anos seguintes.
É uma cobrança direta aos Senhores Enio Bergoli da
Costa e aos representantes da Secretaria de Agricultura,
para que estudemos a possibilidade de criar uma
estratégia de desenvolvimento. Criação do Plano
Estadual de Agrocologia. Um plano plurianual, que
muitos países já adotaram, com metas de conversão.
A sociedade demanda alimentos, mas se não
gerarmos oferta, a demanda fica grande. Não é
Senhor Valdemar Flegler, um dos agricultores mais
antigos presentes nesta sessão.
Fazemos reuniões belíssimas e seminários
lindos. Na verdade, não estamos atendendo a grande
massa da pobreza e dos consumidores do grande
centro. Essa qualidade de vida e de valorização do
homem do campo, talvez seja um dos pontos centrais
que devemos seguir nos nossos programas, para que
evitemos os problemas sociais nas grandes cidades.
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Deixamos uma mensagem final do slogan
usado em nosso programa de trabalho da Agricultura
Orgânica: O que você faz, faz o mundo. Está em
nossas mãos. Acomodar-nos é fácil. Se realmente
pudermos ser um pouco mais incisivos nas nossas
ações, seria muito bom para todos nós, especialmente
para a gremista que está na barriga da Senhora Sara
Hoppe.
Vamos consumir alimentos orgânicos e
apoiar o setor, porque isso gera crescimento. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Senhor Jacimar Luiz de Souza,
pesquisador do Incaper, muito obrigado pela
apresentação.
Informamos a todos que esta sessão especial é
transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pela TV
Cultura. É gravada para ser retransmitida em outros
horários, para que os cidadãos tenham o conhecimento
apresentado pelo Senhor Jacimar Luiz de Souza.
Concedo a palavra ao Senhor Adimir
Rossmann, agricultor orgânico de Santa Maria de
Jetibá.

O SR. ADIMIR ROSSMANN - (Sem
revisão do orador) - Boa noite a todos.
Sou produtor e pomerano, falo em pomerano.
Espero que nos próximos anos possa falar em
pomerano e ser entendido.
Nasci no Município de Itaguaçu, há quarenta
anos estou no Município de Santa Maria de Jetibá;
meeiro por vários anos. No ano de 1986, tive
oportunidade de comprar uma propriedade. Anos
depois, por meio de um projeto da Igreja Luterana,
iniciamos um movimento de mudar o modo da
agricultura, do sistema convencional para orgânica,
no início dos anos 90, onde o carro chefe da
propriedade era o café.
Além da Igreja Luterana, tive grande ajuda de
vários órgãos, inclusive do Governo. Em 2002, tive a
propriedade certificada em nível nacional e em 2006
com certificação internacional, na qual foi realizada
uma parceria, que era o produto café. Foi feito um
belíssimo trabalho com a Meridiano, situado no
Município de Colatina, onde esse produto, café
orgânico certificação internacional foi exportado para
vários países.
Lembramos que hoje não é mais exportado
café. Por quê? O Brasil mudou não só financeiramente,
o consumidor brasileiro também está mudando, já está
procurando produto de qualidade com certificação
orgânica, um café de bebida... Estou lembrando e vendo
o Senhor Evair Vieira de Melo, o primeiro cidadão que
degustou o café do Sítio Rossmann. Graças a isso, até
hoje permaneço com ótima qualidade de café aqui no
Estado e vem crescendo cada vez mais essa demanda.
Estamos até processando café de outros produtores na
propriedade.
Não temos só que oferecer um produto
orgânico que é livre de agrotóxicos, mas também que
cuide do meio ambiente, questão das águas das
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nascentes, porque estamos em Santa Maria de Jetibá
onde tem a maior parte das nascentes que abastecem
a Grande Vitória. Não podemos pensar só em
alimentos, devemos também pensar na questão da
água e do ar que respiramos. O ar é um produto que
precisamos muito mais do que o alimento, pois
alimentamo-nos de três ou de quatro em quatro horas,
o ar não é possível, precisamos do ar muito mais do
que isso. É uma carga bem grande em cima da
agricultura que tem que produzir tudo.
Para finalizar, coloco também que sou
Diretor da Associação Chão-Vivo, que trabalha com
assistência técnica. Também passamos pela
regulamentação da proteção da lei brasileira, na qual
fez também que criássemos uma certificadora dentro
dela. A assistência técnica e a certificação não
poderiam ficar juntas, e gerou, vamos dizer, um
filhote que resultou no Instituto Chão-Vivo.
Recentemente, há duas semanas precisamente, o Sítio
Rossemann recebeu o certificado do Instituto ChãoVivo. Estarei aqui ao lado com um café para
degustação. Muito Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Muito obrigado, Senhor Admir
Rossemann, pela sua contribuição nesta sessão
especial.
A partir de agora, vamos franquear a palavra.
As pessoas que quiserem contribuir com esta sessão
especial, que queiram utilizar o microfone de apartes
para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, que
alguém da Mesa possa responder, basta se identificar
e dar sua contribuição.
Enquanto isso, faremos a propaganda das
feiras livres de produtos orgânicos que acontecem em
Vitória, uma na Praça do Papa, às quartas-feiras, das
17h às 21h, e outra no Bairro Vermelho, aos sábados,
das 5h às 12h; no Município de Serra, no Bairro
Valparaíso, às terças-feiras, das 17h às 21h; no
Município de Vila Velha, na Praia da Costa, aos
sábados, das 5h às 12h, e no Município de Cariacica,
em Campo Grande, aos sábados, das 5h às 12h.
O SR. VALDEMAR FLEGER - Sou
Agricultor orgânico desde 1986. No mês de junho
fará vinte e seis anos que tomamos uma decisão
radical na propriedade: nunca mais usar agrotóxicos.
Nunca passou pela nossa cabeça voltar atrás na
decisão. Lembrando a questão da saúde pública que
foi falada aqui, da importância dessa produção. Hoje,
nós entre outros, como o Senhor Admir Rossemann,
falamos nesta questão. Somos produtores de
alimentos de qualidade e não poluímos o ar e a água.
Não é somente um produto orgânico que sai de uma
propriedade, mas as propriedades orgânicas
produzem alimentos e não poluem ar e água.
É importante que a população e os
consumidores tenham atitude. Uma atitude
importante que podemos ter é lembrar que - como
nosso colega Iosmar falou isso muitas vezes -
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enquanto nós consumidores estivermos comprando
um alimento orgânico, estamos investindo em nossa
saúde. Então, às vezes, pagamos muito mais caro
pelo alimento, mas foi lembrada muito bem na
palestra da Senhora Elaine, a questão da importância
de uma boa alimentação não é a quantidade e sim
qualidade.
Precisamos pensar um pouco no investimento
que fazemos para nós mesmos. Muitas vezes
compramos calçados, vestimentas de marca e
pagamos mais caro por isso e para um alimento que é
nosso sustento, não queremos pagar um pouco mais
caro. Muito obrigado. (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO
LIEVORE) - Obrigado pela sua contribuição.
Continua franqueada a palavra para contribuição
nesta sessão especial. (Pausa)
Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra vamos fazer o encerramento desta sessão
especial. Agradecemos a presença de todos e todas
que compuseram esta Mesa, a presença da
Assistência que contribuiu também para esta sessão
especial, de maneira especial os nossos pesquisadores
que usaram a palavra. Agradecemos ao Senhor
Decimar Schultz, pesquisador do Incaper; ao Senhor
Adimir Rossemann o depoimento e aos
telespectadores que nos assistem.
Nesta semana do alimento orgânico,
esperamos que esta sessão contribua também para
conscientizar homens e mulheres de que é preciso
mudar muitos hábitos de vida e gradativamente
vamos conquistar isso. Demora, mas conquistaremos.
Convidamos todos para participarem da
Semana do Alimento Orgânico do Espírito Santo, em
parceria com o Governo do Estado, que se encerrará no
dia 02 de junho, próximo sábado, e tem várias
atividades. Na Assembleia Legislativa há uma
exposição para a comercialização de diversos produtos
que estão à disposição não só dos funcionários desta
Casa, onde transitam mais de mil pessoas todos os dias.
Elas terão oportunidade de acesso a alimentos de
qualidade, pois é um direito humano fundamental.
Registramos que teremos uma degustação no salão ao
lado.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, ordinária, dia 30 de maio de
2012, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: Anunciada na
quadragésima segunda sessão ordinária, realizada dia
.29.de maio de 2012.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às vinte e uma horas.
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QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 30
DE MAIO DE 2012.
(De acordo com o registrado no painel eletrônico, à
hora regimental, para ensejar o início da sessão,
comparecem os Senhores Deputados Da Vitória,
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Genivaldo Lievore,
Luciano Pereira, Nilton Baiano e Roberto Carlos)

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Havendo número legal e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a sessão.
(Assume a 2.ª Secretaria, a convite do
Presidente, o Senhor Deputado Doutor
Hércules)
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Convido o Senhor Deputado Doutor
Hércules a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.
(O Senhor Deputado Doutor Hércules
lê Salmos, 19: 01)
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Convido o Senhor 2.º Secretário a
proceder à leitura da ata da quadragésima segunda
sessão ordinária, realizada em 29 de maio de 2012.
(Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Comparece
Pagung)

o

Senhor

Deputado

Dary

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à
leitura da ata da décima sexta sessão especial,
realizada em 29 de maio de 2012. (Pausa)

Baudes Cota e de servidores do projeto Escolas no
Legislativo, da qual somos Presidente. Os visitantes
vieram conhecer a Assembleia Legislativa do
Espírito Santo e neste momento assistem a esta
sessão.
Desde a implantação do projeto Escolas no
Legislativo, trinta e nove mil alunos conheceram o
funcionamento do Poder Legislativo e quais são as
formas de participação nesta Casa.
Convido o Senhor 2.º Secretário, Senhor
Deputado Doutor Hércules, a assumir a 1.ª Secretaria
e a proceder à leitura do Expediente. (Pausa)
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 131/2012
Vitória, 29 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de
Leis o OF. Nº 246/2012/SESP/GS em cujo teor o
Secretário da Segurança responde ao questionamento
formulado pelo Deputado Roberto Carlos no
Requerimento nº 026/2012.
Atenciosamente,
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Ciente. Ao Deputado Roberto Carlos
por cópia.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA

(Comparece o Senhor Deputado Freitas)

PROJETO DE LEI Nº 214/2012

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)
Com satisfação registramos a presença, nas
galerias desta Casa, de dezoito alunos do 7.º ano da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo
de Almeida Neves, do Município de Vitória,
acompanhados das professoras Márcia da Silva
Petronetto, José Gomes de Oliveira Filho, Mariana
Ceolin Mattos, Cláudia Aparecida Silva e Irina

Altera a Lei nº 7.756, de 14.05.200,
que obriga exibição de filmes
informativos nas sessões dos cinemas
do Estado do Espírito Santo,
esclarecendo sobre as conseqüências
do uso de drogas, a importância do
uso de preservativos, advertência
contra a pedofilia e ao abuso e a
exploração sexual de crianças e
adolescentes.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 7.756, de
14.05.2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
§ 1º Os filmes informativos devem
dar os seguintes enfoques:
I - às consequências do uso de
drogas;
II - à importância do uso do
preservativo;
III - à advertência contra a pedofilia ;
IV- a prática do abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes.
§ 2º Os filmes publicitários deverão
mencionar o serviço executado pela
Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República - Disque
100,
disponibilizado
para
recebimento de denúncias de
transgressões aos direitos da criança
e adolescentes.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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sexual do menor, os dados são apresentados pelos
jornais são preocupantes. Sendo assim, iniciativas
como esta é de extrema importância para nossa
sociedade, pois, inibe a prática do crime, alerta toda a
população de nosso estado quanto ao disque 100 e
contribui para com a preservação da integridade
física e moral da criança e do adolescente.
Ressalto que, muitas vítimas sentem-se
fragilizadas e coagidas ao denunciar seus agressores
por falta da existência de quem lute por elas. No
entanto, a ânsia em proteger nossas crianças e
adolescentes tem me impulsionado a ir além de
minhas forças, ao levar aos cinemas de todo o estado,
informações sobre o disque 100 denúncia. Este é um
dos passos importantes para o Estado em defesa do
menor.
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Publique-se. Após o cumprimento do
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Educação, de
Saúde, de Segurança e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de
Decreto Legislativo N.o 063/2012, do Deputado
Marcelo Coelho, que concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Doutor Diogo Piacentini Engel.
Publicado integralmente no DPL do dia 04 de
junho de 2012.
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Publique-se. Após o cumprimento do
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça e de Defesa da Cidadania.
Continua a leitura do Expediente.

Palácio Domingos Martins, 24 de maio de
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

2012.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual- PMDB

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

Atualmente diversas campanhas têm sido
desenvolvidas por entidades e demais grupos de
nossa sociedade com a finalidade de combater a
chamada pedofilia, bem como a prática do abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes.
Entretanto, não podemos nos restringir a campanhas
temporárias, já que é grande o número de ocorrência
em todo o nosso país.
Segundo dados do disque 100, de maio de
2003 a março de 2011 foram feitas 63 mil denúncias
de abuso de crianças e adolescentes,
No ano de 2010 foram registrados 12.487
casos e apenas no primeiro semestre de 2011, 4.205
denuncias foram feitas.
Como se verifica, apesar das diversas
campanhas contra a pedofilia, abuso e exploração

PARECER Nº 254/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei Nº 169/2012
Autor: Governador do Estado
Ementa: “Denomina ‘Dr. Jayme dos Santos Neves’
o Hospital Estadual localizado no Município de
Serra-ES.”.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo, o Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo, que
apresenta a seguinte ementa: “Denomina ‘Dr. Jayme
dos Santos Neves’ o Hospital Estadual localizado no
Município de Serra-ES”.
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A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o
Artigo 143 do Regimento Interno - Resolução nº
2.700 do ano de 2009, proferiu o despacho de fl. 02,
no qual admitiu a tramitação da proposição
entendendo,
a
priori,
inexistir
manifesta
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
A proposição que foi protocolizada no dia 04
de maio de 2012, seguiu sua regular tramitação, e,
posteriormente, foi publicada no Diário do Poder
Legislativo DPL - edição do dia 08 de maio de 2012,
à página 32.
Os presentes autos foram conclusos para
elaboração de parecer técnico, nos termos do artigo
121 do Regimento Interno - Resolução nº 2.700 do
ano de 2009.
A Diretoria de Redação manifestou à fl. 08
visando adequar o presente Projeto à técnica
legislativa, às normas gramaticais, às Normas para
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas
pela Secretaria Geral da Mesa.
Após a elaboração de parecer apontando a
necessidade de atender todos os requisitos elencados
na Lei Estadual nº 8.870 do ano de 2008, foram
juntados os documentos de fls. 26/27, e remetidos os
presentes autos para elaboração de parecer
conclusivo (fl. 28).
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL E MATERIAL, LEGALIDADE, E DA
JURIDICIDADE
Verifica-se
inicialmente
a
Constitucionalidade formal subjetiva do presente
Projeto de Lei, tendo em vista que o bem público em
questão é Estadual, cuja organização e administração
cabe ao Poder Executivo Estadual.
Logo, o presente Projeto de Lei, em razão do
princípio da simetria, está em conformidade com o
artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea ‘e’, da
Constituição da República, senão vejamos:
Art. 6º A iniciativa das leis
complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao
Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º - São de iniciativa privativa do
Presidente da República as leis que:
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II - disponham sobre:
e) criação e extinção de Ministérios e
órgãos da administração pública,
observado o disposto no art. 84, VI;
Neste sentido, segue recente entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal que corrobora o
entendimento supra mencionado, ou seja, ratifica a
constitucionalidade do Projeto, conforme vislumbrase:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ESTADUAL 10539/00. DELEGACIA
DE ENSINO. DENOMINAÇÃO E
ATRIBUIÇÕES.
ALTERAÇÃO.
COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
SIMETRIA.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
PELOS
ESTADOS-MEMBROS.
VETO.
REJEIÇÃO
E
PROMULGAÇÃO DA LEI. VÍCIO
FORMAL: MATÉRIA RESERVADA
À
INICIATIVA
DO
PODER
EXECUTIVO. 1. Delegacia de ensino.
Alteração da denominação e das
atribuições da entidade. Iniciativa de
lei pela Assembléia Legislativa.
Impossibilidade. Competência privativa
do Chefe do Poder Executivo para
deflagrar o processo legislativo sobre
matérias pertinentes à Administração
Pública (CF/88, artigo 61, § 1º, II,
"e"). Observância pelos estadosmembros
às
disposições
da
Constituição Federal, em razão da
simetria. Vício de iniciativa. 2.
Alteração da denominação e das
atribuições do órgão da Administração
Pública. Lei oriunda de projeto da
Assembléia Legislativa. Veto do
Governador do Estado, sua rejeição e a
promulgação da lei. Subsistência do
atentado à competência reservada ao
Chefe do Poder Executivo para dispor
sobre a matéria. Vício formal
insanável, que não se convalida. Ação
julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei 10539, de
13 de abril de 2000, do Estado de São
Paulo. (ADI 2417, Relator(a): Min.
MAURÍCIO
CORRÊA,
Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2003, DJ 0512-2003 PP-00018 EMENT VOL02135-06 PP-01092) (grifei).
Ademais, observa-se que o presente Projeto
de Lei está em conformidade com o artigo 2º da
Constituição da República que preceitua que são
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Poderes da União, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Por ser bem público administrado pelo
Governo Estadual (Hospital Público), não houve
ingerência em sua competência e esfera jurídica,
tendo em vista que foi do próprio Chefe do Poder
Executivo que deflagrou o presente procedimento
legislativo.
Ressalta-se que o Projeto é plenamente
compatível com o princípio da impessoalidade
constante do caput do art. 37, da Constituição da
República, c/c o respectivo parágrafo 1º, que não
admite promoção pessoal, uma vez tratar de
homenagem póstuma. Segue texto do dispositivo
constitucional:
Art. 37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
...
§ 1º - A publicidade dos atos,
programas,
obras,
serviços
e
campanhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.
Por fim, ressalta-se observância ao contido
no parágrafo único do artigo 63 da Constituição
Estadual, notadamente o inciso III, que assim dispõe:
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;
É necessário que se faça uma ressalva, no
sentido de que a fundamentação aqui exposta,
notadamente
no
que
diz
respeito
a
constitucionalidade formal subjetiva (iniciativa
legislativa), não implica automaticamente em
eventual inconstitucionalidade, por vício de
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iniciativa, se o Projeto fosse apresentado por algum
Deputado desta Nobre Assembléia Legislativa;
devendo-se analisar as peculiaridades, a posteriori,
de cada Projeto de Lei.
Assim, vislumbra-se a constitucionalidade do
Projeto de Lei em questão pelas razões acima
expostas.
No que diz respeito a legalidade, deve-se
esclarecer que existe Lei de âmbito Federal que trata
da matéria em debate (denominação de bem público),
qual seja, Lei nº 6.454 do ano de 1977, in verbis:
Art. 1º É proibido, em todo o território
nacional, atribuir nome de pessoa viva a
bem público, de qualquer natureza,
pertecente à União ou às pessoas
jurídicas da Administração indireta.
Art. 2º É igualmente vedada a inscrição
dos nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadores
de obras ou em veículo de propriedade
ou a serviço da Administração Pública
direta ou indireta.
Art. 3º As proibições constantes desta
Lei são aplicáveis às entidades que, a
qualquer título, recebam subvenção ou
auxílio dos cofres públicos federais.
Art. 4º A infração ao disposto nesta
Lei acarretará aos responsáveis a
perda do cargo ou função pública
que exercerem, e, no caso do artigo
3º, a suspensão da subvenção ou
auxílio.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Não obstante esta Lei (6.454/1977) ser de
âmbito federal (e não de âmbito nacional), verifica-se
que o Projeto de Lei ora discutido está em
conformidade com aquela, pois trata-se de
homenagem póstuma ao Dr. Jayme dos Santos
Neves.
Na esfera estadual, a Lei nº 8.870 do ano de
2008, alterada pelas leis nº 9.097 do ano de 2009 e nº
9.431 do ano de 2010, regula a matéria, dispondo da
seguinte forma, respectivamente:
Art. 1º A escolha de denominação para
os
estabelecimentos,
instituições,
prédios, rodovias e obras do Estado só
poderá recair em nomes de pessoas
falecidas que tenham se destacado por
notórias qualidades e relevantes
serviços prestados à coletividade.
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§ 1º Não poderá haver, no mesmo
município, mais de um estabelecimento,
instituição, prédio, rodovia e obra de
propriedade do Estado com igual
denominação.

Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 8.870, de
19.5.2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:

§ 2º É vedada a escolha de nome de
pessoa condenada por ilícito praticado
contra os direitos humanos, por crime
contra a administração pública e por
envolvimento com a repressão nos
governos militares desde que o processo
tenha transitado em julgado.

Parágrafo único Para a obtenção das
informações necessárias ao trâmite
regular da proposição, deverão constar
na mesma as seguintes informações:

§ 3º Os estabelecimentos, instituições,
prédios, rodovias e obras do Estado
poderão conservar, excepcionalmente, a
denominação já adotada na data da
publicação desta Lei, mesmo que
contrarie o que dispõe o “caput” deste
artigo.
§ 4º A comprovação do falecimento se
dará por meio de certidão de óbito.
Art. 2º A Assembléia Legislativa,
através da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação,
encaminhará ofício ao Poder Judiciário
Estadual, Federal e à Justiça Militar, a
fim de aferir se o homenageado
encontra-se inserido em uma das
objeções descritas no § 2º do artigo 1º,
visando regular a tramitação de tais
proposições neste Poder Legislativo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação
Art. 1º O dispositivo adiante indicado
da Lei nº 8.870, de 19.5.2008, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, através da
Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, diligenciará
por meio eletrônico, em caso de dúvida,
no sentido de aferir se o homenageado
encontra-se inserido em uma das
objeções descritas no § 2º do artigo 1º,
visando regular a tramitação de tais
proposições neste Poder Legislativo.”
(NR)

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

“Art. 2º (...)

I - nome completo do agraciado;
II - nome completo da genitora do
agraciado;
III - data de nascimento e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF do agraciado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Nesse contexto, o Projeto de Lei em debate
encontra-se em perfeita harmonia com a legislação
estadual, uma vez que:
1. A denominação do bem público recai
sobre nome de pessoa falecida (certidão
de óbito à fl. 26) e que o homenageado
prestou relevantes serviços à sociedade
local (fl. 02);
2. Foi devidamente certificada a
inexistência
de
mais
de
um
estabelecimento com igual denominação
no município em que se localiza o bem
(fl. 27).
A Legislação Estadual, ora analisada, está em
conformidade com posição adotada pelo Ex Ministro
do Excelso Supremo Tribunal Federal, Eros Grau,
relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
307, conforme observa-se:
O inciso V do artigo 20 da CE veda ao
Estado e aos Municípios atribuir nome
de pessoa viva a avenida, praça, rua,
logradouro, ponte, reservatório de
água, viaduto, praça de esporte,
biblioteca,
hospital,
maternidade,
edifício público, auditórios, cidades e
salas de aula. Não me parece
inconstitucional. O preceito visa a
impedir o culto e a promoção pessoal
de pessoas vivas, tenha ou não
passagem pela Administração. Cabe
ressaltar, que proibição similar é
estipulada, no âmbito federal, pela Lei
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Nº
6.454/77...
(fonte:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pag
inador.jsp?docTP=AC&docID=598702
)”
Ressalta-se que a questão de escolha da
pessoa a ser homenageada, excluído os requisitos
legais, é exclusivamente adstrita a discricionariedade
administrativa.
Esclarece ainda que a diligência contida no
art. 2º, da Lei Estadual nº 8.870/2008, fica a critério
desta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação.
Na justificativa do Projeto de Lei em
comento, o Excelentíssimo Governador do Estado do
Espírito Santo enaltece as qualidades do
homenageado apresentando os relevantes serviços
prestados à comunidade.
O Regimento Interno, no seu art. 276, I,
prevê que os projetos de lei sobre denominação de
bens públicos deverão ser votados na comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, e
serão aprovados, conforme o disposto no art. 277, §
1º do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009),
isto é, pela decisão da maioria, estando presente a
maioria absoluta dos seus membros, em votação
nominal.
Não se pode olvidar que a técnica legislativa
do Projeto está de acordo com a Lei Complementar
n° 95/1998, alterada pela Lei Complementar nº
107/2001, que dispõe sobre normas de elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis. Pertinente
a sugestão da Diretoria de Redação (fl. 08),
devendo esta ser acatada para que a redação do
Projeto de Lei a observe em todos os seus termos.
III - CONCLUSÃO
Em
conclusão,
opinamos
pela
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei
nº 169/2012, de autoria do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo, devendo ser
aprovado com fundamento nos art. 25, § 1º, da
Constituição Federal, artigo 63 da Constituição
Estadual e na legislação infraconstitucional
pertinente, especialmente na Lei Estadual nº
8.870/2008 e suas posteriores alterações e, por
consequência, seguir sua tramitação normal,
sugerindo aos membros desta Comissão a adoção do
seguinte parecer:
PARECER Nº 254/2012
A Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação é pela é
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei Nº 169/2012,
de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo, e aprovação na forma
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do art. 276, I e 277, § 1º, do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
DARY PAGUNG
Relator
GILDEVAN FERNANDES
MARCELO SANTOS
RODNEY MIRANDA
CLAUDIO VEREZA
ATAYDE ARMANI
(Comparece o Senhor
Sandro Locutor)

Deputado

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Inclua-se na Ordem do Dia para
cumprimento do prazo recursal.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER Nº 236/2012
RELATÓRIO
O Projeto de Lei Complementar nº 12/2012,
de autoria do Governo do Estado, oriundo da
Mensagem Governamental nº 108/2012, que altera o
Anexo III da Lei Complementar nº 611, de
16.12.2011, foi lido na Sessão Ordinária do dia
14.5.2012 e publicado no Diário do Poder Legislativo
do dia 15.5.2012, às páginas 15 e 16.
Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária de
15.5.2012 o requerimento para sua tramitação em
urgência o Projeto de Lei Complementar nº 12/2012
foi inserido na Ordem do dia da Sessão Ordinária de
16.5.2012 recebendo, a partir de então, o parecer oral
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação pela constitucionalidade e
legalidade com adoção de emenda apresentada pelo
Deputado Atayde Armani, e os pareceres orais da
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e da
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Fiscalização, Controle e
Tomada de Contas, ambos pela aprovação com
adoção da emenda apresentada na Comissão de
Justiça.
Concluído o exame técnico, foi colocado o
Projeto de Lei Complementar nº 12/2012 à
apreciação do Plenário que o aprovou na forma do
parecer oral da Comissão de Justiça. Por sido
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aprovado com emenda, o Projeto veio a esta
Comissão para elaboração de sua redação Final na
forma do artigo 212 do Regimento Interno.
Este é o Relatório.

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

PARECER DO RELATOR

ELCIO ALVARES
Presidente
DARY PAGUNG
Relator
CLAUDIO VEREZA
SANDRO LOCUTOR

O Regimento Interno determina que a
proposição aprovada com emenda ou com flagrante
desrespeito ás normas gramaticais e de técnica
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o
exame a esta Comissão.
O Projeto de Lei Complementar nº 12/2012
foi aprovado pelo Plenário com a adoção da emenda
modificativa, apresentada pelo Deputado Atayde
Armani, com a seguinte redação:
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2012
O termo: “Advogado” constante do Anexo III
a que se refere o artigo 1º do Projeto de Lei
Complementar nº 12/2012, oriundo da Mensagem
Governamental nº 108/2012, passa a ser: “Assistente
Jurídico”.
Com base no artigo 215 do Regimento
Interno e em atenção ao disposto na Lei
Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei
Complementar nº Federal nº 107/01, e nas Normas
para
Padronização
dos
Atos
Legislativos
estabelecidas pela Secretaria Geral da Mesa ,
sugerimos à matéria aprovada as alterações a seguir
destacadas em vermelho.
Dessa forma, sugerimos aos membros da
Comissão a adoção do seguinte:
PARECER Nº 236/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei
Complementar nº 12/2012, de autoria do Governo
do Estado, oriundo da Mensagem Governamental
Nº 108/2012, na forma que segue:
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 12/12
Altera o Anexo III da Lei
Complementar nº 611, 16.12.2011.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art.1º O Anexo III da Lei Complementar Nº
611, de 16.12.2011, que alterou o Anexo V da Lei
Complementar nº 398, de 22.62007, passa a vigorar
com a redação do Anexo Único que integra esta Lei
Complementar.

Sala das Sessões, 29 de maio de 2012.

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER Nº 238/2012
Parecer do Relator: Mensagem de Veto Nº
105/2012 (Autógrafo de Lei nº 33/2012) - Projeto de
Lei Nº 189/2012
Autor: Exmo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo
Assunto: “Exame da constitucionalidade da
Mensagem de Veto nº 105/2012, oriundo do
Autógrafo de Lei nº 33/2012, do Exmo. Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo, ao Projeto
de Lei nº 189/2011, que ‘Estabelece normas de
segurança para carga e descarga de valores
efetuados junto aos estabelecimentos econômicos,
comerciais e financeiros de autoria do ilustre
Deputado José Esmeraldo’.”
RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade da Mensagem de Veto
nº 105/2012 do Exmo. Senhor Governador do Estado,
Autógrafo nº 33/2012, que vetou totalmente o
autógrafo em epigrafe oriundo do PL nº 189/2011.
A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
em exercício do mero juízo de deliberação que lhe
impõe o Regimento Interno - Resolução nº 2700 de
15 de julho de 2009, publicada no DLP e no DOE de
16 de julho de 2009, proferiu despacho de fls. 02, no
qual recebeu a presente mensagem e determinou a
sua publicação e tramitação na forma regulamentar.
(DLP de 15 de maio de 2012, pág. 8/10).
Em apertada síntese, são estas as questões de
fato e, de direito com suporte nas quais passo a emitir
o parecer.
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Cabe esclarecer desde logo que merece
acolhimento o presente veto lançado ao PL nº
189/2011.

Sendo assim, ancorado neste entendimento,
identifico a existência de motivos para a manutenção
do veto do Chefe do Poder Executivo.

FUNDAMENTAÇÃO

CONCLUSÃO

Observa-se da Mensagem que analisando o
referido Projeto, o mesmo invade a competência
privativa da União ao legislar sobre trânsito,
conforme dispõe o art. 22, XI, da CF/88, que assim
dispõe: "Da usurpação da competência legislativa
privativa da União para a matéria de trânsito e
transporte - art. 22, XI, da CF".
O art. 22, XI, da Constituição Federal,
determina ser competência privativa da União
legislar sobre trânsito e transporte.
A
presente
proposição
incumbe
obrigatoriedade de que a carga e descarga de valores
executados pelas empresas serão obrigatoriamente
em local protegido e apropriado "no interior do
estabelecimento".

Isto posto, sob a ótica da constitucionalidade,
entendo procedente o veto total aposto ao autógrafo
em exame, oriundo do PL 189/2011, de autoria do
ilustre Deputado José Esmeraldo, Mensagem de Veto
nº 105/2012, Autógrafo de Lei nº 33/2012, está
devidamente fundamentada, razão pela qual opino
favoravelmente a sua manutenção, sugerindo aos
ilustres pares a adoção do seguinte parecer:

Em se tratando de matéria de competência
privativa, salvo os casos autorizados por lei
complementar (art. 22, parágrafo único), os Estados e
os Municípios não podem invadir o espaço reservado
à União, sob pena de incorrerem, inevitavelmente,
em inconstitucionalidade formal.
Sobre o assunto o STF quando do
Julgamento da ADI 2.328 - Lei do Estado de São
Paulo - onde foi Relator o Ministro Maurício Correa
(cuja ação foi julgada procedente) debateu acerca da
competência privativa da União para legislar sobre
transporte (CF, artigo 22, XI), não tendo os Estados
competência para fazê-lo.
A Resolução nº 268/2008, que dispõe sobre o
"uso de luzes intermitentes ou rotativas de veículo”,
da qual se acolhe:
"Art. 3º Os veículos prestadores de
serviços de utilidade pública, referidos
no inciso VIII do art. 29 do Código de
Trânsito Brasileiro, identificam-se pela
instalação de dispositivo não removível,
de iluminação intermitente ou rotativa, e
somente com luz amarela-âmbar.

PARECER Nº 238/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela MANUTENÇÃO DO VETO, aposto pelo
Ex.mo Senhor Governador do Estado, capeado pela
Mensagem de Veto Nº 105/2012, Autógrafo de Lei
Nº 33/2012, ao Projeto de Lei Nº 189/2011, de
autoria do Exmo. Senhor Deputado José Esmeraldo,
que "Estabelece normas de segurança para carga e
descarga de valores efetuados junto aos
estabelecimentos
econômicos,
comerciais
e
financeiros."
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
CLAUDIO VEREZA
DARY PAGUNG
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

(...)

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 66/2012

IV - os referidos especiais destinados ao
transporte de valores”

Senhor Presidente:

Como se nota nas razões expostas na
Mensagem ao Veto, as quais incidiram sobre a
totalidade
do
Projeto,
por
motivo
de
inconstitucionalidade material, por ausência de
segurança jurídica e ainda quanto ao desrespeito à
autonomia da União para legislar sobre a matéria
(Art. 22, XI, da CF/88).

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 Nº
212/2012, oriundo da Mensagem Governamental
Nº 127/2012, que inclui entidades no Anexo V da Lei
Orçamentária Nº 9.782, de 03 de janeiro de 2012, em
favor da Secretaria de Estado da Cultura.
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Senhor Presidente:

2012.
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual - PMDB
Líder do Governo
(Comparece o Senhor Deputado Esmael de
Almeida)
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em votação o Requerimento de
Urgência Nº 66/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)
Solicito aos Senhores Deputados, que se
encontram nas imediações ou em seus gabinetes, que
compareçam ao Plenário e registrem presença nos
terminais eletrônicos. Precisamos de quorum para
votação. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 67/2012
Senhor Presidente:
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 Nº
213/2012, oriundo da Mensagem Governamental
Nº 128/2012, que inclui entidades no Anexo V da Lei
Orçamentária Nº 9.782, de 03 de janeiro de 2012, em
favor da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos.
Palácio Domingos Martins, 29 de maio de
2012.
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual - PMDB
Líder do Governo
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em votação o Requerimento de
Urgência Nº 67/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO Nº 129/2012

Solicitamos o cancelamento da sessão solene
em homenagem ao Dia Estadual de Caboclo
Bernardo, prevista para o dia 1.º/06/2012, às 14h,
nesta Casa, tendo em vista que o deputado Luiz
Durão, proponente da solene, encontra-se em licença
médica.
E. deferimento.
Vitória, 28 de maio de 2012.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual
(Comparece o
Sérgio Borges)

Senhor

Deputado

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em votação o Requerimento Nº
129/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
292/2012, do Deputado Dr. Henrique Vargas, ao
Governador do Estado, para pavimentação do distrito
de Joaçuba à comunidade de Itapeba, Município de
Ecoporanga, Espírito Santo. Lida na 42.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 30 de maio de 2012, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em votação a Indicação Nº 292/2012,
que acaba de ser lida. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
293/2012, do Deputado Dr. Henrique Vargas, ao
Governador do Estado, para pavimentação do
Assentamento Miragem para Três Corações,
Município de Ecoporanga, Espírito Santo. Lida na
42.ª Sessão Ordinária, realizada dia 30 de maio de
2012, e adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em votação a Indicação Nº 293/2012,
que acaba de ser lida. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
294/2012, do Deputado Dr. Henrique Vargas, ao
Governador do Estado, para pavimentação dos
Assentamentos Vale Ouro, Boa Vista e 22 de Julho,
situados no Município de Ecoporanga, Espírito
Santo. Lida na 42.ª Sessão Ordinária, realizada dia
30 de maio de 2012, e adiada a votação por falta
de quorum.
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O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em votação a Indicação Nº 294/2012,
que acaba de ser lida. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO Nº 298/2012
Referência: Aquisição de Terreno para Construção
de uma Quadra na EEEFM Adolfina Zamprogno.
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requer a Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso
VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja
encaminhada ao Exmo. Senhor José Renato
Casagrande, Governador do Estado do Espírito Santo
a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
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Isto posto, cientes da seriedade e
responsabilidade que tem caracterizado a atuação de
Vossa
Excelência
no
Executivo
Estadual,
agradecemos antecipadamente o acolhimento desta
indicação e aproveitamos para renovar os protestos
de elevada estima e consideração.
Este, portanto, é o fundamento de nossa
indicação.
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em discussão a Indicação Nº 298/2012,
que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação a Indicação Nº 298/2012.
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO Nº 299/2012
Senhor Presidente:

Aquisição de Terreno para Construção
de uma Quadra Poliesportiva para a
EEEFM
Adolfina
Zamprogno,
localizada em Vila Garrido, em Vila
Velha.
Sala das Sessões, 29 de maio de 2012.
SANDRO LOCUTOR
Deputado Estadual - PV
JUSTIFICATIVA
Senhor Governador:
Nosso pleito visa atender aos reclames dos
pais, alunos e da direção da unidade escolar citada,
que vêm sofrendo constantemente com a inexistência
de um espaço adequado para a realização de
atividades extracurriculares, como a prática de
esportes, confraternizações, reuniões, seminários
entre outros.
Tal fato impossibilita a prática de atividades
esportivas, fato extremamente prejudicial ao
desenvolvimento físico, social e intelectual dos
nossos jovens e crianças.
Resta imperioso informar, que a construção
da quadra proporcionará maior segurança e conforto
para a comunidade, uma vez que permitirá a plena
realização de eventos, jogos e atividades recreativas,
de maneira a assegurar a efetivação dos direitos
sociais elencados na Carta Magna de nosso
ordenamento jurídico.

O deputado infra assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, com
fulcro nos artigos 134 inciso VIII e 167-A do
Regimento Interno aprovada pela Resolução nº
1.600/91, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação
da seguinte matéria:
Incluir no Programa “Caminhos do
Campo” o asfaltamento da ES 482
(Dores do Rio Preto/Guaçuí) passando
pela
APRUC
(Associação
dos
Produtores Rurais da Comunidade de
Cerro) chegando à ES 190, no
município Dores do Rio Preto/ES.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2012.
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual - PMDB
Líder do Governo
JUSTIFICATIVA
A presente proposta justifica-se pelo fato de
que as estradas existentes são precárias e trata-se de
uma região com grande número de pequenas
propriedades que se dedicam à Agricultura Familiar,
produção de café e pecuária leiteira e das inúmeras
dificuldades dos moradores da região para o seu
deslocamento e para o escoamento de sua produção,
principalmente nos períodos chuvosos.
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O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Em discussão a Indicação Nº 299/2012,
que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação a Indicação Nº 299/2012.
Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DOUTOR
HÉRCULES) - Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª
que não há mais Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Não havendo mais Expediente a ser
lido, 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, Senhores Deputados, povo que nos
assiste pela TV Assembleia e pela TV Educativa,
após a leitura de algumas matérias publicadas em
alguns jornais capixabas sobre candidaturas, ficamos
realmente preocupados. Lamentamos a decisão do
Ex-Governador Paulo Hartung, grande liderança do
nosso Partido, o PMDB, de não ser candidato a
prefeito de Vitória; mas temos outros para disputar a
eleição em Vitória.
O Partido não pode pensar só em vencer as
eleições, precisa se fortalecer. Neste Estado, o PMDB
tem um quadro muito bom. Temos o Senador Ricardo
Ferraço que, em nossa opinião, não podemos tirar do
cenário nacional hoje, uma vez que S. Ex.ª desponta
no Senado da República com um dos melhores
senadores que o Espírito Santo já teve em toda a sua
história. Então, seria desfalcar o nosso Estado de um
representante tão importante no Senado hoje. Temos
também a Senhora Deputada Rose de Freitas, vicepresidenta da Câmara dos Deputados, que seria uma
ótima candidata à Prefeitura de Vitória; mas, com
certeza, tirar S. Ex.ª também nesse momento do
cenário nacional não seria bom para o Espírito Santo,
não seria bom para o PMDB. Temos o Senhor
Deputado Lelo Coimbra, que foi o Deputado Federal
mais votado do nosso Partido, o PMDB, que também
é um bom candidato à Prefeitura de Vitória. O que
não podemos é ser o maior partido do Brasil e ficar
miando igual gato. Leão não pode ficar miando igual
gato.
Não podemos também concordar, Senhor
Presidente Roberto Carlos, nosso querido Deputado
Sérgio Borges, Líder do Governo, baluarte do
PMDB, que esqueçam que Vila Velha tem candidato
a prefeito também. O PMDB de Vila Velha teve o
Deputado mais votado na penúltima eleição e na
última eleição. Da coligação PT, PMDB e PSB,
fomos o Deputado mais votado em Vila Velha. Se
alguém quiser combinar, lá de cima, que esse
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Deputado não será candidato, tem que combinar
conosco. Não declaramos em momento algum que
abrimos mão da nossa pré-candidatura. Não abrimos
mão para ninguém e não declaramos apoio a
ninguém. E se continuar dessa forma, se não formos
candidato a prefeito de Vila Velha, apoiaremos ou
não quem desejarmos, porque o mandato não é nosso,
o mandato é do povo. As pesquisas de Vila Velha
mostram o que o povo de Vila Velha está querendo.
O PMDB tem que tomar juízo, tem que ser forte, não
tem que ser adesista. O PMDB tem um projeto de
fortalecer o Partido.
E dizemos que temos muita inveja, Senhores
Deputados Genivaldo Lievore e Roberto Carlos, do
Partido dos Trabalhadores. O Senhor Luiz Inácio
Lula da Silva foi candidato a Presidente da República
várias vezes. Parecia algo impossível um operário
chegar à Presidência da República, mas chegou. E
chegou pela persistência, pela luta, pela clareza, pela
coerência. Então, queremos que o nosso Partido, o
PMDB, também seja coerente.
Não combinamos nada com ninguém. Ontem,
tivemos uma reunião na Câmara Municipal de Vila
Velha com pré-candidatos a vereador e várias
pessoas, que novamente reafirmaram a disposição em
apoiar nossa pré-candidatura à Prefeitura de Vila
Velha. (Muito bem!)
(Comparece o Senhor
Marcelo Santos)

Deputado

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Da Vitória.
O SR. DA VITÓRIA - (Sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, sociedade capixaba que nos
assiste pela TV Assembleia, profissionais de
imprensa, companheiros e amigos colaboradores
desta Casa, bom dia. Cumprimentamos de modo
especial o aniversariante do mês, Senhor Deputado
Doutor Hércules.
Queremos nos referir, como Presidente da
Comissão de Educação, a números divulgados pelo
Ministério da Educação semana retrasada. O Espírito
Santo foi o Estado em que a reprovação mais cresceu
em 2011. Dentre os vinte e sete Estados da
Federação, o Espírito Santo é o quarto com o maior
índice de reprovação, o que representa, em números,
18,7%. A estatística é preocupante. Mas, em outro
quadro, o Ceará é o segundo Estado com o menor
índice de reprovação: 6,7%, Senhor Deputado Nilton
Baiano. E foi em Fortaleza, no Ceará, que a nossa
Comissão de Educação esteve recentemente.
Visitamos o sistema educacional daquele Estado. O
programa de alfabetização, chamado PAIC Programa de Alfabetização na Idade Certa, foi-nos
apresentado pela Secretaria de Educação daquele
Estado, a chamada Seduc. As crianças de lá liam
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melhor e em menos tempo. Fizemos uma visita à
cidade de Calcaia e pudemos sentir, no brilho dos
olhos dos professores, o entusiasmo pelo resultado
atingido por aquelas crianças. Visitamos todas as
salas de aula de uma escola e identificamos o
resultado no trabalho implantado. O PAIC foi
implantado em 2007, com a meta de alfabetizar todas
as crianças da rede pública de ensino até sete anos de
idade. O PAIC conseguiu, após quatro anos em vigor,
chegar a todos os cento e oitenta e quatro municípios
do Estado do Ceará, com 99,9% da satisfação em
aprendizagem de leitura. Foi um sucesso. O Governo
estenderá as ações até o quinto ano do ensino
fundamental.
Tivemos a honra de expor ao Senhor
Governador Renato Casagrande, que nos pediu que
agendássemos uma reunião com o Secretário de
Estado da Educação, Klinger Marcos Barbosa, para,
nesta Casa, fazermos uma audiência pública para
receber, a nosso convite, o Secretário da Casa Civil,
irmão do Governador Cid Gomes, do Ceará.
Deputado Estadual eleito é Secretário da Casa Civil,
mas foi Secretário de Educação no Município de
Sobral e, como Presidente da Comissão de Educação,
implantou esse projeto, que já foi comprado por todos
os cento e oitenta e quatro municípios daquele
Estado. E mais do que isso, Senhor Deputado Elcio
Alvares, o Governo Federal, por meio do Ministério
da Educação, vai implantar em todos os estados do
País. Sinal que dá certo.
Mas não podemos assomar a esta tribuna
somente para elogiar o que está dando certo. O
Estado do Espírito Santo precisa sair dessa posição.
Discordarmos do editorial do jornal do Estado de São
Paulo, publicado na semana retrasada, que fala que as
políticas públicas adotadas dificilmente mudarão o
quadro de analfabetismo. Discordamos, porque
presenciamos pessoalmente que o Ceará, um dos
piores Estados em alfabetização, em cinco anos se
transformou, colocando aquelas crianças na segunda
colocação em alfabetização do País. Então, já está
provado que dá certo. É isso que queremos para o
Estado do Espírito Santo. Temos que ter humildade.
Aquilo que dá certo tem de ser copiado. E está
provado que o Programa de Alfabetização na Idade
Certa está dando certo. O índice de proficiência
alcançado é extremamente satisfatório naquele
Estado.
O Senhor Ivo Gomes, Deputado Estadual
pelo Estado do Ceará, hoje Secretário da Casa Civil,
irmão do Governador, deu um tiro muito certo, por
isso se credenciou para ser Secretário de Estado da
Educação e hoje está ajudando o Governo do Estado
e dando oportunidade a outros governos de trazer
essa referência.
Queremos que esta Casa dê esse pontapé,
junto os nossos Deputados, e mostre ao Governo do
Estado que esse é um programa muito bom e vai
ajudar na educação de nossas crianças de nosso
Estado. (Muito bem!)
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(Comparecem os Senhores
Marcelo Coelho e Luciano Rezende)

Deputados

O SR. MARCELO SANTOS - Senhor
Presidente, pela ordem! Registraremos um
agradecimento, em nome da Bancada do PMDB, à
Senhora Deputada Federal Rose de Freitas, pelo
empenho em defesa do Estado do Espírito Santo,
tendo em vista a inclusão de diversas obras pela
compensação que poderá ser feita pelo Governo
Federal diante da perda do Fundap, como a inclusão
da Quarta Ponte no programa do Governo Federal,
que ligará o Município de Vitória ao Município de
Cariacica e vice-versa. Agradecemos à Senhora
Deputada Federal Rose de Freitas, Vice-Presidenta
do Congresso Nacional, ícone do PMDB capixaba e
do PMDB nacional, a defesa do nosso Estado e do
povo capixaba. A Bancada do PMDB da Assembleia
Legislativa presta esta justa homenagem a essa
grande Senhora.
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Nilton Baiano.
O SR. NILTON BAIANO - (Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, assomamos a esta tribuna,
nesta manhã, para fazer um agradecimento especial
ao Senhor Governador Renato Casagrande, como
também aos Senhores Deputados e às Senhoras
Deputadas que compõem a Assembleia Legislativa.
Porque a Lei Nº 9.833, de 15 de janeiro de 2010,
dispõe sobre o prazo máximo para as empresas de
plano de saúde marcar e autorizar os exames de seus
usuários.
Fizemos uma emenda ao artigo 1.º da lei, que
passou a vigorar da seguinte maneira:
Parágrafo único. Quando se tratar de
pessoa acima de 60 (sessenta) anos, o
prazo máximo de que trata o caput será
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a
partir da solicitação.
Significa que quando o médico solicita um
exame para um paciente que tenha sessenta anos ou
mais, o plano de saúde terá vinte e quatro horas para
marcar esse exame ou cirurgia. Quando elaboramos
essa alteração na lei, o Procon do Município de
Vitória relatou que no ano passado mais de mil e
quinhentas denúncias foram feitas contra os planos de
saúde pelo não atendimento aos usuários. Por esse
motivo, elaboramos esse projeto, a Assembleia
Legislativa aprovou-a, o Governador a sancionou e a
Lei Nº 9.833já está em vigor.
A partir de agora, o plano de saúde tem o
prazo máximo de vinte e quatro horas para marcar o
exame; não é para realizá-lo. Ou seja, do momento
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em que o paciente chegar ao plano de saúde com o
pedido do médico, o plano terá vinte e quatro horas
para marcar o exame, ou a cirurgia se for o caso.
Dessa forma, agilizará e melhorará, principalmente, a
questão do atendimento ao idoso, porque sabemos os
dois limites da vida que necessitam de cuidados, que
são o da criança e o do idoso. As doenças
principalmente no idoso são diferentes quando
comparamos com uma pessoa jovem. Por exemplo,
uma enfermidade que atinge uma pessoa de sessenta
anos ou mais, é diferente quando atinge uma pessoa
de trinta anos, de vinte anos ou menos.
Com a alteração na lei, a partir de agora, o
plano de saúde terá o prazo máximo de vinte e quatro
horas para definir a marcação do exame ou da
cirurgia, o que não significa que a pessoa dará
entrada agora e operará amanhã, não é isso. É preciso
marcar. Alguns planos de saúde pensam mais no
capital do que realmente na doença, no paciente,
dificultando ao máximo o atendimento.
Em certa ocasião assisti a um documentário
muito interessante sobre o assunto. Tratava-se de um
caso no qual um paciente se consultava numa clínica
credenciada a um plano de saúde. O médico, a
princípio, indicava internação, entretanto, após
receber telefonema do proprietário do tal plano de
saúde, que reclamava das inúmeras prescrições de
exames e internação de pessoas feitas por esse
médico, ele desiste de internar o paciente. Esse,
diante da contradição ali apresentada, questiona o
médico que, por sua vez, não consegue apresentar
nenhuma justificativa plausível para a mudança de
sua conduta. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Sandro Locutor, pois sou o
próximo a se pronunciar nesta fase das
Comunicações. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e concedo a palavra ao Senhor
Deputado Roberto Carlos.
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem
revisão do orador) - Inicialmente, cumprimentamos
o Senhor Presidente, as Senhoras Deputadas e os
Senhores Deputados, e em particular o Senhor
Deputado Freitas, que hoje veste uma vistosa gravata
vermelha em minha homenagem, aderindo às cores
do socialismo.
Repercutiremos, nesta manhã de quarta-feira,
a Mensagem Nº 131/2012, do Governador do Estado,
em resposta ao requerimento de informação de nossa
autoria que pedia indicação das providências
administrativas tomadas no caso do adolescente
baleado numa troca de tiros no Município de Serra. O
adolescente morreu em suposta troca de tiros com a
Polícia Militar. À época, usamos a tribuna quando da
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presença, nesta Casa, do Governador do Estado do
Espírito Santo, Senhor Renato Casagrande, para a
prestação de contas, quando tivemos oportunidade de
externar perante nossa preocupação em defesa da
vida. E, em defesa dela, já votamos e votaremos
quantas vezes forem necessárias, para a valorização
das nossas Polícias Civil e Militar.
Ao mesmo tempo em que queremos uma
Polícia equipada e valorizada, queremos que ela
forneça, sobretudo, segurança para a nossa
população. E é isso que as nossas gloriosas Polícias
têm feito. O Governo do Estado, aonde houver
desvio, por meio de órgãos competentes e no caso
específico da Polícia as suas Corregedorias, irá coibir
qualquer tipo de excesso no diz respeito à
preservação da vida, sobretudo, à preservação da
integridade física do cidadão e também dos nossos
gloriosos policiais.
Na mesma ocasião, tivemos oportunidade de
colocar para o Governador Renato Casagrande o
desejo de ter o Estado do Espírito Santo pacificado e
avançando não só na economia, mas, também, na
justiça social, no que diz respeito aos plenos direitos,
no sentido da garantia dos direitos da nossa
população.
Fizemos uma reunião com o Secretário de
Ações Estratégicas, Doutor André Garcia, juntamente
com a comunidade do bairro Central Carapina, que se
encontra circunscrita no programa Estado Presente.
Tivemos a oportunidade de conversar com o
Secretário, por quem temos grande respeito, Doutor
André Garcia, pessoa que conhece profundamente os
indicadores sociais e também criminais do Estado do
Espírito Santo, e cumpre excelente papel à frente da
Secretaria de Ações Estratégicas do Governo do
Estado. Falamos ao Secretário André Garcia que se
existe uma localidade onde a expressão Estado
Presente precisa ser efetivada, esse local é o bairro
Central Carapina, no Município de Serra. Por quê?
Porque ali os equipamentos públicos do Governo do
Estado estão sucateados; temos escola de ensino
médio que não atende às necessidades daquela
comunidade. A escola de Central Carapina precisa de
reforma, ampliação e também de uma área de
vivência, pois ela não tem quadra. O bairro Central
Carapina, no Município de Serra é um dos mais
violentos do Brasil. E por que não dizer a Grande
Vitória, já que é uma das regiões mais violentas do
Brasil.
Falamos com toda solidariedade e respeito ao
Secretário André Garcia, e, agora, externamos à
sociedade capixaba: queremos a presença do
Governo do Estado do Espírito Santo no bairro de
Central Carapina, no Município de Serra, a fim de
realizarmos uma inflexão nos números, que hoje são
vergonhosos do ponto de vista da segurança daquela
comunidade. (Muito bem!)
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(Comparecem os Senhores Deputados
Claudio Vereza, José Esmeraldo e Lúcia
Dornellas)
O SR. DARY PAGUNG - Senhor
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª um
minuto de silêncio pelo falecimento do Ex-Prefeito
do Município de Baixo Guandu, Senhor Célio Paiva.
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Solicito todos para, de pé, fazermos
um minuto de silêncio. (Pausa)
(A Casa presta a homenagem)
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Genivaldo Lievore.
O SR. GENIVALDO LIEVORE - (Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente Sandro
Locutor, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
ontem, realizamos nesta Casa de Leis, sessão especial
para abertura da Semana de Alimentos Orgânicos do
Espírito Santo.Tivemos uma bonita palestra do
técnico e pesquisador do Incaper, Senhor Jacimar
Luiz de Souza; também um depoimento muito
marcante de um agricultor orgânico de Santa Maria
de Jetibá, Senhor Admir Rossmann, que demonstrou
o quanto precisamos preocupar com a nossa
alimentação: é direito humano uma alimentação
adequada!
Nesta Semana de Alimento Orgânico no
Espírito Santo, esta Casa de Leis realiza exposição de
produtos para serem degustados e comercializados.
Portanto, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia, os Senhores Deputados que quiserem
conhecer produto sem veneno, podem comparecer ao
pelotis deste Poder para adquirir e se alimentar
adequadamente. Além de preservar a saúde esses
alimentos preservam a terra e preservam também
nossas águas.
Parabenizamos a Secretaria de Estado da
Agricultura pelo incentivo. Trabalharemos para
aumentar o orçamento e o investimento para
fomentar a produção de alimentos orgânicos no
Estado do Espírito Santo. Esperamos que os
candidatos a prefeito possam incluir nos seus
programas de Governo políticas públicas para a
agricultura familiar, para a produção desses
alimentos.
Além disso, temos mais notícias boas, Senhor
Deputado Claudio Vereza. Amanhã, o Governador do
Estado estará em Linhares para a entrega de mais
quinhentas habitações do programa Minha Casa
Minha Vida, do Governo Federal. Em Colatina, no
sábado, o Senhor Leonardo Deptulski, Prefeito do
Município, entregará mais cento e setenta e três casas
do referido programa. São investimentos do Governo
Federal na cidadania e na qualidade de vida, que
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chegam aos municípios para melhorar a vida do
nosso povo.
Quando abrimos os jornais, hoje, na
divulgação de dados do Instituto Jones dos Santos
Neves, observamos que o Espírito Santo, no ano
passado, cresceu no ritmo chinês: o Produto Interno
Bruto em 9,2 %; com um crescimento de 5,07% do
setor terciário; de 4,07 % do setor secundário e
0,06% do setor primário. Aliado a isso, também o
jornal A Gazeta publicou que nos próximos anos os
investimentos no Estado do Espírito Santo somam
cem bilhões de reais. Mil trezentos e setenta e três
projetos serão responsáveis pela criação de mais de
cinquenta mil empregos.
Portanto, o Estado do
Espírito Santo cresce acima da média nacional, gera
emprego, gera qualidade de vida.
Mas, precisamos ainda investir muito no
social, na educação pública, universalizar o ensino
médio, garantir transporte aos municípios que ainda
não têm. Somente os da Grande Vitória possuem
transporte gratuito para alunos do ensino médio.
Precisamos estender isso aos municípios que têm
transporte coletivo, como Linhares, Colatina,
Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, São Mateus,
onde também precisamos dar acesso e permanência
dos nossos alunos no ensino básico. (Muito bem!)
(Comparece o Senhor Deputado José
Carlos Elias)
O SR. LUCIANO REZENDE - Senhor
Presidente, pela ordem! Registramos, com satisfação,
a presença, nas galerias desta Casa, de dezoito alunos
da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Tancredo de Almeida Neves, do Bairro São José, na
Grande São Pedro, acompanhados de um grupo de
professores nos honrando com sua presença.
Registramos a presença também da Senhora
Adelma Peixoto Mendes, Líder Comunitária em
Pancas, que faz um trabalho muito importante, bem
como do Senhor Vereador Emerson Grobério,
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos
do Norte, nosso querido amigo e colega de partido.
Faço o registro dessas visitas ilustres que
honram a Assembleia Legislativa nesta manhã de
quarta-feira. Os visitantes vieram conhecer a
Assembleia Legislativa do Espírito Santo e neste
momento assistem a esta sessão.
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Está feito o registro. Honra-nos muito
a visita de todos. Os alunos da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves,
que já haviam sido citados e registrados inicialmente,
a liderança comunitária de Pancas e o companheiro
de partido do nobre Deputado Luciano Rezende,
sejam bem-vindos a esta Casa de Leis.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Freitas.
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O SR. FREITAS - (Sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, cumprimentamos de maneira especial,
com deferência, o 1.º Secretário da Mesa, Senhor
Deputado Roberto Carlos. Não o estamos vendo,
neste momento, neste Plenário. Mas, dizemos a S.
Ex.ª que fique tranquilo, pois a gravata de que tanto
gostou, que achou bonita, imediatamente após a
sessão será sua. Daremos de presente essa gravata,
até porque - acreditamos que tenha observado - a
gravata que está usando hoje é bem colorida e
liberalista, então daremos uma grava socialista para
S. Ex.ª.
Cumprimentamos os alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Tancredo de
Almeida Neves, que hoje nos visitam.
Repercutiremos duas situações muito
rapidamente. São duas situações adversas,
desafiadoras para o Governo Federal e para os
Governos Estaduais: a questão da insegurança e a
situação da Saúde no País e nos Estados.
Temos em mãos o jornal A Tribuna de hoje,
dia 30 de maio de 2012, cujo título é Matei e não me
arrependo. Não tem quem não se sensibilize e se
irrite com tal matéria, extremamente violenta,
desafiadora e que deixa todos impotentes. É sobre um
rapaz de dezoito anos, um bandido qualificado, que
cometeu o absurdo de matar um trabalhador em seu
local de trabalho e diz com frieza, com deboche, com
sorriso estampado, que não se arrepende. Quando a
imprensa lhe pergunta: E agora? Ele diz: Agora, é
pagar, sair e fazer tudo de novo se tiver
oportunidade. Isso é muito grave e nos deixa em
situação de extrema impotência. Não tem como
imaginarmos que só o Governo de Estado dará conta
de um descalabro desses. Impotentes que estamos
não podemos imaginar que isso não é conosco,
Senhor Deputado Nilton Baiano; que não é com cada
uma das famílias brasileiras. Não sabemos se a
imprensa cumpre o papel correto, mas a grande parte
dela tem mania de jogar a responsabilidade somente
no colo dos governantes.
Temos observado, principalmente onde
vivemos e com quem convivemos no território
capixaba, o esforço que o Governo do Estado vem
fazendo na pessoa do Senhor Governador Renato
Casagrande desde quando assumiu o Governo do
Estado, desde quando colocou os pés no Palácio
Anchieta, para combater a violência e o tráfico no
Estado do Espírito Santo.
Temos de acompanhar os grandes líderes
mundiais e o raciocínio deles quando falam da
dificuldade de se combater o tráfico de drogas, dando
conta de que os governos e os que combatem o
tráfico foram derrotados, ou seja, dando conta que o
tráfico prevaleceu. Esses líderes mundiais que
discutem o referido tema já jogaram a toalha.
Quando vamos busca no mapa da violência,
principalmente dos homicídios no Estado do Espírito
Santo e no Brasil, vemos uma dura realidade: que
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todos esses homicidas já saíram da prisão. E não foi
uma vez. O meliante ao qual nos referimos
anteriormente já foi preso três vezes. Então
perguntamos: por que ele está solto? O combate à
violência está sendo exercido pelo Governo. Mas,
verificamos que o índice não nos mostra isso.
Gostaríamos de saber quantos por cento desses
homicidas já passaram pela cadeia. O que adianta
prender? A polícia está nas ruas, está exercendo sua
função, mas o cara já foi preso três vezes, aos
dezoito anos de idade... Saiu da cadeia e cometeu
outro crime. E ainda diz com muita clareza: agora é
pagar, sair e fazer tudo de novo. São irrecuperáveis
esses delinquentes!
Gostaríamos muito de falar um pouco sobre a
Saúde, mas não temos mais tempo, principalmente
sobre a reportagem que passou hoje no jornal Bom
Dia Brasil. O Governo do Rio Grande do Norte
necessita
de
trezentos
leitos
de
UTI’s,
aproximadamente. Gostaríamos de perguntar: qual é
a política do Governo Federal em relação à Saúde de
urgência e emergência? Mas voltaremos a falar deste
tema em outro momento. (Muito bem!)
(Comparecem
os
Senhores
Deputados Gildevan Fernandes e
Rodney Miranda)
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor
Presidente, pela ordem! Aproveitamos a fala do
Senhor Deputado Freitas e convidamos todos os
nossos Pares, em especial os membros da Comissão
de Saúde, os demais Parlamentares e os
telespectadores, para audiência pública que será
realizada amanhã, às 9h, dia 31 de maio, quinta-feira.
Como o Senhor Deputado Freitas falou sobre
a Saúde, cerca de cento e vinte leitos estão
desativados no Hospital das Clínicas por falta de
pessoal de apoio. Sabemos que o Hospital é do
Governo Federal, mas nem por isso vamos ficar de
braços cruzados. Vamos entrar nessa luta para que o
Governo Federal possa melhorar a situação do
Hospital das Clínicas.
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Esmael de Almeida.
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, telespectadores da
TV Assembleia e TV Educativa, amanhã, nesta Casa
de Leis, teremos uma palestra muito importante.
Solicito ao cameraman que focalize o cartaz,
convidando aqueles que nos assistem, que participem
da palestra sobre o cigarro, cujo título é: Para parar
de fumar, basta um passo! A palestra será dirigida
pelo Doutor Marcos Santos e Doutora Marli Santos e
realizada dia 31 de maio no Auditório I, desta Casa
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de Leis, às 15h. É muito importante a participação de
todos!
Gostaríamos de falar sobre um assunto que
tem nos incomodado muito e sido notícia na mídia
esses dias, que é a questão dos impostos no Brasil.
Ficamos impressionados com a carga tributária do
nosso País.
A manchete do jornal A Gazeta do dia 29 de
maio de 2012 diz: Impostos. Sua liberdade só começa
amanhã. Quer dizer, passamos cinco meses
trabalhando somente para pagar impostos - cento e
cinquenta dias - e isso nos preocupa muito.
Alguns chamam o Brasil de A Pátria dos impostos.
O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do
mundo e os serviços públicos não correspondem ao
que se arrecada no País. Isso nos deixa preocupado,
porque bom seria se essa alta carga tributária, se
esses impostos, se esses recursos, esses montantes
que chegaram no dia de ontem a ordem de seiscentos
bilhões, a previsão é que cheguem ao fim do ano a
1,6 trilhões, fosse bem aplicado. Mas quando vemos
o retorno dessa carga tributária, isso nos deixa
preocupado. Imaginamos que um País com alta carga
tributária, seja também um grande fornecedor do
bem-estar coletivo. Mas não é o que acontece em
nosso País.
Ficamos estarrecidos quando vemos na
televisão a questão da Saúde, do que se passa nos
hospitais, do que se passa nas clínicas públicas e
como a população está sofrendo. E quanta luta por
sua melhoria! Podemos ver também o baixo nível da
educação pública em nosso Estado e em nosso País.
Basta olharmos os indicadores e os índices da
Educação.
Senhor Deputado Sandro Locutor, ora no
exercício da presidência, isso nos faz lembrar quando
vimos hoje V. Ex.ª fazendo uma Indicação ao
Governo do Estado, para aquisição de terreno para
construção de uma quadra poliesportiva para a Escola
Estadual Adolfina Zamprogno, do bairro Vila
Garrido, no Município de Vila Velha. Estudamos
naquela escola durante nossa infância. Naquela época
viemos para Vitória, estudamos na Escola Estadual
Adolfina Zamprogno, uma escola de ensino público,
passamos no vestibular e conseguimos chegar à
faculdade. Hoje é praticamente impossível um aluno
que só estudou em escola pública, se não fizer um
cursinho dificilmente terá acesso à faculdade. Isso
mostra como caiu o nível na área da Educação.
Podemos falar também da segurança
deficiente, das estradas esburacadas e do rombo da
Previdência. Mesmo tendo que trabalhar cento e
cinquenta dias no ano para cobrir despesas da
Fazenda Pública, o brasileiro ainda tem de arcar com
plano de saúde, com escola particular e com
previdência privada. E no Estado do Espírito Santo é
pior ainda: não temos aeroporto digno e as BRs 101 e
262 estão com problemas.
Voltaremos a esta tribuna, em outra
oportunidade, para falar sobre a questão dos
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impostos. Precisamos cobrar o retorno desses
impostos; é o que a população espera. Pagamos alta
taxa, mas temos pouco resultado e benefícios para a
população.
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Marcelo Santos.
O SR. MARCELO SANTOS - (Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, solicito que o
cameraman da TV Assembleia possa mostrar aos
telespectadores a matéria Quarta ponte para reduzir
prejuízos, publicada no jornal A Tribuna desta
quarta-feira, dia 30 de maio de 2012, p. 34, com a
Senhora Deputada Federal Rose de Freitas. (Pausa)
(É feita a
reportagem)

apresentação

da

A Senhora Deputada Federal Rose de Freitas,
em reunião com o Senhor Paulo Sérgio Passos,
Ministro dos Transportes, fez algumas intervenções e
dentre elas a construção da Quarta Ponte ligando
Cariacica a Vitória; Cariacica, na região do bairro
Porto de Santana a Vitória, na Rodovia Serafim
Derenzi. É um projeto elaborado pelo Governo do
Estado, cujo edital de licitação já está na rua, mas
precisamos de recursos. Estamos falando de uma
ponte importante que melhorará a mobilidade urbana.
O Governo Federal está sensível a investir na
construção dessa Quarta Ponte, sob forma de
recompensa, pelos prejuízos que vem causando à
economia capixaba. Acreditamos que essa Quarta
Ponte, que não acabará com os efeitos negativos do
fim do Fundo de Desenvolvimento das Atividades
Portuárias - Fundap, no Estado do Espírito Santo,
será um bom começo para que o Governo Federal
demonstre que o Estado do Espírito Santo é um
Estado Federado.
Além da Quarta Ponte, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, teremos também a construção
do Contorno do Mestre Álvaro, que está sendo
incluída nessa discussão. O Contorno do Mestre
Álvaro, obra também importante, vem sendo
elaborada pelo Governo do Estado e que melhorará
muito a fluidez, principalmente dos nossos
caminhões que transportam cargas.
Agradecemos à Senhora Deputada Federal
Rose de Freitas, Vice-Presidente do Congresso
Nacional, orgulho dos capixabas e da Bancada do
PMDB. Representa muito bem o Estado do Espírito
Santo na função que exerce, fruto do seu
desempenho, de sua relação, do trabalho de longos
anos no Congresso Nacional; fruto dos vários
mandatos que têm naquela Câmara.
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Senhor Presidente, repercutimos essa
informação com todo o Estado do Espírito Santo e
em especial, com o Município de Cariacica. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Findo o tempo destinado à fase das
Comunicações, passa-se à:
ORDEM DO DIA:
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Nº 195/2012, oriundo da Mensagem
Governamental n.o 116/2012, que regula o acesso dos
usuários a registros administrativos e as informações
previsto no inciso II do § 4º do artigo 32 da
Constituição do Estado. Publicado no DPL do dia
16/05/2012. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade. Na Comissão de
Cidadania o Deputado Genivaldo Lievore, se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria
na Sessão Ordinária do dia 29/05/2012. (Prazo até o
dia 05/06/2012). (COMISSÕES DE CIDADANIA,
DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS).
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.o 192/2011, do Deputado José
Esmeraldo, que determina a afixação de informação
sobre aumento de tarifa, nos veículos de transporte
coletivo intermunicipal, nos terminais do Sistema
Transcol e nos estabelecimentos e postos de venda de
passagens. Publicado no DPL do dia 15/07/2011.
Pareceres n.os 285/2011, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e 122/2011, da
Comissão de Cidadania, pela aprovação. Na
Comissão de Infraestrutura o Deputado Marcelo
Santos, se prevaleceu do prazo regimental para
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia
29/05/2012. (Prazo até o dia 05/06/2012).
(COMISSÕES DE INFRAESTRUTURA E DE
FINANÇAS).
Votação em 2.º turno da Proposta de Emenda
Constitucional Nº 14/2011, do Deputado Genivaldo
Lievore e outros, que altera a redação dos artigos 28,
inciso VIII, 120, §7º, da Constituição Estadual, que
trata da Competência dos Municípios e das Funções
Essenciais à Administração da Justiça. Publicada no
DPL do dia 27/05/2011. Pareceres n.os 242/2011, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
admissibilidade, 114/2011, da Comissão de
Cidadania, 54/2011, da Comissão de Finanças e
74/2011, da Comissão de Saúde, todos pela
aprovação, publicados no DPL do dia 15/02/2012. A
matéria foi aprovada, em 1.º turno, com 19
(dezenove) votos favoráveis e (01) abstenção, na
Sessão Ordinária do dia 22/05/2012. Quorum para
aprovação: 3/5(18 votos) - votação nominal.
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Votação em 2.º turno da Proposta de Emenda
Constitucional n.o 31/2011, do Deputado Theodorico
Ferraço e outros, que altera o artigo 187 e o § 2º, do
artigo 188 da Constituição Estadual, que assegura a
participação da comunidade nos relatórios de impacto
ambiental, em atividades causadoras de degradação
do meio ambiente. Publicada no DPL do dia
10/10/2011. Pareceres n.os 531/2011, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e admissibilidade,
04/2012, da Comissão de Cidadania, 01/2012, da
Comissão de Agricultura, ambos pela aprovação,
09/2012, da Comissão de Meio Ambiente, pela
aprovação, com emenda substitutiva, 22/2012, da
Comissão de Finanças, pela aprovação e 166/2012,
da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, da
emenda substitutiva de autoria da Comissão de Meio
Ambiente, publicados no DPL do dia 18/05/2012. A
matéria foi aprovada, em 1.º turno, com 19
(dezenove) votos favoráveis e (01) abstenção, na
forma do parecer da Comissão de Meio Ambiente,
com emenda substitutiva, na Sessão Ordinária do dia
22/05/2012. Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) votação nominal.
Votação em 2.º turno da Proposta de Emenda
Constitucional n.o 33/2011, do Deputado José Carlos
Elias e outros, que acrescenta parágrafo único ao
artigo 11 da Constituição Estadual, que dispõe sobre
proteção dos direitos do consumidor. Publicada no
DPL do dia 25/10/2011. Pareceres n.os 489/2011, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
admissibilidade, 01/2012, da Comissão de Defesa do
Consumidor e 16/2012, da Comissão de Finanças,
ambos pela aprovação, publicados no DPL do dia
02/05/2012. A matéria foi aprovada, em 1.º turno,
com 19 (dezenove) votos favoráveis e (01) abstenção,
na Sessão Ordinária do dia 22/05/2012. Quorum para
aprovação: 3/5(18 votos) - votação nominal.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Lei Nº 150/2012, do Deputado Sandro Locutor,
que regula as atividades de compras coletivas
realizadas através de sítios eletrônicos no âmbito do
Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL do dia
15/05/2012.
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 171/2012, do Deputado Luciano Pereira,
que obriga as agências bancárias e instituições
financeiras, localizadas no âmbito do Estado do
Espírito Santo a instalarem câmeras de vídeo na área
externa de suas agências e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 18/05/2012.
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 174/2012, da Deputada Luzia Toledo, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de bula
magistral em medicamentos manipulados. Publicado
no DPL do dia 18/05/2012.
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Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 57/2012, do Deputado
Marcelo Santos, que concede Título de Cidadania
Espírito Santense o Sr. Ruy de Aguiar Monte.
Publicado no DPL do dia 24/05/2012.

participação de entidades da sociedade civil e do
Governo para debater a lei de acesso à informação.

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 58/2012, do Deputado
Dary Pagung, que concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Senhor Fábio Henrique Pina
Nielsen. Publicado no DPL do dia 24/05/2012.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GENIVALDO LIEVORE) - Devolvo a palavra à
Mesa.

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 59/2012, do Deputado
Luciano Pereira, que concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Sr. Dennison de Souza Coelho.
Publicado no DPL do dia 29/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 60/2012, do Deputado Da
Vitória, que concede Título de Cidadania EspíritoSantense ao Sr. Marcus Vinícius Freire. Publicado no
DPL do dia 29/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 61/2012, do Deputado Da
Vitória, que concede Título de Cidadania EspíritoSantense ao Sr. Mario Alexandre Guedes Leite.
Publicado no DPL do dia 29/05/2012.

O SR. PRESIDENTE
LOCUTOR) - É regimental.

-

(SANDRO

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei n.o 192/2011.
Concedo a palavra à Comissão de
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (MARCELO SANTOS) - Convoco os membros da
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados
Gildevan Fernandes, José Esmeraldo e Esmael de
Almeida.
Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que
continuarei me prevalecendo do prazo regimental,
requerido na sessão ordinária realizada dia 29 de
maio de 2012, para oferecer parecer ao Projeto de Lei
Nº 192/2011.
O SR. PRESIDENTE
LOCUTOR) - É regimental.

-

(SANDRO

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 62/2012, da Deputada
Aparecida Denadai, que Concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Senhor Antonio Fragoso de
Araújo. Publicado no DPL do dia 29/05/2012.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (MARCELO SANTOS) - Devolvo a palavra à
Mesa.

(Comparece o Senhor Deputado Atayde
Armani)

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Votação, em 2.º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional Nº 14/2011.
Em votação.

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei Nº 195/2012.
Concedo a palavra à Comissão de Defesa da
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GENIVALDO LIEVORE) - Convoco os membros
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores
Deputados Claudio Vereza, Marcelo Santos e Rodney
Miranda.
Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que
continuarei me prevalecendo do prazo regimental,
requerido na sessão ordinária realizada dia 29 de
maio de 2012, para oferecer parecer ao Projeto de Lei
Nº 195/2012. (Pausa)
Aproveito a oportunidade para convidar as
Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados para
uma audiência pública no Plenário desta Casa de
Leis, na próxima terça-feira, às 10h, com a

A presente proposta exige votação nominal,
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
à proposta votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados
Da Vitória, Gildevan Fernandes, José Carlos
Elias, Luciano Pereira)
Responderam SIM dezessete Senhores
Deputados; uma abstenção do Presidente,
regimentalmente impedido de votar.
Não há quorum para a votação, pelo que fica
adiada.
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor
Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado
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Genivaldo Lievore realizou no dia de ontem sessão
solene sobre agricultura familiar e alimentos
orgânicos, que comparecemos. Ao longo desta
semana ocorrerão reuniões e explanações em vários
municípios do Estado do Espírito Santo a esse
respeito.
Devemos trilhar o caminho de incentivo à
agricultura familiar e aos alimentos orgânicos, que
consumimos também na cidade, porque assim
conseguiremos manter o homem no campo e
proporcionaremos sua sustentabilidade. O alimento
sem defensivo agrícola é sadio para a população.
O Senhor Deputado Genivaldo Lievore, que é
uma pessoa do campo, também tem se preocupado
com as questões da agricultura do Estado.
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO
LOCUTOR) - Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Roberto Carlos (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e darei continuidade ao rito da sessão.
Votação em 2.º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional Nº 31/2011.
Em votação. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Votação em 2.º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional Nº 33/2011.
Em votação. (Pausa)
Adiada por falta de quorum.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Lei Nº 150/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Lei Nº 171/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Lei Nº 174/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 57/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
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Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 58/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 59/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 60/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 61/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 62/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Finda a Ordem do Dia, passa-se à Fase do
Grande Expediente, dividido em duas partes:
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Líder do PTB, Senhor
Deputado José Carlos Elias. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Líder do PP, Senhor
Deputado Nilton Baiano. (Pausa)
O SR. NILTON BAIANO - (Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, o jornal A Gazeta de ontem
publicou matéria que todos deveriam ler. Segundo a
reportagem, do dia 1.º de janeiro até hoje o brasileiro
de classe média trabalhou para pagar impostos.
Portanto, os dados confirmam o peso da carga
tributária brasileira.
Agora, se o brasileiro precisou trabalhar de
1.º de janeiro até ontem para pagar impostos, seria o
mesmo que dizer que trabalhou de graça neste
período. Para algumas outras categorias, quem ganha
mais um pouco, trabalhou de graça até hoje.
Essa matéria que, repetimos, todos deveriam
ler, trata do Governo Federal, dos governos estaduais
e municipais; não especifica nenhuma esfera de
Governo. Segundo a matéria, os trabalhadores que

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
recebem salário acima de dez mil reais precisaram
trabalhar cento e cinquenta e dois dias; quem ganha
até três mil reais mensais precisou trabalhar cento e
quarenta e três dias, ou seja, no ano ele trabalhou
cento e quarenta e três dias de graça para o Governo.
Interessante que a matéria faz uma relação com
outros países, como a Suécia, a Dinamarca, a
Bélgica, os Estados Unidos, a Espanha, o Chile e o
México.
Esta matéria volta à Década de 70, ou seja,
em 1970, no Brasil, o brasileiro precisava de setenta e
seis dias para pagar os tributos anuais; na Década de
80, passou para setenta e sete dias; na Década de 90
para cento e dois dias; em 2000, cento e vinte e um
dias, e sucessivamente foi subindo até chegar aos dias
de hoje com aproximadamente cento e cinquenta dias
trabalhados semente para pagar impostos. Se
compararmos com outros países altamente
desenvolvidos, como os Estados Unidos - que para
muitos é referência, mas não para nós - o povo
americano precisava trabalhar apenas cento e dois
dias; os franceses cento e quarenta e nove dias; e os
suecos cento e oitenta e três dias para pagar seus
impostos.
Se compararmos com os países do primeiro
mundo, os serviços ali prestados são bastante
diferenciados, ou seja, paga-se uma carga tributária
alta, entretanto os serviços oferecidos pelos governos
à população são de alta qualidade. Na Suécia,
Estados Unidos, França, Espanha, Noruega, Itália,
Áustria, entre outros, certamente as mães e os pais
não precisam ficar uma semana em uma fila, noite e
dia, para reservar uma vaga numa creche ou escola.
Nesses países não se precisa pagar a plano de saúde
porque a saúde é pública e de qualidade; não se
precisa colocar o filho numa escola privada porque as
escolas públicas são de graça e de qualidade; assim
como a infraestrutura. No nosso Estado as BRs
foram projetadas há muitos anos. Hoje as pessoas que
precisam viajar pela BR 262 em direção a Belo
Horizonte, ou pela BR 101 principalmente para a
região Norte sabem as dificuldades que enfrentam
para cruzar estas BRs, não só as dificuldades, mas o
alto índice de acidentes que acontecem na BR 101 e
na BR 262.
Não falaremos do aeroporto, porque hoje um
jornal noticia que a cidade de Linhares vai ter um
aeroporto maior do que o de Vitória.
Vivemos em um Estado extremamente
gastador, que exige um excesso de burocracia para
gerir o dinheiro do contribuinte. E o resultado dessa
equação é uma carga tributária que só aumenta; e a
carga tributária já é enorme. A competência do
Governo Federal, dos Governos Estaduais e
Municipais para cobrar os impostos e tributos
também é enorme, é de primeiro mundo. Mas, essa
mesma competência não é demonstrada na hora do
gasto, haja vista que, aqui no Estado mesmo, alguns
municípios são denunciados em função não só de
gastar mal, mas também de desviar recursos.
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Recentemente, houve em nosso Estado a questão do
Município de Presidente Kennedy. Então a mesma
competência que os governos têm para vigiar o
cidadão, o contribuinte, de criar um verdadeiro bigbrother, não se aplica na hora de gastar os recursos
arrecadados do contribuinte brasileiro.
Por isso, há o caos na saúde, na educação, na
segurança, nas estradas, na infraestrutura, cidades
com ruas e esgotos a céu aberto. A maioria das
cidades do Estado do Espírito Santo tem um índice
baixíssimo de infraestrutura; alguns municípios ainda
não têm água tratada, com isso elevando o índice de
doenças, principalmente nas crianças. Essa matéria
veiculada por um jornal de nossa Capital tem valor
muito grande e a população deveria lê-la. Mas ler
para quê? Para fiscalizar, porque fala sobre os dias
trabalhados. Quanto mais temos um salário maior,
mais trabalharemos para pagar os impostos.
Entretanto, o pão que compra o milionário é o mesmo
que compra o pobre. O pão, o arroz e o feijão
tributados para um milionário são os mesmos
tributados para uma pessoa que ganha salário
mínimo, às vezes até menos que um salário mínimo,
pois alguns estão abaixo da linha da miséria.
Por isso esta matéria, no nosso entendimento,
tem alcance cultural, porque ao sabermos como
pagamos nossos impostos, temos condições de cobrar
das autoridades. E na verdade não sabemos. Vamos
ao supermercado comprar uma mercadoria e não
sabemos quanto estamos pagando de impostos sobre
ela. E se estivéssemos pagando nossos impostos na
Suécia, onde se trabalha cento e oitenta e três dias do
ano para pagá-los, os recursos arrecadados
estivessem sendo aplicados de forma correta e os
serviços públicos fossem oferecidos de forma
qualificada, tudo bem! Porém, pagamos e depois
pagamos novamente, isso porque algumas vezes e
preciso contratar segurança - aquele que pode; temos
que colocar nossos filhos em escola particular, não
porque queremos o status de ter nossos filhos
estudando numa escola particular, mas porque a
educação publica lamentavelmente não oferece o
mesmo grau de ensino que a rede privada. Se também
não quisermos ficar uma semana ou quinze dias no
corredor de um hospital, em cima de uma maca,
também teremos que pagar plano de saúde; se
quisermos transitar no Espírito Santo numa estrada
boa será difícil encontrar, principalmente boas
estradas federais; o aeroporto de Vitória é uma
vergonha, pois conhecemos todos os aeroportos do
País e nenhum é pior do que o nosso. Em Palmas,
pousam quatro aviões e decolam quatro aviões por
dia num aeroporto melhor do que o nosso.
Senhor Deputado Luciano Rezende, concedo
um aparte a V. Ex.ª com muito prazer e alegria.
O Sr. Luciano Rezende - Parabenizamos V.
Ex.ª pelo pronunciamento como liderança partidária,
debatendo assuntos muito importantes como a carga
de impostos do Brasil e a necessidade de
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melhorarmos a infraestrutura no Estado do Espírito
Santo. V. Ex.ª é conhecedor da realidade do nosso
Estado e do Brasil. E citou um exemplo com o qual
concordamos, ou seja, que temos um aeroporto
extremamente simples e que nos causa vergonha. E
não é só pelo ar. O acesso à Capital de Vitória pelas
BRs também nos causa vergonha. A BR não
duplicada é perigosíssima e virou uma máquina de
matar gente. A entrada pelo mar também é ruim.
Cada vez que recepcionamos os turistas brasileiros
que chegam de navio em Vitória, ficamos muito
constrangidos com a estrutura que temos na hora da
chegada dessas pessoas que vêm conhecer a nossa
Capital e que ajudarão a desenvolver o turismo e a
gerar emprego e renda.
Parabenizamos V. Ex.ª por fazer um discurso
grandioso e muito importante. Estamos aprendendo
muito com suas reflexões e concordando com a
necessidade de mudarmos essa situação. Por isso,
fazemos essa pequena manifestação. Muito obrigado.
E mais uma vez, parabéns!
O SR. NILTON BAIANO - Senhor
Deputado Luciano Rezende, ficamos agradecido e
feliz com o pronunciamento de V. Ex.ª.
Ontem, o impostômetro localizado em São
Paulo já registrava que o Governo até agora
arrecadou seiscentos e um bilhões de reais, com a
previsão de arrecadar até o fim do ano um trilhão,
seiscentos e trinta bilhões de reais.
Esperamos
que
Deus
ilumine
os
representantes do Governo Federal e dos Governos
Estaduais e Municipais. Quem sabe, num futuro
próximo, possamos viver num País onde não seja
preciso contratar segurança; onde não seja preciso
ficar de madrugada na fila para matricular o filho na
escola ou na creche; e onde não seja preciso um
paciente, durante uma semana, ficar em cima de uma
maca à espera de uma cirurgia. Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Senhor Deputado Nilton Baiano,
informo que V. Ex.ª é o primeiro orador inscrito e
dispõe de dez minutos.
O SR. NILTON
permanecer na tribuna.

BAIANO

-

Vou

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Findo o tempo destinado às Lideranças
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado
Nilton Baiano, orador inscrito.
O SR. NILTON BAIANO - (Sem revisão
do orador) - Senhor Deputado Freitas, foi o
Presidente Roberto Carlos que me autorizou e
obrigou a utilizarmos mais dez minutos.
Sábado passado, o Partido Progressista
realizou na cidade de Colatina o encontro do Norte.

Para nossa alegria o Senhor Deputado Genivaldo
Lievore estava presente. Lá nos foi apresentado um
curso de formação política que o Partido Progressista
oferece a seus candidatos, para que preparemos os
nossos pré-candidatos a prefeitos e vereadores, para
quando eleitos desenvolverem bom trabalho na
gestão da prefeitura ou como vereador.
Esta semana, no encontro em Colatina,
estavam presentes representantes dos municípios do
Norte e também foi realizada a convenção do Partido.
Sábado próximo, o Partido Progressista realizará seu
encontro levando este curso de formação política para
seus candidatos. Esse curso é aberto não só aos
nossos candidatos, mas também para a população. É
o momento de informarmos à população alguma
coisa sobre política, que é algo bom e as pessoas têm
de participar, Senhor Deputado Claudio Vereza, uma
política realmente com decência, ética, como é a
maioria da população e assim como esta Assembleia
Legislativa.
Informamos aos nossos filiados, précandidatos e à população de modo geral, sobre este
curso, dividido em dois módulos, que ensina desde
como se portar diante do eleitor, como se trajar,
enfim, um curso de formação para que o nosso précandidato se eleito for possa desenvolver o seu
mandato com competência.
Então, no sábado, pela manhã, realizaremos
em Cachoeiro do Itapemirim e à noite em Venda
Nova dos Imigrantes, o mesmo curso. Sábado,
ministraremos dois cursos: pela manhã na cidade de
Cachoeiro do Itapemirim, englobando os municípios
da região e depois realizaremos em Venda Nova dos
Imigrantes, complementando aqueles municípios que
fazem parte da região central.
Dizemos aos nossos pré-candidatos de
municípios da região serrana e dos municípios do sul
do Estado, que no próximo sábado estaremos lá
realizando este curso. Na próxima semana voltaremos
ao Norte, Senhores Deputados Genivaldo Lievore e
Marcelo Coelho. Dessa feita iremos até Nova
Venécia. Os municípios que não participaram do
encontro em Colatina, irão participar na cidade de
Nova Venécia. Ao final, realizaremos o encontro na
Grande Vitória, incluindo todos os municípios que a
compõem.
Essas são as notícias que trazemos, nesta
manhã, aos nossos companheiros do Partido
Progressista. Agradecemos aos Senhores Deputados
que nos ouvem. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO
CARLOS) - Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES) - Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e darei continuidade ao rito da sessão.
(Pausa)
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Luciano Rezende, orador inscrito.
O SR. LUCIANO REZENDE - (Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, amigos que nos
acompanham no Plenário desta Casa, jornalistas
presentes à sessão, equipe de comunicação da TV
Assembleia, aqueles que nos acompanham pela TV
Assembleia e pela TV Educativa, bom dia!
Hoje o assunto que nos traz à tribuna é uma reflexão
feita nos jornais, esta semana, com um dado que
confirma uma realidade sobre a qual precisamos
refletir e trabalhar muito para mudá-la. Há pouco
tempo foi registrada e divulgada pesquisa que
mostrava que as redes de Unidade de Saúde, as redes
básicas da cidade de Vitória receberam nota muito
alta. Isso é muito bom. É a construção de um trabalho
em muitos anos numa rede básica de atendimento.
Mas, naquela mesma pesquisa, havia a comprovação
também de que há muito que se melhorar na questão
da
consulta
especializada,
dos
exames
complementares e do atendimento hospitalar na
cidade.
A cidade de Vitória tem compromisso com o
Sistema de Saúde considerado de média
complexidade, que também tem o desafio de realizar
consultas especializadas e exames complementares.
Para o cidadão, para a dona de casa, para o
trabalhador, para o estudante e para o idoso que vai a
uma Unidade de Saúde fica muito difícil
compreender que, caso o problema dessas pessoas
passe de uma simples consulta, elas terão dificuldade,
depois, de avançar com um atendimento digno no
Sistema Único de Saúde, montado por ações do
Governo Federal, do Governo Estadual e dos
Governos Municipais. Por exemplo: depois de uma
primeira consulta, caso alguém precise de uma
tomografia computadorizada, há registros na cidade
de demoras de um ano ou de vários meses que podem
complicar o problema desse paciente. Se ele precisar
de uma internação em uma UTI de um hospital, o
problema é mais sério ainda. Portanto, o desafio de
atendimento à saúde ainda não é um desafio vencido.
Todos os que trabalham com políticas
públicas precisam pensar no mecanismo de gestão,
no mecanismo de controle administrativo eficiente do
Sistema de Saúde e também no mecanismo de melhor
uso de recursos que evitem desperdícios. Corrupção
nem se fala! Se isso acontecer é caso de Polícia, de
punição rigorosa, porque esses recursos são
extremamente necessários para as pessoas que têm
problemas de saúde e não tem a quem recorrer, a não
ser ao Sistema Único de Saúde.
A maioria da população não tem a quem
recorrer. Alguns dados comprovam essa situação,
deixando preocupada qualquer pessoa que tenha
compaixão, que tenha preocupação com o irmão que
sofre precisando de atendimento e não tem a quem
recorrer. Alguns dados são extremamente
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preocupantes. Para reforçar essa discussão trouxemos
um dado, ou seja, no caso de ataque cardíaco, o
paciente que vai para o serviço público tem duas
vezes mais chances de morrer em proporção a um
hospital particular ou ao paciente que tem plano de
saúde. Trocando em miúdos, se temos um ataque
cardíaco e vamos para um hospital público, o número
de mortes é duas vezes maior do que se pudéssemos
seguir para um hospital particular. E, infelizmente, a
parcela da população que tem acesso ao hospital
particular é muito pequena, até porque todos pagam
os atendimentos à saúde por meio de impostos.
O Senhor Deputado Nilton Baiano, que é
médico e foi Secretário de Saúde, é uma pessoa que
desenvolve esta reflexão há muitos anos. S. Ex.ª
acabou de descer da tribuna onde esteve falando
sobre a alta carga de impostos no Brasil. Semana
passada, falamos também sobre esse tema. Achar que
o atendimento de saúde em hospitais públicos é
gratuito é um equívoco. Ele é pago, e pago com uma
das maiores cargas de impostos do mundo. Quarenta
e dois por cento do Produto Interno Bruto, em média,
já comprometido com o pagamento de impostos.
O índice de mortes por infarto varia entre
quatro e sete por cento na rede privada, e na rede
pública o percentual de mortes chega a quinze por
cento, exatamente o dobro. Ou seja, quem teve um
ataque cardíaco e foi para o serviço público, mesmo
com a dedicação dos funcionários e dos médicos o
sistema não funciona adequadamente, esse indivíduo
tem mais chance de falecer. Existe também no
decorrer da matéria o depoimento do presidente da
Sociedade de Cardiologia do Estado do Espírito
Santo, e por aí vai. As pessoas confirmando o número
de mortes, enfim, toda a reflexão sendo colocada
nessa direção.
Senhor Presidente, o que queremos, neste
momento em que começamos a caminhar para o
encerramento do nosso pronunciamento nesta manhã,
é dizer que todos nós que estamos envolvidos com
políticas públicas, principalmente os partidos que vão
apresentar candidatos às prefeituras, precisam fazer
uma discussão mais ampla e que tem relação com a
responsabilidade maior no sentido de que não se
dividam tarefas para município, aqui é só um assunto
de Município, aqui já é Governo do Estado, aqui já é
Governo Federal. Porque quando uma pessoa fica
doente, ela não tem conhecimento ou pouco interessa
a ela até onde vai o atendimento municipal, onde
entra o estadual e depois o federal. O que ela precisa
é ter a certeza de que se ficou doente, será atendida
de forme eficiente e irá recuperar a sua saúde da
mesma forma se tivesse sido atendida num hospital
particular ou de melhores condições, quando o
indivíduo pode pagar. Esse é o nosso grande desafio.
Os municípios já trabalham, por força de lei,
destinando recurso para a Saúde em nível de quinze
por cento do Orçamento; o Governo do Estado
destina doze por cento; já o Governo Federal coloca o
que quer. Porque a lei, infelizmente, obriga os
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municípios a gastar quinze por cento de seu
Orçamento com saúde; obriga os Estados a gastar
doze por cento do seu Orçamento com saúde; mas
não obriga o Governo Federal a gastar nenhum
montante especificamente com saúde.
Já
discutimos
a
necessidade
de
regulamentação da PEC 29. Os gastos com saúde em
nível de Governo Federal, no Brasil, são menores do
que a média que os países africanos gastam com
saúde, e evidentemente esses países também
encontram muita dificuldade nessa área. Então temos
que entrar nessa discussão.
O que queremos alertar é que não dá para a
pessoa tranquilamente dizer o seguinte: Não! Isso é
responsabilidade do município. Se a pessoa precisa
de um atendimento de UTI por causa de um ataque
cardíaco, isso não tem nada a ver com o município.
Tem sim, porque o morador da cidade vai morrer em
quantidade duas vezes maior. Conforme a pesquisa
da Sociedade de Cardiologia, quando ele vai ser
atendido no serviço público, não podendo ir para o
serviço de saúde particular, que infelizmente só uma
pequena parcela da população pode pagar, então, o
caminho é qualificar o Sistema Único de Saúde, para
que possamos ter parâmetros parecidos. Porque
nesses atendimentos temos pessoas que são pais,
mães, irmãos, pessoas queridas como nós temos aqui,
e cada vez que uma dessas pessoas é mal atendida ou
perde sua vida em um hospital, deixa muita dor,
muito sofrimento e muita revolta entre aqueles
familiares que, às vezes, percebem que o atendimento
poderia ter sido feito de forma mais digna.
Evidentemente que essa situação não mudará
somente com a detecção do problema, mas, sim, com
modelos de gestão e administração pública mais
eficiente, intolerantes com qualquer corrupção e
desvio, e que busquem o melhor atendimento para
todos, independentemente dessa pessoa estar no
serviço municipal, no serviço estadual ou no serviço
federal. Porque para ela, em momento de dor e
sofrimento, isso é menos importante do que ser
atendida de forma digna, porque paga impostos, e
paga muito pelo atendimento que tem hoje nas áreas
principalmente de Saúde e de Segurança Pública.
Concluímos agradecendo a paciência a todos,
e a oportunidade de fazer essa reflexão com todos os
amigos Deputados e com aqueles que nos
acompanham pela transmissão da TV Assembleia e
da TV Educativa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Claudio Vereza, orador inscrito.
O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, primeiramente, por sugestão
de nosso assessor do Plenário, Senhor José Maria
Pimenta, gostaríamos de divulgar que amanhã é o
Dia Mundial contra o Tabagismo e a Casa receberá a
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Dra. Marli Santos e o Dr. Marcos Santos,
especialistas nessa área, no Auditório I, a partir das
15h, para uma palestra sobre esse tema.
Esta Casa já teve muitos fumantes; em todos
os espaços havia fumaça. O nosso primeiro mandato
era no Plenário e havia caixas e cinzeiros gigantes
para se jogar guimbas de cigarro. Essa Casa evoluiu
muito com os movimentos antitabagistas que foram
feitos com os servidores e os Deputados. Hoje, graças
a Deus, respiramos um ar razoavelmente sadio,
digamos assim. Foi criado um programa, com uma
comissão de servidores, para combater o tabagismo
com definição de locais permitidos para fumante.
Para parar de fumar, basta o primeiro passo.
Obrigado, Senhor José Maria Pimenta, pela sugestão
importante. É inimaginável o tempo em que
passávamos três, quatro horas em uma reunião e
quatro ou cinco fumavam ao mesmo tempo, numa
sala fechada, com janelas fechadas, e éramos
obrigados a respirar tudo aquilo.
Registramos, também, que hoje é o Dia de
Mobilização Nacional pelo Piso Nacional dos
Jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas, juntamente
com a Federação Nacional dos Jornalistas, Fenaj,
estão em campanha pela definição do piso nacional.
Essa reivindicação é um marco na luta em defesa da
dignidade profissional dos jornalistas, assim como
também é a luta pela retomada da exigência da
formação superior para o exercício da profissão de
jornalista.
A diferença contrastante no valor dos salários
pode ser notada nos diversos pontos do País. Nas
capitais, predominam pisos de maior valor, porém,
dentro de um mesmo Estado pode haver variações, de
acordo com cada veículo. Há Estados como Amapá,
Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, que não têm
garantido um valor mínimo de salário para
jornalistas.
O piso dos jornalistas alagoanos é o maior do
País: dois mil quatrocentos e trinta e sete reais;
seguido pelos jornalistas do Paraná: dois mil cento e
cinquenta e um reais; e de São Paulo, que varia entre
mil a dois mil cento e noventa e seis reais. Os
menores pisos são os dos jornalistas do Rio Grande
do Norte: mil e cinquenta reais; e de Sergipe: mil
cento e três reais. No Espírito Santo o piso está em
mil e trezentos reais.
A proposta defendida pela Fenaj - Federação
Nacional dos Jornalistas, e pelos sindicatos filiados, é
de um piso nacional de dois mil e quinhentos reais,
reajustado anualmente pelo INPC, valor que hoje,
corrigido, chegaria a três mil setecentos e trinta e dois
reais para uma jornada de cinco horas diárias.
A efetivação das políticas para unificação do
Piso Nacional dos Jornalistas, que tem como
sustentáculo o Projeto de Lei Nº 2.960/2011, de
autoria do Deputado Federal André Moura, do PSC
de Sergipe, vem para fortalecer a categoria de todo o
País.
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Nesse sentido, o lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa do Piso Nacional dos
Jornalistas constitui-se de fundamental importância
para a categoria.
Fica o registro, mesmo sem pedido do Senhor
José Maria Pimenta, mas a pedido do Sindicato dos
Jornalistas, primeiro Sindicato ao qual nos filiamos
na nossa vida profissional.
Parabéns pela jornada de luta de hoje!
Há, também, outra jornada nacional de luta
que está acontecendo durante toda esta semana, a
Jornada Nacional de Luta Camponesa, organizada
pelo MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores),
que tem com lema: produzir, organizar e conquistar.
O
Movimento
dos
Pequenos
Agricultores é um movimento camponês,
de caráter nacional e popular, de
massa, autônomo, de luta permanente,
organizado em grupos de famílias que
produz alimentos saudáveis para o povo
brasileiro, com respeito a quem produz,
quem consome e a própria terra;
resgatando a identidade e a cultura
camponesa, com reconhecimento às
diversidades(...)
O grito de guerra:
(...)Agricultura Camponesa = Alimento
na Mesa.(...)
A agricultura camponesa no Estado do
Espírito Santo é uma das características principais da
nossa agricultura, já que o nosso Estado tem boa
parte de seu território agrícola ocupado por famílias
de pequenos agricultores, por famílias camponesas.
O que quer o MPA com a Jornada Nacional
de Luta Camponesa?
(...)O MPA propõe resgatar a
identidade, o modo de vida e os valores
da classe camponesa que aparecem com
diferentes
rostos,
nas
diversas
populações e regiões do Brasil.
Por que estamos lutando? Estamos nas
ruas para reafirmar nosso compromisso
de luta com o campesinato e com os
trabalhadores urbanos, e cobrar ações
do estado brasileiro que garantam e
fortaleçam a produção de alimentos no
campo para a geração de renda das
famílias camponesas e o abastecimento
das famílias da cidade.
Por isso, nós estamos nos mobilizando
mais uma vez para a Jornada Nacional
de Lutas Camponesas do MPA, que
realizará ações em todo país entre os
dias 28 de maio e 1º de junho.(...)
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Quais são os pontos da pauta que estão sendo
apresentados ao Governo Federal e aos Governos
Estaduais do nosso País? Inclusive, neste momento, o
MPA está com uma mobilização na entrada do
Município de Domingos Martins, na BR-262, para
marcar essa semana de lutas que, neste ano, no
Estado do Espírito Santo, foi descentralizada em
várias regiões do Estado.
Aliás,
falando
em
descentralização,
parabenizamos o Senhor Deputado Nilton Baiano, do
PP (Partido Progressista), pela sua jornada de
formação dos candidatos e candidatas nestas eleições.
Parabéns, Senhor Deputado Nilton Baiano! É assim
que construímos um partido, com homens políticos e
mulheres políticas de mais qualidade. Com esses
cursos de formação, o Partido Progressista e o Partido
dos Trabalhadores, que também faz esses cursos de
formação, qualificam nossos candidatos e candidatas.
Parabéns ao PP pelo trabalho de formação!
Falando em descentralizar, o Movimento dos
Pequenos
Agricultores
descentralizou
as
manifestações este ano e hoje está acontecendo no
Município de Domingos Martins.
Resumiremos as pautas estaduais, pois o
tempo está se esgotando:
(...)Reabertura das escolas estaduais e
municipais
das
comunidades
camponesas;(...)
Diferente daquele movimento que houve de
nucleação e fechamento das escolas rurais, o
Movimento dos Pequenos Agricultores trabalha para
o retorno das escolas comunitárias voltadas para os
filhos do pequeno agricultor. O Município de
Colatina está dando exemplo com a criação da
primeira escola estadual utilizando o método da
alternância: metade do tempo em casa, metade do
tempo na escola; o que se aprende na escola é levado
para casa e vice-versa. É a pedagogia da alternância,
que é utilizada pelo MEPES. Agora, a primeira
escola estadual que adota essa metodologia é no
Município de Colatina, na Reta Grande.
Senhor Presidente, infelizmente o tempo foi
insuficiente para falarmos sobre tantos temas
importantes que gostaríamos de abordar. Inclusive,
parabenizamos o Governo do Estado, porque, hoje,
haverá inauguração do sistema de esgotamento
sanitário de Vila Velha - Sistema Araçás, e que
contará com a presença do Governador Renato
Casagrande, às 15h, na Prainha.
Saneamento fica debaixo da terra, mas a
saúde é para as pessoas que moram em cima da terra.
Nem sempre se vê uma obra como positiva. O
Prefeito João Coser sofreu muito com as obras da
Cesan em convênio com a Prefeitura em Vitória, mas
a nossa cidade terá cem por cento de esgoto tratado
em breve. O esburacamento das ruas é sinal de mais
saúde, menos gastos com hospitais e mais prevenção
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da saúde com o saneamento e tratamento de esgoto.
Muito obrigado. (Muito bem!)
(Retira-se momentaneamente o Senhor
Deputado Esmael de Almeida)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES) - O Governador do Estado estará lá,
mas eu não estarei no palanque mais uma vez.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José
Esmeraldo, orador inscrito.
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, cumprimentamos aqueles que
nos assistem das galerias e pela TV Assembleia e TV
Educativa, os funcionários desta Casa, os nossos
taquígrafos e os jornalistas.
Hoje, assomamos a esta tribuna para
repercutir o projeto, de nossa autoria, que proíbe os
supermercados de cobrarem do consumidor de
dezenove a vinte e dois centavos pelas sacolas
plásticas
biodegradáveis.
Agradecemos
aos
Deputados membros das cinco Comissões
Permanentes que votaram favoravelmente a este
projeto de nossa autoria e também a todos os
Parlamentares que votaram à unanimidade nesse
projeto de interesse social.
Senhor Presidente, parabenizamos os
gestores do jornal A Tribuna, pois hoje, quarta-feira,
se não nos falha a memória, são vendidos
aproximadamente setenta mil jornais; e na pesquisa
consta que cada jornal representa seis leitores. Isso
abrange um universo de aproximadamente
quatrocentas e vinte mil pessoas.
Com relação a essa matéria que pedimos
fosse focalizada pelas câmeras, foi publicada na
primeira página do jornal. Isso nos incentiva. Não é a
primeira vez que este Deputado vê publicada no
jornal A tribuna matéria de tamanha importância, na
primeira página, como também o foi aquele projeto
de nossa autoria que proíbe o som alto nos ônibus;
uma reivindicação antiga dos usuários do transporte
coletivo que eram obrigados a ouvir músicas
inadequadas para o ambiente, sem que pudessem
fazer nada. No entanto, agora tem a lei; ela tem de ser
cumprida, e está sendo cumprida; e da
responsabilidade do Estado, mais especificamente da
Ceturb. Estamos de olho!
Senhor Presidente, não queremos assomar a
esta tribuna para denunciar. Mas, esperamos que a
Ceturb, que é o órgão fiscalizador, fiscalize, porque a
lei tem de ser cumprida. Até o momento está indo
tudo muito bem. Quem quiser ouvir música dentro do
coletivo pode ouvir, desde que use o fone de ouvido;
se não usar o fone de ouvido será multado em
quatrocentos reais. Se for reincidente pagará o valor
dobrado, ou seja, oitocentos reais. Isso é da
responsabilidade da Ceturb, que até o momento está
agindo muito bem.
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Hoje, a matéria que saiu na capa do jornal A
Tribuna - peço ao camaramen que focalize - mostra
que a Assembleia Legislativa aprovou projeto que
proíbe supermercado de cobrar por sacola plástica. O
consumidor paga pela sacola plástica biodegradável,
mas esta Assembleia já deu a resposta, que foi a sua
aprovação por parte de todos os Deputados desta
Casa de Leis.
Senhor Presidente, como Deputados a nossa
obrigação é legislar, ou seja, fazer as leis; e o projeto
de lei foi elaborado e aprovado. Agora, cabe ao
Executivo tomar as devidas providências. E o
Governador do Estado, Senhor Renato Casagrande,
que é um homem inteligente e habilidoso, não vai
querer ficar no desencontro com a Assembleia
Legislativa, até porque somos parceiros de S. Ex.ª.
Mas, na hora em que tivermos de falar desta tribuna,
o Deputado José Esmeraldo a assomará e falará, pois
falamos para melhorar. Quem se omite é covarde e
frouxo, e este Deputado não é nem uma coisa e nem
outra.
Hoje, alertamos o Governador Renato
Casagrande para olhar com carinho esse projeto
aprovado nesta Casa, pois o consumidor está
penalizado, porque paga de dezenove a vinte e dois
centavos pelas sacolas plásticas biodegradáveis. Esse
projeto acaba com essa cobrança. O consumidor não
tem de pagar nada no supermercado só suas compras.
É isso que tem de ser feito. Não tem que pagar nada
de sacola.
Existe um estudo - e quem está falando agora
não é nem o Deputado, mas um engenheiro comprovando que não há prejuízo para os
supermercados com a não cobrança das sacolas
biodegradáveis. Seria muito fácil repassar esse valor
para a mercadoria. E frequentamos supermercados
aos sábados, quando temos um tempinho.
Senhor Governador, olhe com cuidado essa
matéria. Veja direitinho, porque ela vem ao encontro
dos interesses do consumidor. E não vimos ninguém
criticar esse projeto, nem mesmo os donos de
supermercado. São milhares de pessoas a serem
beneficiadas. Esse pagamento das sacolas só está
ocorrendo em Vitória, mas iria ser repassado para
Vila Velha, Cariacica, Serra e para todos os outros
municípios do Estado do Espírito Santo. Agora, o
Projeto de Lei Nº 406/2011, de nossa autoria, proíbe
a cobrança das sacolas plásticas na boca do caixa em
todos os municípios do Estado do Espírito Santo.
Não estamos nesta Casa para brincar; não estamos
para fazer média com ninguém, estamos para legislar
e com muita responsabilidade.
Apresentaremos um terceiro projeto, que
provavelmente será matéria de capa inteira do jornal
A Tribuna, porque é revolucionário. Só não daremos
mais informações porque temos muitos concorrentes
nesta Casa: vinte e nove. Temos certeza de que não
devemos no preocupar com os Deputados presentes
nesta sessão, mas há outros em que precisamos estar
com um olho no padre e o outro na missa. Os
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bichinhos estão sabidos. Só que a escola que S. Ex.as
entraram, já saímos dela há muito tempo.
Neste instante passaremos a falar sobre o
trabalho brilhante que todos os Parlamentares têm
feito em prol da sociedade. Agora, sabem por que os
Deputados são criticados? Porque a nossa vida é
devassada. Mas têm os enclausurados, Senhor
Deputado Genivaldo Lievore, que são difíceis, mas
chegaremos até eles também. Nesta Casa tudo é
aberto. Sempre contamos com a presença de
jornalistas. Nesta Casa todo mundo é pingüim; não
vamos nem chamar de japonês. É tudo parecido. A
única diferença é que os Deputados têm um mandato.
No resto somos iguais; não somos melhores do que
ninguém.
Lógico que não é fácil ganhar uma eleição.
Ter uma representatividade de vinte mil a sessenta e
cinco mil votos não é fácil; é difícil! Muitas vezes se
critica o Parlamento, mas ele é o arauto da
democracia, essa que é a verdade. É onde elaboramos
as leis.
Somos o primeiro deputado a chegar e o
último a sair da sessão, como o Senhor Deputado
Doutor Hércules. Os Senhores Deputados Claudio
Vereza, e também Genivaldo Lievore, um bom
parlamentar de Colatina, sempre estão presentes às
sessões.
O Senhor Deputado Freitas não está mais
presente a esta sessão. Acreditamos que já foi
embora. Inclusive, S. Ex.ª caiu na besteira, no dia em
que houve um grande congestionamento em Vitória
devido a chuvas, de criticar logo o Deputado José
Esmeraldo. Lógico que não falou José Esmeraldo,
falou dos Deputados de Vitória; e somos de Vitória.
S. Ex.ª Cometeu um erro danado, porque somos o
primeiro a chegar e o último a sair das sessões. Às
quartas-feiras só saímos ao meio-dia e nos demais
dias de sessão ordinária saímos às 18h, assim como
os Senhores Deputados Doutor Hércules, Claudio
Vereza e Genivaldo Lievore. Somos frequentadores
assíduos das sessões.
Agradecemos a Deus porque é Ele que nos
orienta e sem Ele não somos nada, essa é que é a
verdade. Agradecemos a todos os que colaboraram de
uma forma ou de outra para a aprovação, nesta Casa
de Leis, do Projeto de Lei n.° 262/2011, que dispõe
sobre a proibição do uso de aparelhos sonoros ou
musicais no interior de transportes coletivos, e do
Projeto de Lei n.° 406/2011, que dispõe sobre a
proibição de comercialização de sacolas plásticas nos
estabelecimentos comerciais do Estado. Só está
dependendo da sanção do Senhor Governador Renato
Casagrande. Todos de nossa autoria e de alto
interesse social.
Senhor Governador Renato Casagrande tem
juízo. São milhares e milhares de consumidores em
nosso Estado e temos de estar antenados com a
maioria, que é mais do que absoluta, 99,99%, que
aprovam essa medida. Não somos contrários aos
donos de supermercados, mas eles podem até por
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uma questão de bom-senso, de respeito para com os
consumidores, acabar com a cobrança das sacolas.
Caso contrário, a lei obrigará a não cobrança dessas
sacolas, que custam dezenove centavos e que por
sinal são fraquinhas. Se o cidadão não segurar essa
sacola pelas duas alças, ela fica maluquinha. Sacola
maluquinha, a verdade é essa. Elas são frágeis. Se o
consumidor colocar dentro dela um produto com três
quilos, a sacola não resiste. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES) - Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Esmael de Almeida, orador inscrito.
(Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Genivaldo Lievore, orador inscrito.
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Declino,
Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR
HÉRCULES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a
palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo, oradora
inscrita. (Pausa)
Ausente.
Sou o próximo orador inscrito, mas declino
da palavra.
Convidamos, mais uma vez, os Senhores
Deputados e todos que nos acompanham pela TV
Assembleia para uma audiência pública que a
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa
realizará, amanhã, às 9h, no Hospital das Clínicas, no
Auditório mais conhecido por Elefante Branco, com
objetivo de discutir a reativação de cerca de cento e
vinte leitos, que foram desativados por falta de
pessoal de apoio. (Pausa)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, ordinária, dia 04 de junho
de 2012, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: Discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Lei nº 195/2012,
discussão única, em regime de urgência, do Projeto
de Lei no 192/2011, votação adiada em 2.º turno, das
Propostas de Emenda Constitucional nºs 14/2011,
31/2011 e 33/2011, discussão se houver recurso, na
forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento
Interno, do Projeto de Lei n.o 169/2012, discussão
especial, em 3ª sessão, dos Projetos de Decreto
Legislativo nos 59/2012, 60/2012, 61/2012 e 62/2012,
discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei
Complementar Nº 17/2012, discussão especial, em 1ª
sessão, dos Projetos de Lei nos 161/2012, 170/2012,
172/2012, 176/2012 e 185/2012, e discussão especial,
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em 1ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo no
63/2012.
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)

Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às onze horas e
dezenove minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, deixaram de comparecer a
presente sessão as Senhoras Deputadas
Aparecida Denadai(licenciada), Luzia Toledo
e Solange Lube e os Senhores Deputados
Doutor Henrique Vargas, Gilsinho Lopes,
Glauber Coelho, Luiz Durão(licenciado) e
Theodorico Ferraço.

QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 04
DE JUNHO DE 2012.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o
início da sessão, comparecem os Senhores
Deputados Atayde Armani, Claudio Vereza,
Doutor Henrique Vargas, Doutor Hércules,
Elcio Alvares, Freitas, Genivaldo Lievore,
Glauber Coelho, José Esmeraldo, Luzia
Toledo, Nilton Baiano, Roberto Carlos,
Sandro Locutor e Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Havendo número legal e invocando
a proteção de Deus, declaro aberta a sessão.
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor
Deputado Roberto Carlos e a 2.ª
Secretaria o Senhor Deputado
Glauber Coelho)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Convido o Senhor Deputado Glauber
Coelho a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.
(O Senhor Deputado Glauber
Coelho lê II Timóteo, 3:16)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a
proceder à leitura da ata da quadragésima terceira
sessão ordinária, realizada em 30 de maio de 2012.
(Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.a um
minuto de silêncio em memória da Senhora Edith
Bulhões, grande artista, mulher lutadora, que não se
vergou em momento algum, embora fosse uma
mulher muito bonita.
Edith Bulhões nasceu na cidade do Rio de
Janeiro. Era considerada menina prodígio. Aos sete
anos já tocava o Concerto n.o 3 de Beethoven e, aos
oito anos, tocou esta mesma peça no seu primeiro
recital no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aos
onze anos, ganhou em São Paulo os prêmios “ Luigi
Chiafarelli” e, por unanimidade de votos, sua
primeira medalha de ouro da Escola Nacional de
Música.
Formou–se concertista aos quatorze anos.
Promoveu e apresentou-se em inúmeros concertos em
vários Estados e também no Exterior. Tocou nos
Estados Unidos, no Chile e na Argentina. Entre
tantos concertos destacou– se a inauguração da
temporada da Cultura Artística do Rio de Janeiro em
1944. Atuou várias vezes com a Orquestra do Teatro
Municipal e com a Sinfônica Brasileira, também no
Rio de Janeiro. Edith Bulhões destacava–se por ter
sido a primeira pianista a tocar Moto Perpétuo de
Paganini, tendo ela mesma feito a transcrição do
violino para o piano – um dos seus maiores orgulhos.
Em 1952, mudou– se para Vitória quando
veio tocar em um concerto a convite do Dr. Augusto
Ruschi. Na ocasião, o então Governador Jones dos
Santos Neves sugeriu a Edith que criasse uma
entidade com o mesmo caráter da Sociedade de
Cultura Artística do Rio de Janeiro, como já havia em
outros Estados da Federação. Edith criou a Sociedade
de Cultura Artística de Vitória (SCAV), com uma
festa a rigor no Teatro Carlos Gomes e, desde então,
sua relação com o nosso Estado estreitou–se.
Assumiu a presidência da Sociedade e passou a viver
entre as cidades do Rio de Janeiro, Teresópolis e
Vitória, pois era funcionária do Ministério da
Educação. A construção do Teatro SCAV foi na
Década de 70 com muitos associados e lá
aconteceram muitos eventos culturais importantes.
Foi a realização do sonho dela e um presente para nós
capixabas, tão carentes de espaços para apresentação
de espetáculos locais.
Em 2001, a Senhora Verônica Gomes, atual
Diretora do Teatro SCAV, passou o nome do Teatro
para “Teatro Edith Bulhões”, para prestar-lhe uma
homenagem. Edith passou seus últimos anos de vida
no Rio de Janeiro com seus familiares, tratando de
sua saúde, ouvindo músicas, lendo Jorge Amado,
Charles Dickens e acompanhando o desenvolvimento
e o crescimento dos frutos de sua carreira.
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Temos a certeza de que o nome de Edith
Bulhões está inserido na história da cultura do Estado
do Espírito Santo.
Senhor Presidente, o Deputado Claudio
Vereza foi um grande companheiro em nossa luta em
frente ao Teatro SCAV para que não fechasse. Tantas
vezes estivemos em frente do Teatro para não fechar,
considerando a luta de Edith Bulhões que acabou
perdendo o teatro, mas foi uma grande artista
respeitada, não só pelo Ex– Governador Jones dos
Santos Neves, como por todo o Estado do Espírito
Santo.(Pausa)
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª um
minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor
Anselmo Soprani, há poucas horas, no Distrito de
Córrego Farias, no Município de Linhares. O Senhor
Anselmo Soprani era um pequeno agricultor rural,
uma grande pessoa, um lutador dentro do Partido dos
Trabalhadores daquele Distrito.
Gostaríamos que a Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo pudesse render homenagem.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Atendendo ao requerimento dos
Senhores Deputados Atayde Armani e Luzia Toledo,
convido todos para se colocarem de pé e prestarem
um minuto de silêncio em memória do Senhor
Anselmo Soprani e da Senhora Edith Bulhões.
(Pausa)
(A Casa presta a homenagem)
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO
CARLOS) –
Registramos, com satisfação, a
presença, nas galerias desta Casa, de trinta e seis
alunos do Centro Educacional Souza Marques, do
Município de Guarapari, acompanhados da
professora Nathalia Souza Marques; e de servidores
do projeto Escolas no Legislativo , da qual é
Presidente o Senhor Deputado Theodorico Ferraço.
Os visitantes vieram conhecer a Assembleia
Legislativa do Espírito Santo e neste momento
assistem a esta sessão.
Desde a implantação do Projeto Escolas na
Assembleia Legislativa, trinta e nove mil alunos
conheceram o funcionamento do Poder Legislativo e
quais são as formas de participação nesta Casa.
(Pausa)
(Comparecem os Senhores
Luciano Pereira e Luciano Rezende)

Deputados

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Convido o Senhor 1.º Secretário a
proceder à leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO
OFÍCIO N.º 604/2012
Vitória, 21 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Vimos pelo presente, em cumprimento ao
disposto no art. 116, §2º da Lei 8.666/93, encaminhar
cópia do Convênio nº 017/2012 celebrado entre o
Estado do Espírito Santo, por intermédio desta
Secretaria e o Município de Montanha, objetivando a
pavimentação em pré–moldado de concreto tipo
blokret nas ruas Pau Terra e Pau d’alho, bairro
Amazonas, no município de Montanha/ES.
Atenciosamente,
IRANILSON CASADO PONTES
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano
Rua Sete de Setembro, nº 362, Centro,
Palácio Fonte Grande– Vitória/ES –
CEP:
29.015.000
secretaria@sedurb.es.gov.br Telefone: (27)
3636–5041/42 Fax: (27)3636–5016
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Ciente. Às Comissões de
Saneamento, de Infraestrutura e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COORDENAÇÃO GERAL DE EXECUÇAÕ
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
OFÍCIO N.º 17/2012
Brasília; 20 de abril de 2012.
Senhor Presidente:
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Em cumprimento ao determinado pela Lei
9.452 de 20 de março de 1997, comunicamos a
transferência de recursos ao Fundo Estadual de
Assistência Social destinados ao custeio das ações e
serviços socioassistenciais de caráter continuado.

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
atividades desta Comissão, referente ao mês de maio
de 2012.
Atenciosamente,
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As informações acima relacionadas podem
ser consultadas acessando o endereço eletrônico:
http://aplicacoes.mds.gov.br/suasnob/login.js
Considerando o princípio da economicidade
de recursos e visando agilidade na comunicação entre
os órgãos da administração pública, solicitamos que
nos seja enviado o email coorporativo desta
Assembleia Legislativa. Este dado permitirá o envio
em menor tempo dos dados de pagamentos efetuados
aos estados. Lembramos ainda, que o email
coorporativo deverá estar vinculado à instituição e
não à pessoa física.
Atenciosamente,
ANTONIO
JOSÉ
GONÇALVES
HENRIQUES
Diretor Executivo
Fundo nacional de Assistência Social
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Ciente. Às Comissões de Assistência
Social e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE
SIVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA,
DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA
AGRÁRIA
OFÍCIO N.º 241/2012
Vitória, 31 de maio de 2012.
Senhor Presidente:

ATAYDE ARMANI
Presidente da Comissão
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Ciente. Arquive–se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFÍCIO N.º 543/2012
Vitória, 31 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
atividades desta Comissão, referente ao mês de
MAIO de 2012.
Sem mais para o momento, subscrevemo–
nos,
Saúde, saúde e saúde.
DOUTOR HÉRCULES
Presidente da Comissão de Saúde
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO N.º 111/2012
Vitória, 29 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Venho respeitosamente a vossa presença,
informar e justificar ausência em Sessão Ordinária
desta Casa de Leis no dia 30/05/2012, por motivo de
por motivo de viagem ao Município de Alegre para
cumprimento de agenda com o Governador do
Estado.
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Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO N.º 89/2012

Cordialmente,
Vitória, 30 de maio de 2012.
GLAUBER COELHO
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA

Referência: Justificativa de ausência.
Senhor Presidente:
Observado o que dispõe art. 305, § 7º, do
Regimento Interno, justifico ausência a V. Exa, na
41.ª SESSÃO ORDINÁRIA da 17ª LEGISLATURA,
realizada no dia 28 de Maio de 2012.
Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
OFÍCIO N.º 149/2012
Vitória, 29 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Venho, através do presente, justificar minha
ausência da Sessão Ordinária do dia 30 do
corrente, por estar participando de Solenidade de
inauguração das obras de reabilitação da Rodovia
ES–482, trecho entre Coutinho (ES– 166) x Alegre
e para inauguração das obras de contenção da encosta
na Rodovia ES–482, "Curva da Biquinha" (Alegre–
ES).
Atenciosamente,
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PMDB
Ao

GILDEVAN FERNANDES
Deputado Estadual – PV
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO N.º 83/2012
Vitória, 30 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de
suas
prerrogativas
regimentais,
vem
respeitosamente a V. Ex.ª justificar a sua ausência na
43.ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de maio de
2012, tendo em vista que o mesmo fora representado
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a Comissão de Segurança a participar como
palestrante no XII CONGRESSO DO COBRAPOL
realizado em Manaus.

de proteção, conservação e melhoria
do meio ambiente no Estado do
Espírito Santo.

GILSINHO LOPES
Deputado Estadual
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.o
132/2012, do Governador do Estado, encaminhando
Projeto de Lei nº 215/2012, que dispõe sobre a
reformulação do Programa de Pagamento por
Serviços Ambientais – PSA no Estado, instituído pela
Lei nº 8.995/2008 e dá outras providências.
Publicado integralmente no DPL do dia 05 de
junho de 2012.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento
do Art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Proteção ao
Meio Ambiente e de Finanças.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.o
133/2012, do Governador do Estado, encaminhando
Projeto de Lei nº 216/2012, que dispõe sobre a
reformulação do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos do Espírito Santo – FUNDÁGUA, instituído
pela Lei nº 8.960/2008, e dá outras providências.
Publicado integralmente no DPL do dia 05 de
junho de 2012.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Proteção ao Meio
Ambiente e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 217/2012
Acrescenta parágrafo ao art. 7º da
Lei nº 3.582, de 3 de novembro de
1983, que dispõe sobre as medidas

DECRETA:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 3.582, de 8 de
setembro de 1980, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 3º:
“Art. 7º – (...)
§ 3° A critério da SEAMA, poderá
ser exigida do empreendedor a
comprovação de sua capacidade
econômica e financeira para arcar
com os custos potenciais de
recuperação de áreas degradadas e
de indenização de danos pessoais e
materiais causados à população e ao
patrimônio
público
nos
licenciamentos de empreendimentos
que representem risco real de danos
significativos ao meio ambiente ou à
saúde pública, nos termos do
regulamento.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2012.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual – PDT
JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por objetivo acrescentar
ao artigo 7º da Lei nº 3.582/83, parágrafo autorizando
a Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente – SEAMA – a solicitar, quando entender
indispensável, a comprovação de capacidade
econômica e financeira do empreendedor para arcar
com custos potenciais de recuperação de áreas
degradadas, de danos pessoais e materiais causados à
população e ao patrimônio público nos
licenciamentos que representem risco real de danos
significativos ao meio ambiente ou à saúde pública,
nos termos regulamentares.
De conformidade com o art. 24, VI, da Constituição
da República, incumbe a União e aos Estados
legislarem concorrentemente sobre ‘florestas, caça,
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição’. No mesmo artigo, o inciso VIII
atribui ao legislador estadual competência para dispor
sobre ‘responsabilidade por dano ao meio ambiente’,
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obedecidas, em todos os casos, as normas gerais
editadas pela União.
Ressalte-se, também, a
competência material do Estado membro, disposta
nos incisos VI e VII do art. 23 da mesma Constituição,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

para o exercício de polícia administrativa e de execução de
obra e de atividade em tema ambiental.

DECRETA:

A Constituição da República estabelece,
ainda, no art. 225, § 3º, que as condutas lesivas ao
meio ambiente submetem os agentes causadores do
dano tanto a sanções quanto ao dever de reparação.
No mesmo sentido, observamos a Lei Federal
nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a política
nacional de meio ambiente, a qual, no § 1º do art. 14,
assim determina:

Art. 1º Fica estabelecido que os beneficiados
com programas de habitação popular no âmbito do
Estado do Espírito Santo tenham seus nomes e
respectiva filiação divulgados no site do Portal
Transparência do Governo do Estado do Espírito
Santo.

“Art. 14 (...)
§ 1º Sem obstar a aplicação das
penalidades previstas neste artigo, é
o
poluidor
obrigado,
independentemente de existência de
culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e
a terceiros afetados por sua
atividade. O Ministério Público da
União
e
dos
Estados
terá
legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal por
danos causados ao meio ambiente.”
Assim sendo, e diante de uma crescente
preocupação de toda sociedade com a preservação e
conservação do meio ambiente, apresento o presente
projeto de lei, objetivando ver aprimorada nossa
legislação ambiental, especificamente no que diz
respeito a empreendimentos que sejam considerados
potencialmente nocivos ao meio ambiente e à
população.
Estas são as razões que fundamentam a
presente propositura.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Proteção ao Meio
Ambiente e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 218/2012
Determina a disponibilização
nomes e respectiva filiação
beneficiados com programas
habitação popular no âmbito
Estado do Espírito Santo.

dos
dos
de
do

Art. 2° Além do nome do beneficiário direto,
deve ser informado o nome e respectiva filiação das
pessoas que residem no imóvel.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor após
decorridos cento e oitenta dias de sua publicação
oficial.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2012.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual – PDT
JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem como objetivo
principal evitar que as unidades concedidas através
de programas de habitação popular sejam vistas como
negócios, evitando portando que os beneficiados
repassem para outras pessoas e obtenha lucro por
meio do referido programa.
Assim, uma vez constado no Portal
Transparência as informações ora designadas, este
possibilitará a divulgação dessas informações,
criando mecanismo que ampliará o controle social
sobre a gestão dos recursos públicos.
Destarte, a matéria ora proposta encontra-se
inserta na competência residual dos Estados–
Membros, nos termos do art. 25, § 1º, da Constituição
Federal.
Neste sentido, leciona Alexandre de Moraes:
“A regra prevista em relação à
competência administrativa dos
Estados–
membros tem plena
aplicabilidade, uma vez que são
reservadas
aos
Estados
as
competências legislativas que não
lhes sejam vedadas pela Constituição.
Assim, os Estados–
membros
poderão legislar sobre todas as
matérias que não lhes estiverem
vedadas implícita ou explicitamente.
São
vedações
implícitas
as
competências legislativas reservadas
pela Constituição Federal à União
(CF, art. 22) e aos municípios (CF,
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art. 30). São vedações explícitas as
normas de observância obrigatória
pelos Estados–
membros na sua
auto– organização e normatização
própria, consistentes, conforme já
estudado, nos princípios sensíveis,
estabelecidos e federais extensíveis.”
(in Direito Constitucional, Ed. Atlas,
16ª ed., 2004, p. 302)
Dessa forma, não estando a matéria
compreendida nas competências da
União e dos Municípios, deve– se
considera-la
de
competência
remanescente
dos
Estados–
membros, com fulcro no art. 25, § 1º,
da Carta Magna, que diz:
“Art. 25 (...)
§ 1º São reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.”
Ademais, encontra–se a matéria em
consonância com o princípio da transparência da
aplicação de recursos públicos.
Ressalta–se ainda, que, a publicação das
informações a respeito dos beneficiários de
programas de habilitação popular cria mecanismo
que amplia o controle social sobre a gestão de
recursos públicos.
Estas são as razões que fundamentam a
presente propositura.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e
de Finanças.
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
celebrar convênio com as administradoras de cartões
de crédito para o pagamento de IPVA.
Art. 2º As bases do convênio, e o
correspondente contrato serão estabelecidos pelo
departamento de tributação da Secretaria Estadual de
Fazenda.
Art. 3º As administradoras de cartões de
crédito, a seu critério, poderão parcelar o pagamento
do IPVA de maneira diferente do oferecido pela
Secretaria Estadual de Fazenda junto à rede bancária.
I – o parcelamento feito direto pelas
administradoras será de sua total
responsabilidade.
II – as administradoras repassarão
integralmente, e em cota única, o
valor total do IPVA anual.
III – os juros e outros encargos
decorrentes
do
parcelamento
autorizado pelas administradoras,
será de comum acordo entre elas e o
titular do cartão de crédito utilizado,
eximindo o Estado de qualquer
responsabilidade
quanto
à
inadimplência no pagamento pelo
titular do cartão de crédito utilizado.
IV – poderá ser feito pagamento de
IPVA de anos anteriores que estejam
em aberto.
Art. 4º As administradoras celebrarão
convênio com as instituições bancárias credenciadas
pela Secretaria Estadual de Fazenda, para que os
contribuintes possam realizar o pagamento e/ou
parcelamento através do seu cartão de crédito.

Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 219/2012
Autoriza o Poder Executivo a
estabelecer convênio com as
administradoras de cartões de
crédito para o pagamento do IPVA.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:

I – só poderá realizar o recebimento
via cartão de crédito a instituição
bancária que estiver conveniada com
a Secretaria Estadual de Fazenda,
para realizar o recebimento da
maneira
tradicional,
ou
seja,
parcelamento em três vezes direto no
caixa.
II – a taxa que for de direito da
administradora do cartão de crédito
utilizado, será repassado pela
instituição
bancária,
conforme
contrato firmado entre ambos.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Sala das Sessões, 29 de maio de 2012.
LUCIANO PEREIRA
Deputado Estadual – DEM
JUSTIFICATIVA
O Estado do Espírito Santo vive um
momento econômico extremamente difícil, com
compromissos vultosos a serem cumpridos e perdas
financeiras de impostos e benefícios. Todas as
iniciativas que venham a aumentar a arrecadação e
diminuir a inadimplência, colocando mais recursos
em caixa devem ser abraçadas e colocadas em
prática.
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Agradecemos ao Senhor Deputado
Sandro Locutor o convite e estaremos na exposição.
O SR. LUCIANO PEREIRA – Senhor
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.
Ex.ª ao Projeto Lei n.º 219/2012, de minha autoria,
para audiência do Plenário.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Defiro o pedido de recurso.
À Comissão de Justiça para oferecer parecer
sobre o recurso.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

Nesse interesse é que propomos este projeto,
que não apenas ajudará o nosso Estado a aumentar
seus recursos financeiros, mas irá retirar da
inadimplência milhares de contribuintes, que hoje
utilizam seus automóveis na clandestinidade com seu
IPVA atrasado, alguns até por mais de dois ou três
anos.
Uma parcela muito grande dos contribuintes
que estão em débito, assim se encontra, por não
visualizar no parcelamento oferecido pela Secretaria
Estadual de Fazenda, condições de cumpri–lo.
Como hoje em dia o cartão de crédito é uma
modalidade de crédito mais facilitado, com
parcelamentos que facilitam a vida de milhões de
brasileiros, visualizamos então que esta possa ser
uma saída viável, facilitada e que irá preencher o
interesse tanto do Governo Estadual quanto do
contribuinte que sempre que lhe é oferecido
condições viáveis, mantém os seus compromissos em
dia.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Devolva-se ao autor com base no
artigo 143, inciso VIII do Regimento Interno, por
infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos III
e VI da Constituição Estadual.
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de fazer um
convite à Mesa Diretora e aos colegas Deputados. Ao
lado da Arsal, na chegada da Assembleia Legislativa,
os alunos do Senac de Vila Velha estão fazendo uma
exposição cujo nome é Olho D’Água, em
comemoração à Semana do Meio Ambiente e ao Dia
Mundial de Meio Ambiente. Como Presidente da
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente desta Casa,
gostaríamos que os nobres Deputados, se puderem,
ao saírem do Plenário façam uma visita a essa
exposição que é um trabalho bonito, de
conscientização e de valorização das questões
ambientais. Há tempo não vemos crianças tão felizes
como essas do Município de Guarapari na
Assembleia Legislativa. Nossos aplausos e carinho.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
PROJETO DE LEI N.º 220/2012
Dispõe sobre a adição do
conservante denominado benzeno
(benzoato de sódio) nos produtos que
especifica.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Fica proibida a adição do conservante
denominado benzeno (benzoato de sódio) nos
refrigerantes, bebidas carbonatadas, xaropes, sucos
de frutas, margarinas, conservas de frutas, vegetais,
alimentos frescos, ervilhas, bananas, morangos,
amoras, vinhos, cidras, adoçantes naturais e
artificiais, enlatados e similares, produzidos e
comercializados no Estado do Espírito Santo.
Art. 2º As empresas que utilizem, produzam,
comercializem ou exerçam quaisquer atividades
relacionadas com o conservante indicado no artigo
1°, ou cujos produtos em estoque o contenham, ficam
obrigadas a se adaptar às disposições desta lei no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua
publicação oficial.
Art. 3º O descumprimento desta lei
acarretará aos responsáveis a aplicação de multa no
valor equivalente a 10.000 (dez mil) Valores de
Referência do Tesouro Estadual – VRTE’s,
computadas em dobro no caso de reincidência.
Parágrafo único A penalidade de multa
prevista no “caput” não elimina a aplicação das
demais imposições administrativas e penais previstas
para a hipótese do uso de substancias nocivas à saúde
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do consumidor, inclusive as disposições da Lei
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 –
Código do Consumidor, quando couber.

dizem que o composto vem sendo relacionado
especialmente a leucemias e, mais recentemente, ao
linfoma.

Art. 4º Esta Lei poderá ser regulamentada
para garantir a sua fiel execução, definindo o
detalhamento técnico necessário ao seu fiel
cumprimento, fiscalização e a aplicação da
penalidade prevista no artigo 3°, em caso de
descumprimento.

Por isso entendemos que o fato de entrar em
contato
com
o
benzeno
não
significa,
necessariamente, que a pessoa vá ter câncer, pois
existem organismos mais e menos suscetíveis, porém,
como não somos um tubo de ensaio e não há limites
seguros de tolerância, o ideal é não consumir.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Quanto maior o tempo de exposição e a
quantidade do composto, maior é a probabilidade de
desenvolvimento de um tumor, pois o efeito do
benzeno é lento.

Palácio Domingos Martins, 22 de maio de
2012.
LÚCIA DORNELLAS
Deputada Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
O “ácido benzóico” é um conservante
utilizado para conservação de bebidas carbonatadas,
refrigerantes, xaropes, sucos de frutas, margarinas,
conservas de frutas, vegetais e muitos outros
produtos alimentares.
Atualmente, os conservantes químicos são
amplamente utilizados na conservação de alimentos,
estando entre os mais utilizados os ácidos benzóicos
e sortico e seus sais de sódio, cálcio e potássio.
Quando
consumimos
produtos
industrializados, ingerimos dezenas de substâncias
adicionadas aos alimentos – – os aditivos– –
que merecem cuidados, por isso a preservação de
alimentos sempre foi de grande importância na vida
do homem.
O Brasil possui diversas leis que obrigam os
produtores a mencionarem nas embalagens de
alimentos e bebidas os aditivos utilizados. Contudo, a
falta de campanhas educativas bem como o reduzido
espaço nas embalagens, prejudicam o entendimento
do publico quanto ao teor de aditivos contidos.
A Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor em uma pesquisa com 24 refrigerantes,
verificou que 07 (sete) têm benzeno, substância
parcialmente cancerígena. Como não há regras para a
quantidade do composto em refrigerantes, usaram o
limite para água potável; 05 (cinco) microgramas por
litro.
Fernanda Ribeiro, técnica da Associação
Brasileira de Defesa do Consumidor, diz que é difícil
estudar a relação direta entre o benzeno e o câncer
em humanos, mas que já se sabe que a substância tem
alto potencial carcinogênico e que, se consumida
regularmente, pode favorecer tumores. Segundo a
Organização Mundial da Saúde, não há limite seguro
para ingestão dessa substância.
Integrantes da Comissão Permanente do
Benzeno e pesquisadoras da FUNDACENTRO,

Por essas razões, em favor da preservação da
saúde pública e segurança do consumidor, é que peço
a aprovação de meus pares desse projeto, que
considero de alta relevância em prol da qualidade de
vida de toda população.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique– se. Após o cumprimento
do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Defesa do
Consumidor, de Saúde e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de
Decreto Legislativo n.o 064/2012, do Deputado Elcio
Alvares, que concede Título de Cidadania Espírito–
Santense ao Senhor Leonardo Geraldo Mesquita.
Publicado integralmente no DPL do dia 05 de
junho de 2012.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique– se. Após o cumprimento
do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça e de Defesa da Cidadania.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º
65/2012
Concede Título de Cidadania
Espírito–Santense ao Capitão Joel
Paulo de Almeida Junior
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
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Art. 1º Fica concedido ao Capitão Joel Paulo
de Almeida Junior o Título de Cidadão Espírito–
Santense.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 1.º de junho de 2012.
SÉRGIO BOREGES
Deputado Estadual – PMDB
Líder do Governo
JUSTIFICATIVA
Nascido em Duque de Caxias, Rio de Janeiro,
o Capitão Joel Paulo de Almeida Junior migrou para
o Espírito Santo ainda com meses de idade, e apesar
de ter também morado na Bahia por cinco anos (dos
14 aos 19 anos) a maior parte de sua vivência foi
neste Estado. Ele reside atualmente no município de
Guarapari.
Ingressou na Polícia Militar como Soldado
em 1993 e em 1995 deu entrada na Escola de
formação de Oficiais através de vestibular da UFES,
formando Aspirante Oficial em 1997.
Dedicado a sua carreira, Capitão Joel tem em
sua formação profissional, diversos cursos em sua
área de atuação. O empreendedorismo e a motivação
diante dos desafios são as qualidades em sua
personalidade que gostaríamos de destacar.
Por força da carreira, já residiu no município
de Conceição da Barra onde, como Comandante de
Pelotão, implantou o policiamento no distrito de
Itaúnas. Fazendo parte do corpo de Oficiais
participou da implantação da 5ª Companhia
Independente de São Mateus, que hoje é o 12º BPM.
O Capitão Joel fez parte também, do corpo de
Oficiais que ajudou a transformar a 1ª Cia
Independente em 10º BPM onde exerceu diversas
funções, além de Diretor da Casa de Custódia de
Viana assumindo em um momento em que o Estado
sofria ameaça de intervenção por causa das
precariedades no sistema prisional –
passando a
ficar, neste momento, a disposição da Secretaria de
Justiça – onde proporcionou as medidas de gestão
que viabilizaram as mudanças estratégicas que
ocorreram no sistema prisional.
No ano de 2011 matriculou– se no Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais, o que o faz deixar a
Secretaria de Justiça.
Tendo ainda em seu currículo o Comando da
2ª Companhia do 10º BPM de Anchieta, o Capitão
Joel Paulo de Almeida Junior é, atualmente, o chefe
da P/3 do 10º Batalhão em Guarapari.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça e de Defesa da Cidadania.
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Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 74/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 01/2012
Autor: Deputado Dary Pagung
Ementa: “Declara de Utilidade Pública a
Associação “Abrigo Lar Pouso da Esperança”,
localizada no Município da Serra, neste Estado”.
RELATÓRIO
Cuida– se nestes autos da emissão de parecer
da comissão, quanto à constitucionalidade e
legalidade da proposição legislativa em epígrafe, de
iniciativa do Exmo. Senhor Deputado Dary Pagung,
cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre declarar de
Utilidade Pública a Associação “Abrigo Lar Pouso da
Esperança”, localizada no Município da Serra.
A proposição foi protocolizada no dia 30 de
Novembro de 2011, lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 06 de fevereiro de 2012 e publicada
no Diário do Poder Legislativo – DPL, edição do
dia 15 de fevereiro de 2012, às páginas 42 e 43 do
autos.
Na sua justificativa o autor enfatiza que a
Associação “Abrigo Lar Pouso da Esperança”,
localizada no Município da Serra é uma entidade sem
fins lucrativos, que tem como objetivo assistir física e
moralmente a velhice desamparada, destinando aos
que forem assistido: cama, mesa, vestuário,
medicamentos, calçados, assistência médica e todo
amparo que necessitarem conforme os princípios
sociais e morais. Ainda, a associação estimula à
religiosidade promovendo ética, a paz, a cidadania,
os direitos humanos, e a democracia, tendo como
propósito desenvolver programas educacionais, de
formação profissional, esportivos, ambientais, de
saúde, de promoção social e campanhas em favor do
idoso.
O processo está instruído com os documentos
necessários para o preenchimento dos requisitos
legais e atende perfeitamente os dispositivos da Lei
nº 3.979/87 e suas alterações.
O Projeto de Lei veio a esta Comissão de
Constituição e Justiça para exame e parecer, na forma
do disposto no art. 41, I, do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
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DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
DA JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente,
consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da
Constituição Federal.
“Art. 25 Os Estados organizam– se
e regem– se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados às
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.
Ademais, verificamos pela exegese das
regras constitucionais contidas nos artigos 55, 56 e
61, III, todos da Carta Estadual, em que a espécie
normativa adequada para tratar do tema é a lei
ordinária, estando o Projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual. E,
regimentalmente, o quórum e o respectivo processo
de votação serão o de maioria absoluta, alcançado
quórum de votação no Plenário e a aprovação dar–
se– á por votação nominal.
Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
encontra amparo no art. 63, caput, da Constituição
Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente
para legislar.
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição.”
No
que
tange
ao
aspecto
da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre– nos
evidenciar que a apreciação da matéria, a princípio, é
de competência da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do
art. 41, I, do Regimento Interno.
Quanto ao aspecto da legalidade, o Projeto
deve atender aos requisitos estabelecidos na Lei
Estadual nº 3.979/87, alterada pelas Leis nºs.
7.822/04, 8.120/05 e 8.802/08; que dispõe em seu art.
1º, in verbis:
“Art. 1º – As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado com
o
fim
exclusivo
de
servir
desinteressadamente à coletividade,
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podem ser declaradas de utilidade
pública, provados os seguintes
requisitos:
I – personalidade jurídica há mais de
dois anos – através de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II – efetivo funcionamento há mais
de
dois
anos
de
serviço
desinteressado e gratuito prestado à
coletividade – através de documento
expedido pelo Juiz de Direito, pelo
representante do Ministério Público
Estadual ou pelo Prefeito Municipal
da Comarca ou Município onde a
organização funciona e cópia do
estatuto; (NR)
III – não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto – através
do balanço anual;
IV – registro no Conselho Municipal
de Assistência Social, onde estiver
atuando, ou no Conselho Estadual de
Assistência Social – CONEAS.
(NR).”
Assim sendo, podemos asseverar que o
presente Projeto está em sintonia com a norma
estadual específica, atendendo aos requisitos
estabelecidos no art. 1º, da lei supracitada, conforme
comprovam os seguintes documentos colacionados
aos autos: Certidão do Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do Município e Comarca da Serra–
ES; Estatuto Social Consolidado; Balanço
Patrimonial de 31 de Dezembro de 2010; Ata da
Assembleia Geral Ordinária; Comprovante de
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência
Social; dentre outros documentos.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
deixamos ao encargo da Diretoria de Redação – DR,
a quem compete oferecer sugestões e opinar sobre a
matéria, observando dispositivos contidos na Lei
Complementar Federal nº 95/1998, com alterações
introduzidas pela Lei Complementar Federal nº
107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento
Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09.
PARECER N.º 74/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
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pela
CONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 01/2012, de
autoria do Deputado Dary Pagung.
Plenário Rui Barbosa, 20 de março de 2012.
CLAUDIO VEREZA
Presidente
MARCELO SANTOS
Relator
RODNEY MIRANDA
DARY PAGUNG
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER N.º 09/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 01/2012
Autor: Deputado Dary Pagung
Ementa: “Declara de Utilidade Pública a Associação
‘Abrigo Lar Pouso da Esperança’, localizada no
Município da Serra, neste Estado”.
RELATÓRIO
O Projeto de autoria do Deputado Dary
Pagung, tem como finalidade Declarar de utilidade
pública, a Associação “Abrigo Lar Pouso da
Esperança”, localizada no Município da Serra, neste
Estado. O projeto teve tramitação regular na
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, onde foi dada como Constitucional, com
o parecer de nº 74/2012, fls. 66; seguindo para a
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência
Social, para que seja submetido ao crivo de seus
membros o parecer do Relator Designado. “ex vi” do
art. 50, inciso II do Regimento Interno.
É o relatório.
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cidadania, os direitos humanos, promoção do lazer e
principalmente a promoção da assistência social, etc.
Diante das premissas do Estatuto da entidade
– Associação “Abrigo Lar Pouso da Esperança”, fls.
16, estamos tratando de uma entidade civil sem fins
lucrativos enquadra como pessoa jurídica –
Associação – a luz do novo Código Civil, que define
e separa com clareza as categorias de pessoas
jurídicas de direito privado: associações são
constituídas pela união de pessoas para fins não–
econômicos (artigo 53);
As instituições de assistência social são todas
aquelas pessoas jurídicas de direito privado,
associações civis, fundações, serviços sociais,
dedicadas à previdência, saúde e assistência social,
sendo certo, ainda, para clarear o significado do
campo da assistência social, que a própria
Constituição define no seu art. 6º, que a educação, a
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparado são direitos sociais (Ives
Gandra Martins em “Comentários à Constituição do
Brasil”, Ed. Saraiva, 6º v., tomo 1, 1990, p. 181/183)
Desta forma, a propositura em comento está
em sintonia com o artigo 50 da Resolução nº
2.700/09, Regimento Interno deste Poder. Não
podemos esquecer que ao assistir de forma geral a
pessoal na sua velhice, estará proporcionando saúde e
com isso, prolongando a vida daquelas pessoas
desamparadas pelas suas famílias que ali encontram
um lar para acolher suas angustias e porque não suas
poucas alegrias.
Portanto, não podemos deixar de louvar e
parabenizar
a
proposição
opinando
pela
APROVAÇÃO, no sentido de declarar de utilidade
pública – Associação “Abrigo Lar Pouso da
Esperança”.

PARECER DO DEPUTADO RELATOR

PARECER N.º 09/2012

O projeto em comento tem como finalidade
única, Declarar de utilidade pública a Associação
“Abrigo Lar Pouso da Esperança”, localizada no
Município da Serra, neste Estado. Como se vê
tramitou regularmente pela Comissão de Constituição
e Justiça, sem emendas e quaisquer outras restrições.
Encaminhado à Comissão de Saúde,
Saneamento e Assistência Social, que tem como
objetivo verificar se o Projeto de Lei, em exame,
atende as normas mínimas necessárias para sua
tramitação no que diz respeito ao art. 50, e seus
incisos do Regimento Interno. Merecendo destaque
na Comissão, o Projeto de Lei em análise por ser
componente importante no atendimento, físico e
moralmente a velhice desamparada e, ainda, estimula
a religiosidade, promovendo a ética, a paz, a

A
COMISSÃO
DE
SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é
pela APROVAÇÃO, na forma do art. 276, inciso
III, da Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno)
do Projeto de Lei de nº 01/2012, de autoria do
Deputado Estadual Dary Pagung.
Plenário Rui Barbosa, 29 de abril de 2012.
DOUTOR HÉRCULES
Presidente
DOUTOR HENRIQUE VARGAS
Relator
FREITAS
NILTON BAIANO
LUCIANO REZENDE
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Incluam-se na Ordem do Dia para
cumprimento do prazo recursal.
Continua a leitura do Expediente.
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EMENDA MODIFICATIVA À PEC Nº 07/2011
O art. 1º da PEC 7/2011 é substituído pela
seguinte redação:

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

“Art. 1º –
Fica acrescido de
parágrafo único o artigo 69 da Constituição Estadual:
Art. 69 (...)
Parágrafo único As proposições de
iniciativa popular poderão ser
subscritas por meio eletrônico,
através da Rede Mundial de
Computadores, a Internet.”

PARECER N.º 237/2012
RELATÓRIO
A Proposta de Emenda Constitucional nº
07/2011, que inclui parágrafo único ao artigo 69 da
Constituição Estadual, de autoria do Deputado
Claudio Vereza e outros, foi lida e incluída na Ata da
Sessão Ordinária do dia 21.3.2011 e publicada no
Diário do Poder Legislativo do dia 12.4.2011, às
páginas 806 e 807.
Após permanecer em discussão especial
durante 03 (três) sessões ordinárias consecutivas,
recebeu o Parecer nº 255/2011 da Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação
pela constitucionalidade e admissibilidade com
emenda, o Parecer nº 109/2011 da Comissão de
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos pela
aprovação com emenda e o Parecer nº 47/2011 da
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas pela
aprovação com a adoção de emenda modificativa
apresentada pelo Deputado Gilsinho Lopes. Em
seguida, por ter recebido emenda na Comissão de
Finanças, a Proposta retornou à Comissão de Justiça,
que emitiu o Parecer nº 548/2011 pela
constitucionalidade e admissibilidade, acolhendo a
emenda apresentada.
Concluído o exame técnico, foi colocada a
Proposta de Emenda Constitucional nº 07/2011 à
apreciação do Plenário, que a aprovou na forma do
Parecer nº 548/2011 da Comissão de Justiça. Por ter
sido aprovada com emenda, a Proposta veio a esta
Comissão para elaboração de sua redação final, na
forma do artigo 212 do Regimento Interno.
Este é o Relatório.

Com base no artigo 215 do Regimento
Interno e em atenção ao disposto na Lei
Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 107/01, e nas Normas para
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria
aprovada as alterações a seguir destacadas em
vermelho.
Dessa forma, sugerimos aos membros da
Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 237/2012
A
COMISSÃO
DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO é pela APROVAÇÃO da
REDAÇÃO FINAL da Proposta de Emenda
Constitucional nº 07/2011, na forma que segue:
REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 07/11

DE

Inclui parágrafo único ao artigo 69
da Constituição Estadual.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:

PARECER DO RELATOR
O Regimento Interno determina que a
proposição aprovada com emenda ou com flagrante
desrespeito às normas gramaticais e de técnica
legislativa, seja submetida à nova votação. Cabe o
exame a esta Comissão.
A Proposta de Emenda Constitucional nº
07/2011 foi aprovada pelo Plenário com a adoção da
emenda modificativa, apresentada pelo Deputado
Gilsinho Lopes na Comissão de Finanças, com a
seguinte redação:

Art. 1º O artigo 69 da Constituição Estadual
fica acrescido do parágrafo único com a seguinte
redação:
“Art. 69 (...)
Parágrafo único As proposições de
iniciativa popular poderão ser
subscritas por meio eletrônico,
através da Rede Mundial de
Computadores, a Internet.” (NR)
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Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

publicada no Diário do Poder Legislativo DPL –
edição do dia 29 de fevereiro de 2012, à página 73.

Sala das Sessões, 29 de maio de 2012.

3. O Projeto de Lei foi a Douta Procuradoria
para análise e parecer, na forma do artigo 121, do
Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). O
Projeto veio a esta Comissão de Constituição e
Justiça, para exame e parecer do relator, na forma do
art. 41, I, do Regimento Interno. (Resolução nº
2.7000/09).

ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
CLAUDIO VEREZA
DARY PAGUNG
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa
dos interstícios regimentais e publicação, para que a
redação final que acaba de ser lida seja incluída na
Ordem do Dia da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – O requerimento depende de
apoiamento do Plenário.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Inclua-se na Ordem do Dia da presente
sessão.
Continua a leitura do Expediente.

4. Além do articulado legal da proposição e
sua justificativa, o processo está instruído com os
documentos necessários para o preenchimento dos
requisitos legais e atende perfeitamente os
dispositivos da Lei nº 3.979/87 e suas alterações.
Dentre os documentos colacionados, consta o
Estatuto, o Registro do Estatuto no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Município e
Comarca de Aracruz – ES (Registro nº 444, Livro
nº A– 2E, fls. 173vº, data de 24/03/2009, bem como
Atestado de funcionamento assinada pelo Senhor
Prefeito Municipal de Aracruz –
ES, CNPJ de nº
303.721.129/0001–
87, e declaração de situação
contábil.
5. Em apertada síntese, são estas as questões
de fato e de direito com suporte nas quais passo a
emitir o Parecer.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
II – FUNDAMENTAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 139/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 56/2012
Autor: Deputado Da Vitória
Assunto: “Declara de Utilidade Pública a
Associação de Produtores e Moradores do
Assentamento Nova Esperança, município de
Aracruz”.
I – RELATÓRIO
1. O presente Projeto de Lei nº 56/2012, de
iniciativa do Exmo. Sr Deputado Da Vitória cujo
conteúdo, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre
“Declara de Utilidade a Associação de Produtores e
Moradores do Assentamento Nova Esperança,
município de Aracruz", com sede na Rua Projetada,
s/n, Assentamento Nova Esperança, Distrito de Vila
do Riacho, Aracruz – ES.

EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DA PROPOSIÇÃO
6. Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente,
consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da
Constituição Federal.
7. Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
encontra amparo no art. 63, caput, da Constituição
Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente
para legislar.
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição.
(...)”

2. Admitida, a proposição que foi
protocolizada no dia 13 de fevereiro de 2012, seguiu
sua regular tramitação, tendo sido lida no expediente
do dia 14 de fevereiro de 2012, e, posteriormente

8. Ademais, verificamos pela exegese das
regras constitucionais contidas nos arts. 55, 56 e 61,
III, todos da Carta Estadual, em que a espécie
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normativa adequada para tratar do tema é a lei
ordinária, estando o Projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual.
9. Quanto ao aspecto da legalidade, o
presente Projeto está em perfeita sintonia com a
norma estadual específica, Lei nº 3.979/87, alterada
pelas Leis nºs. 7.822/04, 8.120/05 e 8.802/08; que
dispõe em seu art. 1º, in verbis:
“Art. 1º As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado com
o
fim
exclusivo
de
servir
desinteressadamente à coletividade,
podem ser declaradas de utilidade
pública, provados os seguintes
requisitos:
I – personalidade jurídica há mais de
dois anos – através de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II – efetivo funcionamento há mais
de
dois
anos
de
serviço
desinteressado e gratuito prestado à
coletividade – através de documento
expedido pelo Juiz de Direito, pelo
representante do Ministério Público
Estadual ou pelo Prefeito Municipal
da Comarca ou Município onde a
organização funciona e cópia do
estatuto; (NR)
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não atuem na área de Assistência
Social.
§ 3º Quando se tratar de sociedade
civil, associação ou fundação que
exerça atividade rural, o atestado de
funcionamento referido no inciso II
deste artigo poderá ser expedido pelo
Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural
– INCAPER ou por sindicatos de
trabalhadores
que
atuem
na
respectiva atividade.
Art. 2º As organizações a que se
refere o artigo 1º serão, por lei,
declaradas de Utilidade Pública.
Art. 3º As organizações declaradas
de Utilidade Pública poderão fazer
jus a percepção de auxílio a conta de
dotação orçamentária do Poder
Legislativo desde que,anualmente,
apresentem à Assembleia Legislativa
relatório
circunstanciado
dos
serviços que houverem prestado à
coletividade.
Art. 4º Será revogada, através de lei,
a declaração de Utilidade Pública se
comprovada, a qualquer tempo e
mediante representação de qualquer
interessado, que a organização
deixou de preencher quaisquer dos
requisitos exigidos no artigo 1º.

III – não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto – através
do balanço anual;

Art. 5º As organizações declaradas
de Utilidade Pública antes da
vigência desta lei, deverão dar
cumprimento ao disposto no artigo
3º, para fazerem, jus à percepção de
subvenção social através do Poder
Legislativo.

IV –
registro no Conselho
Municipal de Assistência Social,
onde estiver atuando, ou no
Conselho Estadual de Assistência
Social – CONEAS. (NR)

Art. 6º Está Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 7º Revogam– se as disposições
em contrário, especialmente as
contidas na Lei 2.740, de 04 de
dezembro de 1972.

§ 1º O serviço desinteressado e
gratuito à coletividade, a que se
refere o inciso II deste artigo, será o
prestado nas áreas educacional,
cultural e artística, médica e de
assistência social ou qualquer outra,
desde que de natureza filantrópica e
em caráter geral e indiscriminado

10. No que tange ao aspecto da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre– nos
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é
de competência da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do
art. 41, I, do Regimento Interno.

§ 2º Não será exigido o requisito
contido no inciso IV às entidades que

11. Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
deixamos ao encargo da Diretoria Legislativa de

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
Redação – DLR, a quem compete oferecer sugestões
sobre a matéria, observando dispositivos contidos na
Lei Complementar Federal 95/1998, com alterações
introduzidas pela Lei Complementar Federal
107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento
Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09.
III – CONCLUSÃO
Em face das razões expendidas, entendo que
a proposição, nos termos em que se acha redigida,
não padece de vício de inconstitucionalidade formal,
ou material, em consequência, opinamos pela
possibilidade jurídica de sua regular tramitação do
Projeto de Lei nº 56/2012, de autoria do Deputado
Da Vitória, devendo ser aprovado com fundamento
nos art. 25, § 1º, da Constituição Federal, arts. 55, 56
e 63 da Constituição Estadual e na legislação
infraconstitucional pertinente, especialmente na Lei
Estadual nº 3.979/87 e suas posteriores alterações e,
por consequência seguir sua tramitação normal.
16. Face ao exposto, esta relatoria propõe aos
Doutos Membros desta Comissão a adoção do
seguinte parecer:
PARECER N.º 139/2012
A Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço
Público
e
Redação
é
pela
constitucionalidade, juridicidade, legalidade, do
Projeto de Lei nº 56/2012, de autoria do Deputado
Estadual Da Vitória, que “Declara de Utilidade
Pública a Associação de Produtores e Moradores do
Assentamento Nova Esperança, município de
Aracruz.
Plenário Rui Barbosa, 10 de abril de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
MARCELO SANTOS
Relator
GILDEVAN FERNANDES
DARY PAGUNG
CLAUDIO VEREZA
RODNEY MIRANDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER N.º 10/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 56/2012
Autor: Deputado Da Vitória
Assunto: “Declara de Utilidade Pública a
Associação de Produtores e Moradores do
Assentamento Nova Esperança, município de
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Aracruz”.
I – RELATÓRIO
1.

O presente Projeto de Lei nº
56/2012, de iniciativa do Exmo. Sr
Deputado
Da
Vitória
cujo
conteúdo, em síntese, dispõe sobre
“Declara
de
Utilidade
a
Associação de Produtores e
Moradores do Assentamento
Nova Esperança, município de
Aracruz", com sede na Rua
Projetada, s/n, Assentamento Nova
Esperança, Distrito de Vila do
Riacho, Aracruz – ES.

2. Admitida, a proposição que foi
protocolizada no dia 13 de fevereiro de 2012, seguiu
sua regular tramitação, tendo sido lida no expediente
do dia 14 de fevereiro de 2012, e, posteriormente
publicada no Diário do Poder Legislativo DPL –
edição do dia 29 de fevereiro de 2012, à página 73.
3. O Projeto de Lei foi a Douta Procuradoria
para análise e parecer, na forma do artigo 121, do
Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). Na
Comissão de Constituição e Justiça, para exame e
parecer do relator, na forma do art. 41, I, do
Regimento Interno, (Resolução nº 2.7000/09).
Recebeu Parecer pela sua constitucionalidade e
legalidade, conforme Parecer nº 139/2012, vindo a
esta Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência
Social, para exame e parecer na forma do ARt. 50, do
Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).
4. Além do articulado legal da proposição e
sua justificativa, o processo está instruído com os
documentos necessários para o preenchimento dos
requisitos legais e atende perfeitamente os
dispositivos da Lei nº 3.979/87 e suas alterações.
Dentre os documentos colacionados, consta o
Estatuto, o Registro do Estatuto no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Município e
Comarca de Aracruz – ES (Registro nº 444, Livro nº
A– 2E, fls. 173 vº, data de 24/03/2009, bem como
Atestado de funcionamento assinada pelo Senhor
Prefeito Municipal de Aracruz –
ES, CNPJ de nº
303.721.129/0001–
87, e declaração de situação
contábil.
5. Em apertada síntese, são estas as questões
de fato e de direito com suporte nas quais passo a
emitir o Parecer.
II – FUNDAMENTAÇÃO
EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DA PROPOSIÇÃO
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6. Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente,
consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da
Constituição Federal.

ser aprovado com fundamento nos art. 25, § 1º, da
Constituição Federal, arts. 55, 56 e 63 da
Constituição
Estadual
e
na
legislação
infraconstitucional pertinente, especialmente na Lei
Estadual nº 3.979/87 e suas posteriores alterações e,
por consequência seguir sua tramitação normal.

7. Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
encontra amparo no art. 63, caput, da Constituição
Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente
para legislar.

13. Face ao exposto, esta relatoria propõe aos
Doutos Membros desta Comissão a adoção do
seguinte parecer:
PARECER N.º 10/2012

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição.
(...)”
8. Ademais, verificamos pela exegese das
regras constitucionais contidas nos arts. 55, 56 e 61,
III, todos da Carta Estadual, em que a espécie
normativa adequada para tratar do tema é a lei
ordinária, estando o Projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual.
9. Quanto ao aspecto da legalidade, o
presente Projeto foi examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
recebendo
parecer
pela
constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, nos termos do Parecer nº
139/2012. (fls. 40/43).
10. No que tange ao aspecto da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre– nos
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é
de competência da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do
art. 41, I, do Regimento Interno.

A Comissão de Saúde, Saneamento e
Assistência Social é pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 56/2012, de autoria do Deputado Estadual
Da Vitória, que “Declara de Utilidade Pública a
Associação de Produtores e Moradores do
Assentamento Nova Esperança, município de
Aracruz.
Plenário Rui Barbosa, 29 de abril de 2012.
DOUTOR HÉRCULES
Presidente
DOUTOR HENRIQUE VARGAS
Relator
FREITAS
NILTON BAIANO
LUCIANO REZENDE
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Incluam-se na Ordem do Dia para
cumprimento do prazo recursal.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

11. Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
deixamos ao encargo da Diretoria Legislativa de
Redação – DLR, a quem compete oferecer sugestões
sobre a matéria, observando dispositivos contidos na
Lei Complementar Federal 95/1998, com alterações
introduzidas pela Lei Complementar Federal
107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento
Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09.

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 68/2012
Autor: Deputada Solange Lube
Ementa: “Declara de Utilidade Pública ‘o Grupo
Teatral Vianense – GVT’”.

III – CONCLUSÃO

RELATÓRIO

12. Em face das razões expendidas, entendo
que a proposição, nos termos em que se acha
redigida,
não
padece
de
vício
de
inconstitucionalidade formal, ou material, em
consequência, opinamos pela possibilidade jurídica
de sua regular tramitação do Projeto de Lei nº
56/2012, de autoria do Deputado Da Vitória, devendo

Cuida–se nestes autos da emissão de parecer
da comissão, quanto à constitucionalidade e
legalidade da proposição legislativa em epígrafe, de
iniciativa da Exma. Senhora Deputada Solange
Lube, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre
declarar de Utilidade Pública o Grupo Teatral
Vianense.

PARECER N.º 128/2012
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A proposição foi protocolizada no dia 27 de
fevereiro de 2012, lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 28 de fevereiro de 2012 e publicada
no Diário do Poder Legislativo – DPL, edição do
dia 09 de março de 2012, às páginas 49 a 50 fls. 50 e
51 dos autos.
Na sua justificativa o autor enfatiza que o
Grupo Teatral Vianense é uma sociedade civil, de
direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolve
atividades culturais e recreativas.
O processo está instruído com os documentos
necessários para o preenchimento dos requisitos
legais e atende perfeitamente os dispositivos da Lei
nº 3.979/87 e suas alterações.
O Projeto de Lei veio a esta Comissão de
Constituição e Justiça para exame e parecer, na forma
do disposto no art. 41, I, do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA
JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente,
consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da
Constituição Federal.
“Art. 25 Os Estados organizam–se e
regem–se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados às
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.
Ademais, verificamos pela exegese das
regras constitucionais contidas nos artigos 55, 56 e
61, III, todos da Carta Estadual, em que a espécie
normativa adequada para tratar do tema é a lei
ordinária, estando o Projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual. E,
regimentalmente, o quórum e o respectivo processo
de votação serão o de maioria absoluta, alcançado
quórum de votação no Plenário e a aprovação dar–
se– á por votação nominal.
Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
encontra amparo no art. 63, caput, da Constituição
Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente
para legislar.
“Art. 63 A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
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Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição.”
No
que
tange
ao
aspecto
da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre– nos
evidenciar que a apreciação da matéria, a princípio, é
de competência da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do
art. 41, I, do Regimento Interno.
Quanto ao aspecto da legalidade, o Projeto
deve atender aos requisitos estabelecidos na Lei
Estadual nº 3.979/87, alterada pelas Leis nºs.
7.822/04, 8.120/05 e 8.802/08; que dispõe em seu art.
1º, in verbis:
“Art. 1º As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado com
o
fim
exclusivo
de
servir
desinteressadamente à coletividade,
podem ser declaradas de utilidade
pública, provados os seguintes
requisitos:
I – personalidade jurídica há mais de
dois anos – através de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II – efetivo funcionamento há mais
de
dois
anos
de
serviço
desinteressado e gratuito prestado à
coletividade – através de documento
expedido pelo Juiz de Direito, pelo
representante do Ministério Público
Estadual ou pelo Prefeito Municipal
da Comarca ou Município onde a
organização funciona e cópia do
estatuto; (NR)
III – não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto – através
do balanço anual;
IV – registro no Conselho Municipal
de Assistência Social, onde estiver
atuando, ou no Conselho Estadual de
Assistência Social – CONEAS.
(NR).”
Assim sendo, podemos asseverar que o
presente Projeto está em sintonia com a norma
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estadual específica, atendendo aos requisitos
estabelecidos no art. 1º, da lei supracitada, conforme
comprovam os seguintes documentos colacionados
aos autos: Averbação do estatuto no serviço Registral
do 1º ofício, comarca de Viana, atestado de
capacidade técnica expedido pela Prefeitura de
Viana, cópia do Estatuto, balancete analítico com
demonstração de toda movimentação financeira,
delaração de utilidade pública municipal, alvará de
licença municipal, certidões tributárias, Declaração
da prestação de serviços gratuitamente a todos seus
associados, dentre outros.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
deixamos ao encargo da Diretoria de Redação – DR,
a quem compete oferecer sugestões e opinar sobre a
matéria, observando dispositivos contidos na Lei
Complementar Federal nº 95/1998, com alterações
introduzidas pela Lei Complementar Federal nº
107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento
Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09.
PARECER N.º 128/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 68/2012, de
autoria da Deputada Solange Lube.
Plenário Rui Barbosa, 10 de abril de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
RODNEY MIRANDA
Relator
CLAUDIO VEREZA
DARY PAGUNG
GILDEVAN FERNANDES
MARCELO SANTOS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER N.º 11/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 68/2012
Autor (ª): Deputada Solange Lube
Ementa: "Declara de Utilidade Pública ‘O Grupo
Teatral Vianense – GVT’".
I – RELATÓRIO
1. O presente Projeto de Lei n° 68/2012, de
iniciativa da Exmª Senhora Deputada Solange Lube,
cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre declarar de
Utilidade Pública o Grupo Teatral Vianense.
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2. A proposição foi protocolizada no dia 27
de fevereiro de 2012, lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 28 de fevereiro de 2012 e publicada
no Diário do Poder Legislativo – DPL, edição do
dia 09 de março de 2012, às páginas 49 a 50 fls. 50 e
51 dos autos.
3. Na sua justificativa o autor enfatiza que o
Grupo Teatral Vianense é uma sociedade civil, de
direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolve
atividades culturais e recreativas.
4. O processo está instruído com os
documentos necessários para o preenchimento dos
requisitos legais e atende perfeitamente os
dispositivos da Lei nº 3.979/87 e suas alterações.
5. O Projeto de Lei veio a esta Comissão de
Saúde, Saneamento e Assistência Social, para exame
e parecer na forma do Art. 50, do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09), após passar pelo crivo da
douta Procuradoria e da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, que recebeu
parecer pela sua constitucionalidade e legalidade,
conforme Parecer nº 128/2012.
7. É em síntese o relatório.
PARECER DO RELATOR
II – FUNDAMENTAÇÃO
8. O presente Projeto de Lei nº 68/2012, de
autoria da Deputada Solange Lube tem a seguinte
Ementa: “Declara de Utilidade Pública o "Grupo
Teatral Vianense – GTV".
9. Quanto ao aspecto da legalidade e
constitucionalidade formal e material, a matéria foi
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, recebendo o Parecer nº
128, pela sua constitucionalidade e legalidade
(fls. 63/66).
10. Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente
dos Estados Federados, consoante o que dispõe o art.
25, § 1º, da Constituição Federal.
11. Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos 55, 56 e 61, III, todos da Carta Estadual, em
que a espécie normativa adequada para tratar do tema
é a lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual.
III – CONCLUSÃO
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12.
Em
conclusão,
em
face
da
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei
nº 68/2012, de autoria da Deputada Solange Lube,
deve ser aprovado com fundamento nos art. 25, § 1º,
da Constituição Federal, arts. 55 e 63, da
Constituição
Estadual
e
na
legislação
infraconstitucional pertinente, especialmente na Lei
Estadual nº 3.979/87, e suas posteriores alterações e,
por conseqüência, seguir sua tramitação normal, ao
tempo em que recomendamos aos demais membros
desta Comissão a adoção do seguinte parecer:
PARECER N.º 11/2012
A Comissão de Saúde, Saneamento e
Assistência Social é pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei n.º 68/2012, na forma do art. 276, inciso III,
do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09), de
autoria da Ex.ma Deputada Solange Lube.
Plenário Rui Barbosa, 29 de abril de 2012.
DOUTOR HÉRCULES
Presidente
LUCIANO REZENDE
Relator
DOUTOR HENRIQUE VARGAS
FREITAS
NILTON BAIANO
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Incluam-se na Ordem do Dia para
cumprimento do prazo recursal.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 156/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 82/2012
Autor: Deputado Henrique Vargas
Assunto: “Declara de Utilidade Pública a Associação
de Produtores Rurais de Flor da Terra Roxa e
Arredores”.
RELATÓRIO
Cuida– se nestes autos da emissão de parecer
da comissão, quanto à constitucionalidade e
legalidade da proposição legislativa em epígrafe, de
iniciativa do Exmo. Senhor Deputado Henrique
Vargas, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre
declarar de Utilidade Pública a Associação de
Produtores Rurais de Flor da Terra Roxa e Arredores.
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A proposição foi protocolizada no dia 07 de
março de 2012, lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 12 de março de 2012 e publicada no
Diário do Poder Legislativo – DPL, edição do dia 23
de março de 2012, às páginas 100, fls. 19 dos autos.
Na sua justificativa o autor enfatiza que a
Associação dos Produtores Rurais de Flor da Terra
Roxa e Arredores, com sede no Córrego Flor da
Terra Roxa, Zona Rural do Município de São Gabriel
da Palha é uma associação, sem fins lucrativos, que
tem por objetivo prestar quaisquer serviços que
possam contribuir para o desenvolvimento e
racionalização das atividades agropecuárias e defesas
das atividades econômicas, sociais, culturais,
educacionais e ambientais dos seus associados.
Alem de promover o transporte, o
beneficiamento, o armazenamento, a classificação, a
industrialização, a assistência técnica e outros
serviços necessários à produção. Além de servir de
assessora ou representante dos associados na
comercialização de insumos e da produção.
O processo está instruído com os documentos
necessários para o preenchimento dos requisitos
legais e atende perfeitamente os dispositivos da Lei
nº 3.979/87 e suas alterações.
O Projeto de Lei veio a esta Comissão de
Constituição e Justiça para exame e parecer, na forma
do disposto no art. 41, I, do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
DA JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata
de matéria de competência legislativa remanescente,
consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da
Constituição Federal.
“Art. 25 Os Estados organizam–se e
regem–se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados às
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.
Ademais, verificamos pela exegese das
regras constitucionais contidas nos artigos 55, 56 e
61, III, todos da Carta Estadual, em que a espécie
normativa adequada para tratar do tema é a lei
ordinária, estando o Projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual. E,
regimentalmente, o quórum e o respectivo processo
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de votação serão o de maioria absoluta, alcançado
quórum de votação no Plenário e a aprovação dar–
se– á por votação nominal.
Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
encontra amparo no art. 63, caput, da Constituição
Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente
para legislar.
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nesta Constituição.”
No
que
tange
ao
aspecto
da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre– nos
evidenciar que a apreciação da matéria, a princípio, é
de competência da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do
art. 41, I, do Regimento Interno.
Quanto ao aspecto da legalidade, o Projeto
deve atender aos requisitos estabelecidos na Lei
Estadual nº 3.979/87, alterada pelas Leis nºs.
7.822/04, 8.120/05 e 8.802/08; que dispõe em seu art.
1º, in verbis:
“Art. 1º As sociedades civis, as
associações e as fundações em
funcionamento efetivo no Estado com
o
fim
exclusivo
de
servir
desinteressadamente à coletividade,
podem ser declaradas de utilidade
pública, provados os seguintes
requisitos:
I – personalidade jurídica há mais de
dois anos – através de certidão
expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;
II – efetivo funcionamento há mais
de
dois
anos
de
serviço
desinteressado e gratuito prestado à
coletividade – através de documento
expedido pelo Juiz de Direito, pelo
representante do Ministério Público
Estadual ou pelo Prefeito Municipal
da Comarca ou Município onde a
organização funciona e cópia do
estatuto; (NR)
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IV – registro no Conselho Municipal
de Assistência Social, onde estiver
atuando, ou no Conselho Estadual de
Assistência Social – CONEAS.
(NR).”
Assim sendo, podemos asseverar que o
presente Projeto está em sintonia com a norma
estadual específica, atendendo aos requisitos
estabelecidos no art. 1º, da lei supracitada, conforme
comprovam os seguintes documentos colacionados
aos autos: Estatuto da Associação, Declaração do
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural – INCAPER, Certidão do Cartório de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de São
Gabriel da Palha – ES, Balanço Patrimonial, dentre
outros.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
deixamos ao encargo da Diretoria de Redação – DR,
a quem compete oferecer sugestões e opinar sobre a
matéria, observando dispositivos contidos na Lei
Complementar Federal nº 95/1998, com alterações
introduzidas pela Lei Complementar Federal nº
107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento
Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09.
PARECER N.º 156/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é
pela
CONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 082/2012, de
autoria do Deputado Henrique Vargas.
Plenário Rui Barbosa, 17 de abril de 2012.
CLAUDIO VEREZA
Presidente
MARCELO SANTOS
Relator
RODNEY MIRANDA
GILDEVAN FERNANDES
DARY PAGUNG
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER N.º 12/2012

III – não remuneração dos cargos da
diretoria da organização e da não
distribuição de lucros, bonificações
ou
vantagens
a
dirigentes,
mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto – através
do balanço anual;

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 82/2012
Autor: Deputado Henrique Vargas
Assunto: “Declara de Utilidade Pública a
Associação de produtores Rurais de Flor da Terra
Roxa e Arredores”.
I – RELATÓRIO
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1. O Projeto de Lei nº 82/2012, de autoria
do Deputado HENRIQUE VARGAS, visa
declarar de Utilidade Pública a Associação de
produtores Rurais de Flor da Terra Roxa e
Arredores, que é uma associação civil sem fins
lucrativos, com sede no Município de São Gabriel da
Palha, Espírito Santo.
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9. Assim, quanto a analise do Mérito, a
propositura em comento está em sintonia com artigo
50, II, III da Resolução 2700/2009, Regimento
Interno deste Poder, onde estabelece que compete à
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência
Social , opinar sobre:
II – assistência social;

2. A presente preposição foi protocolada no
dia 07 de março de 2012, lida na Sessão Ordinária do
dia 12 de março de 2012 e publicada no Diário do
Poder Legislativo – DPL na edição do dia 23 de
março de 2012, à página 100, fls. 19 dos autos.
3. A matéria foi analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça onde recebeu o Parecer nº
156/2012 pela constitucionalidade e legalidade
conforme fls. 33 dos autos, vindo a seguir a esta
douta Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência
Social para exame e análise do mérito.
4. É o relatório.

III – assuntos relacionados com a
interação de entidades ligadas à
saúde, ao saneamento e à assistência
social ou a entidade congêneres, a
titulo de colaboração.
10. Desta forma sugerimos a aprovação da
iniciativa, com base nas normas mencionadas no
Parecer, podendo desta forma seguir sua tramitação
regimental neste Poder.
11. Isto posto, somos pela adoção do
seguinte:

II – PARECER DO RELATOR

PARECER N.º 12/2012

5. Conforme atestado de funcionamento
acostado nos autos, à folha de número 04, a referida
associação funciona sem fins lucrativos, e tem por
finalidade prestar serviços que possam contribuir
para o desenvolvimento e racionalização das
atividades agropecuárias e defesas das atividades
econômicas, sociais, culturais, educacionais e
ambientais dos seus associados.

A
COMISSÃO
DE
SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é
pela Aprovação do Projeto de Lei nº 82/2012 de
autoria do Deputado HENRIQUE VARGAS.

6. A Associação de produtores Rurais de
Flor da Terra Roxa e Arredores, com sede no
Córrego Flor da Terra Roxa, Zona Rural, CNPJ n°
08.379.189/0001– 87 está registrado no Cartório do
2º Ofício de Notas da Comarca de São Gabriel da
Palha/ES, sob o nº 233 de ordem, Livro A/4, datado
de 28 de novembro de 2006, portanto com
personalidade jurídica há mais de cinco anos.
7. Sob o prisma da constitucionalidade e
legalidade não há quaisquer obstáculos a serem
invocados, tendo em vista que o Projeto de Lei em
epígrafe já recebeu o Parecer de nº 156/2012 pela
constitucionalidade e legalidade com base nos artigos
55, 56, e 68 da Constituição Estadual, assim como
das Leis Estaduais de n° 3.979/87, alterada pelas Leis
de números 7.822/4, 8.120/05 e 8.802/08.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2012.
DOUTOR HÉRCULES
Presidente
NILTON BAIANO
Relator
FREITAS
DOUTOR HENRIQUE VARGAS
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Incluam-se na Ordem do Dia para
cumprimento do prazo recursal.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 240/2012

8. Desta forma, podemos destacar que a
iniciativa em foco atende os requisitos das leis
supracitadas, conforme comprovam os seguintes
documentos colacionados aos autos: o Atestado de
Funcionamento expedido pela INCAPER –
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural, Estatuto Social, Balanço Patrimonial
referente aos anos de 2010 e 2011.

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 115/2012
Autor: Deputado Luiz Durão
Assunto: “Dispõe sobre o parcelamento das multas
de trânsito emanadas de órgãos estaduais no Estado
do Espírito Santo”.
I – RELATÓRIO
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O Projeto de Lei nº 115/2012, de autoria do
Deputado Luiz Durão, dispõe sobre o parcelamento
das multas de trânsito emanadas de órgãos
estaduais no Estado do Espírito Santo.
A presente proposição foi protocolizada no dia
29/03/2012, em seguida a Mesa Diretora deferiu o
tramite da matéria, que foi lida no expediente do dia
02/04/2012 e encontra-se publicado no Diário do
Poder Legislativo do dia 18/04/2012, às páginas
22/23, fls. 07/08 dos autos.
Depois de juntado o parecer jurídico da
Procuradoria, a proposta foi encaminhada a esta
Comissão para análise e parecer, na forma do art. 41 e
incisos do Regimento Interno – Resolução nº
2.700/09, tendo em vista que a aprovação dessa
matéria é, a princípio, de competência das comissões,
nos termos do art. 60, §2º, inc. XI, da CE/89.
É o relatório.
II – PARECER DO RELATOR DO VENCIDO
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
DA
JURIDICIDADE,
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL E LEGALIDADE
O Projeto de Lei nº 115/2012, de autoria do
Deputado Luiz Durão, institui o parcelamento
administrativo de multas de trânsito no Estado do
Espírito Santo, abrangendo apenas os veículos
registrados nos municípios deste Estado.
Consoante o art. 2º da iniciativa em análise, o
parcelamento será facultado ao proprietário de
veículo sobre o qual incidem multas de trânsito de
competência estadual, que se enquadrem nas
situações previstas na Lei Federal nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro) e com o
parcelamento do valor devido em até 06 (seis)
parcelas mensais, iguais e sucessivas.
O parágrafo único do referido projeto prevê
ainda que as parcelas deverão ser reajustadas
mensalmente pela variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou na
sua ausência pelo menor índice oficial adotado pelo
Executivo Estadual, dentre outras providências.
Desta forma, o objetivo do parlamentar é
facilitar o pagamento de multas que se encontram em
atraso ou que não tenham sido quitadas pelo cidadão
em decorrência da situação financeira que o mesmo
se encontra, diminuindo desta forma a inadimplência
junto ao Estado.
Embora já exista Lei Municipal no Estado de
São Paulo, que dispõe sobre o parcelamento de
multas de trânsitos naquela municipalidade, a referida
norma, não se encontra prevista no Código de
Trânsito Brasileiro, mesmo porque cabe ao Estado
mediante seu poder de polícia conferir e impor
penalidades a aqueles que descumprirem o
ordenamento jurídico pátrio, de maneira a não só
inibir o comportamento delituoso do causador do ato
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praticado, como também combater a impunidade,
tornando mais rigorosas as penalidades a serem
aplicadas no caso de cometimento de infrações de
trânsito.
Assim, entendemos que qualquer benefício
concedido ao motorista infrator, certamente resultará
em prejuízo para a população, mesmo porque, a
multa é uma punição pecuniária para o cidadão,
desestimulando o mesmo a praticar menos delito no
trânsito, tais como: avançar sinal vermelho,
ultrapassar o limite permitido de velocidade ou dirigir
após consumir bebidas alcoólicas.
Desta forma nota-se que quanto a análise de
constitucionalidade do projeto em comento é de
competência da União para legislar sobre o assunto,
conforme determina o art. 22, inciso XI da
Constituição Federal, a saber:
Art. 22 Compete privativamente à
União legislar sobre:
I – (...)
XI – trânsito e transporte.
Ademais, o parágrafo 2º do art. 131 do CTB,
prescreve que o veículo somente poderá ser
licenciado com a quitação das multas de trânsito,
podendo ainda ser apreendido pelo órgão executivo
de trânsito estadual pelo cometimento de infrações,
vinculando a restituição do veículo ao pagamento das
multas de trânsitos existentes e, se o proprietário não
o fizer após decorrido 90 dias o art. 328 do CTB
prevê a realização de leilão.
Neste sentido, o art. 284 do Código de
Trânsito Brasileiro, autoriza o desconto de 20%
(vinte por cento) quando a dívida for quitada até seu
vencimento, in verbis:
“Art. 284 O pagamento da multa
poderá ser efetuado até a data do
vencimento expressa na notificação,
por oitenta por cento do seu valor.
(grifo nosso)
Parágrafo único Não ocorrendo o
pagamento da multa no prazo
estabelecido,
seu
valor
será
atualizado à data do pagamento, pelo
mesmo número de UFIR fixado no
art. 258”.
Vale destacar que o DETRAN– ES obedece a
Portaria nº 59 de 25 de outubro de 2007 que contém a
tabela das infrações de Trânsito de acordo com o
CTB.
E ainda mencionamos algumas legislações »
Resoluções do CETRAN/ES:

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
013/11
–
Dispõe
sobre
a
obrigatoriedade de apresentação de
certificado de segurança veicular no
licenciamento anual de 2011 para os
veículos adaptados para o transporte
regulamentado de blocos e chapas
serradas de rochas ornamentais.
007/05 – Institui tabela de
desmembramento dos códigos de
infrações.
005/03 – Determina a lavratura de
auto de infração quando for flagrado
condutor
ou
passageiro
de
motocicletas e similares utilizando
capacetes em desacordo com as
condições certificadas pela NBR.
003/03
–
Dispõe
sobre
a
formalização e tramitação dos
recursos contra a imposição de multa
e outras penalidades por infração de
trânsito.
019/02 – Suspende o registro e
licenciamento de veículos de 02
(duas) rodas na categoria aluguel.
Com a motivação acima descrita, leis
estaduais que versavam justamente sobre o
parcelamento das multas de trânsito foram declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal –
STF,
ao
julgar
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade propostas contra os Estados do
Rio Grande do Sul (ADI 3.444 / RS, rel. Min. Ellen
Gracie, DJ de 03/02/06), Rio Grande do Norte (ADI
2.432 / RN, rel. Min. Eros Grau, DJ de 26/08/05),
Espírito Santo (ADI– MC 3.196 / ES, rel. Min.
Gilmar Mendes, DJ de 22/04/05) e Santa Catarina
(ADI 2.474 / SC, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
25/04/03).
(Fonte:
http://www.direitonet.com.br/artigos)
No
que
tange
ao
aspecto
da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre– nos
evidenciar que a aprovação ou não da matéria, a
princípio, é de competência da Comissão de Justiça,
Cidadania, Segurança e Finança nos termos do artigo
41, 42, 43, 52 e 54 do Regimento Interno, combinado
com o art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição
Estadual.
Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
concluímos por sua subjunção aos preceitos
constitucionais constantes dos artigos 22, XI, da
Constituição Federal.
Relacionado à técnica legislativa empregada
no projeto em apreço, fica a cargo da Diretoria de
Redação para se necessário realizar a adequação no
texto. Do resto, a iniciativa atende as regras
estampadas pela Lei Complementar Federal nº 95/98,
com alterações introduzidas pela Lei Complementar
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Federal nº 107/2001, que regem a redação dos atos
normativos.
Ante o exposto, sobre o aspecto da análise da
juridicidade e constitucionalidade formal, e material
da iniciativa em foco, a mesma não está em
consonância com as normas estaduais e federais, que
versam sobre a competência legislativa deste Poder
para iniciar matéria referente ao assunto em foco.
Nesse sentido, somos pela não tramitação
regimental da matéria em análise, por não atender os
requisitos constitucionais vigorantes mencionadas no
parecer.
Desta forma, somos pela adoção de seguinte:
III – PARECER N. º 240/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto
de Lei nº 115/2012, de autoria do Deputado LUIZ
DURÃO.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
CLAUDIO VEREZA
DARY PAGUNG
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 241/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 133/2012
Autor: Deputado Estadual Rodney Miranda
Ementa: “Altera a Lei nº 4.847, de 30 de dezembro
de 1993, acrescentando-lhe o artigo 26– A, e dá
outras providências”.
RELATÓRIO
Trata–se de Projeto de Lei de autoria do
Deputado Estadual Rodney Miranda, que tem como
finalidade de alterar a Lei nº 4.847, de 30 de
dezembro de 1993, acrescenta o artigo 26– A, à Lei
4.847, de 30.12.1993, e dá outras providências.
Como se pode verificar o Projeto passou pelo
crivo da Mesa Diretoria, sem restrições em
17/04/2012; foi publicado no Diário do Poder
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Legislativo do dia 02 de maio de 2012; a justificativa
expondo detalhadamente os motivos das necessidades
da proposição encontra-se no processo devidamente
assinada pelo Deputado Autor. Não encontra-se no
processo cópia da Lei que será alterada, o que deverá
ser feito antes de chegar ao Relator na matéria na
Comissão de Constituição e Justiça.
Sofreu correção na Direção de Redação,
Estudo de Técnica Legislativa, fls.07 e 08.
Remetido a esta Comissão de Constituição e
Justiça, designado relator para exame e parecer, na
forma do art. 41, inciso I, do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do
Deputado Estadual Rodney Miranda, que tem como
finalidade de alterar a Lei nº 4.847, de 30 de
dezembro de 1993, acrescenta o artigo 26– A, à Lei
4.847, de 30.12.1993.
Na justificativa o autor trouxe leis de outros
Estados a título de ilustração e demonstrar que é
possível instituir legislação semelhante aqui no
Estado Espírito Santo.
Criado, no Distrito Federal, o primeiro Oficio
de Registro facultativo de títulos, documentos e
outros papéis, pela Lei 973, de 2 de janeiro de 1903,
esse mereceu regulamentação pelo Decreto n° 4.775,
de 16 de fevereiro de 1903, determinando sua
instalação trinta dias após. Dispôs o regulamento que,
o oficio do Registro Especial era privativo, único e
indivisível, exercido no Distrito Federal por um
serventuário vitalício, denominado Oficial do
Registro Especial, nomeado livremente pelo
Presidente da República no primeiro provimento e,
por concurso, nos subseqüentes, na forma do Decreto
n° 9.420, de 1885 (art. 3°). Dispôs, também, que, nos
Estados, enquanto não providenciado pelas
respectivas legislaturas, a função ficava a cargo dos
serventuários incumbidos do registro de títulos e
documentos (art. 5°), a época atribuído aos oficiais
do registro geral.
Instaurada a chamada “Segunda República”,
pela Constituição Federal de 16 de julho de 1934,
passa a norma constitucional, a competência da
União para legislar sobre registros públicos,
admitindo competência supletiva aos Estados (art. 5º,
XIX, a e §3º); é mantida a competência da União.
Aos 10 de outubro de 1988, foi promulgada a
Constituição Cidadã, hoje em vigor, a qual, além de
privatizar os serviços extrajudiciais (art. 236),
alargou os direitos e garantias individuais, em
especial no tocante às associações (art. 5° XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI). Regulamentando o referido
artigo 236, foi sancionada, aos 18 de novembro de
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1994, a Lei 8935, que dispõe regras gerais sobre os
serviços notariais e de registro.
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E
MATERIAL, JURIDICIDADE E LEGALIDADE.
No artigo 24, estão previstos os temas em
que a União, os Estados e o DF podem legislar de
forma concorrente. Já o § 1º do artigo 25 estabelece
que aos Estados são reservadas as competências que
não lhe sejam vedadas pela CF. Em outras palavras,
esse dispositivo constitucional fixa a competência
residual para os Estados e torna legítima a atuação
legislativa dos mesmos em todas as matérias que não
foram atribuídas expressamente, de forma privativa
ou concorrente.
Verifica-se que o § 2º do artigo 24 da CF,
dispositivo que legitima a legislação suplementar do
Estado em matéria já disciplinada por lei federal. A
competência suplementar não deve ser realizada sem
a observância dessa característica. Isto porque, no
caso em que não existe norma geral, os Estados só
podem exercer plenamente a competência legislativa,
segundo o disposto no § 3º do art. 24 da CF, para
atender às suas peculiaridades.
Posto isto, vamos ao que disciplina o art. 236
da Constituição Federal, verbis
Art. 236 Os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder
Público.
§ 1º Lei regulará as atividades,
disciplinará a responsabilidade civil
e criminal dos notários, dos oficiais
de registro e de seus prepostos, e
definirá fiscalização de seus atos
pelo Poder Judiciário.(grifei).
§ 2º Lei federal estabelecerá normas
gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro.
§ 3º O ingresso na atividade notarial
e de registro depende de concurso
público de provas e títulos, não se
permitindo que qualquer serventia
fique vaga, sem abertura de concurso
de provimento ou de remoção, por
mais de seis meses.
Novidade no sistema legal brasileiro nessa
área consiste no controle feito pelo Conselho
Nacional de Justiça, que entrou em vigor com a
Emenda Constitucional 45 de 8 de dezembro de
2004. Segundo o artigo 103– B, §4ª, III, da
Constituição Federal compete ao Conselho receber e
conhecer das reclamações em face das serventias e
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“O
Tribunal
Federal
firmou
orientação no sentido de que as
custas judiciais e os emolumentos
concernentes aos serviços notariais e
registrais
possuem
natureza
tributária, qualificando–
se como
taxas remuneratórias de serviços
públicos, sujeitando–
se (...) ao
regime
jurídico
constitucional
pertinente a essa especial modalidade
de tributo vinculado, notadamente
aos princípios fundamentais que
proclamam, dentre outras, as
garantias essenciais da reserva de
competência
impositiva,
da
legalidade, da isonomia e da
anterioridade. A atividade notarial e
registral, ainda que executada no
âmbito de serventias extrajudiciais
não oficializadas, constitui, em
decorrência de sua própria natureza,
função revestida de estatalidade,
sujeitando– se, por isso mesmo, a um
regime estrito de direito público. A
possibilidade constitucional de a
execução dos serviços notariais e de
registro ser efetivada "em caráter
privado", por delegação do poder
público" (CF, art. 236), não
descaracteriza
a
natureza
essencialmente
estatal
dessas
atividades de índole administrativa.
As
serventias
extrajudiciais,
instituídas pelo Poder Público para o
desempenho de funções técnico–
administrativas
destinadas
"a
garantir
a
publicidade,
a
autenticidade, a segurança e a
eficácia dos atos jurídicos" (Lei n.º
8.935/94, art. 1º), constituem órgãos
públicos titularizados por agentes que
se qualificam, na perspectiva das
relações que mantêm com o Estado,
como típicos servidores públicos” (
STF – ADIN 1.378– 5 – Espírito
Santo – Rel. Min. Celso de Mello –
DJ 30.05.1997).

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro
que atuem por delegação do poder público ou
oficializados.
A Lei 8.935, de 18.11.94, regulamenta o art.
236 da CF, dispondo sobre serviços notariais e de
registro, para lhes regular as atividades, disciplinar a
responsabilidade civil e criminal. A lei federal
decorreu do exercício da competência específica da
União (art. 22 e, em particular, do seu nº XXV da
CF/88) para legislar sobre registros públicos (esse o
enquadramento geral das funções dos notários e dos
registradores) e seus praticantes, sob a fiscalização do
Poder Judiciário (Constituição, art. 236).
A lei da divisão e organização judiciária
estadual é elaborada pelo Poder Legislativo local,
mediante proposta de competência privativa do
respectivo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 99
da CF c.c. o art. 125, § 1º.
O art. 125, § 1º, da Constituição, estatui que
a competência dos tribunais será definida na
Constituição do Estado, sendo a lei de organização
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
Aqui encontra obstáculo o Projeto de Lei nº
133/12. A percepção de emolumentos integrais,
incluem taxas recolhíveis ao Estado. Registradores e
notários devem ficar com quanto lhes sobre dos
emolumentos recebidos das partes, tendo em vista o
sistema constitucional, de exercício privado, por
delegação fixados os regimentos de custas pelo Poder
Público. Os emolumentos devem necessariamente
permitir a quitação da serventia, a satisfação dos
encargos tributários e deixar razoável saldo a
benefício do titular, pelo exercício da delegação.
A criação, extinção, desmembramento,
organização territorial dos ofícios notariais e de
registro é de competência dos tribunais de justiça
estaduais que podem fazê– lo por ato administrativo
normativo.
A natureza jurídica dos serviços prestados
são de caráter público, porém destinada a quem se
utiliza de tais serviços, ou ainda, equiparados a
tributo, porém eis que este é de caráter compulsório,
cobrados pela administração em forma de prestação
pecuniária, em retribuição às atividades vinculadas à
administração pública, e, por ultimo atribui aos
emolumentos à natureza de taxas, por ser imposto ao
contribuinte ou posto a sua disposição, tendo como
fato gerador o exercício a utilização, efetiva ou
potencial de serviços públicos, como dispõe o art. 77
do Código Tributário Nacional. No entanto, abolindo
essa hipótese o STF criou a sumula nº 545 que exime
essa divergência, sendo que tal sumula estatui que:
"Preços de serviços públicos e taxas não se
confundem, porque estas, diferentemente daqueles,
são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à
prévia autorização orçamentária, em relação à lei que
as instituiu".

A remuneração dos notários e registradores
será obtida através de emolumentos, fixados e
regulados pelo Estado, que nasce da relação jurídica
obrigacional de fazer, pago pelo particular que se
utiliza dos serviços oferecidos. Os emolumentos
pertencem à pessoa do notário e registrador e não
ao serviço notarial e registral, mesmo sendo de
natureza tributária, não se incorpora à receita pública,
mas é tributável sobre a renda da pessoa física do
oficial, em retribuição ao exercício.

O STF já se manifestou a respeito de preços
de serviços públicos e taxas, verbis:

jurídica

Assim, os emolumentos têm sua natureza
na essência privatística, trata–se da
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contraprestação de um serviço prestado com caráter
remuneratório, que servirá como salário para os
notários e registradores, que utilização desses valores
para suprir suas necessidades públicas e privadas, e
ainda assegurar o bom funcionamento das serventias,
contratando prepostos e auxiliares, bem como
promover investimentos, que visam à melhoria da
serventia, garantindo a eficiência e eficácia dos
serviços.
Precisamos atentar especificamente no caso
de protestos há lei, a saber, Lei Federal n.º 9.492, de
10 de setembro de 1997, que determina as regras
sobre os serviços concernentes ao protesto de títulos.
“Art. 1º Protesto é o ato formal e
solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento
de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida.
Art. 2º Os serviços concernentes ao
protesto,
garantidores
da
autenticidade, publicidade, segurança
e eficácia dos atos jurídicos, ficam
sujeitos ao regime estabelecido nesta
Lei.
Art. 3º Compete privativamente ao
Tabelião de Protesto de Títulos, na
tutela dos interesses públicos e
privados, a protocolização, a
intimação,
o
acolhimento
da
devolução ou do aceite, o
recebimento do pagamento, do título
e de outros documentos de dívida,
bem como lavrar e registrar o
protesto ou acatar a desistência do
credor em relação ao mesmo,
proceder às averbações, prestar
informações e fornecer certidões
relativas a todos os atos praticados,
na forma desta Lei.”
Com a nova ordem constitucional, um maior
rigor legislativo se impôs. A União editou, em 29 de
dezembro de 2000, a Lei nº 10.169, que tem a
seguinte ementa: “Regula o § 2º do art. 236 da
Constituição Federal, mediante o estabelecimento de
normas gerais para a fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais
e de registro. No artigo 1º, a Lei transfere aos
Estados a competência para legislar sobre os
emolumentos, fixando seus valores.
No entendimento do CNJ, não pode uma lei
federal, de iniciativa parlamentar, dispor sobre a
organização dos serviços notariais e de registro,
disciplinando a designação de interventores e de
responsável pelo expediente. Apenas lei de
iniciativa dos Tribunais de Justiça pode tratar
dessa matéria.
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“(...)O art. 236 da Constituição
Federal determina que os serviços de
registros são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder
Público.
Como
conseqüência
inafastável, não podem ser exercidos
pelo Estado, quer diretamente por
órgão integrante da sua estrutura,
quer indiretamente, através de
autarquia.
II. Essa linha de entendimento é
inequivocamente chancelada pela
interpretação sistemática do texto
constitucional, tanto no que diz
respeito às normas que disciplinam
os diferentes regimes de execução de
serviços públicos (arts. 175, 21, 25 e
30), como àquelas que, com o art.
236, formam o sistema de regência
das
serventias
judiciais
e
extrajudiciais (arts. 31 e 32 do Ato
das Disposições Constitucionais
Transitórias).
III. O art. 236, § 1º, da Constituição,
prevê que as atividades de registro
serão fiscalizadas pelo Poder
Judiciário. A transferência de sua
execução a "repartição competente
para o licenciamento" desloca a
matéria para entidade sujeita à
supervisão do Poder Executivo, o
que inviabiliza a fiscalização da
atividade pelo Judiciário, sob pena
de afronta à separação de Poderes.
[...]
(Barroso,
Luís
Roberto.
Invalidade de exercício direito pelo
estado dos serviços notariais e de
registros: interpretação conforme a
constituição do art. 1.361, § 1.º, do
novo código civil.”)
“Transformação constitucional do
sistema, no que concerne à execução
dos serviços públicos notariais e de
registro, não alcançou a extensão
inicialmente pretendida, mantendo–
se, em conseqüência, o Poder
Judiciário no controle do sistema. A
execução, modo privado de serviço
público, não lhe retira essa
conotação específica. Não há de se
ter como ofendido o art. 236 da Lei
Maior, que se compõe também dos
parágrafos a integrarem o conjunto
das normas notariais e de registro,
estando consignada no § 1º, in fine,
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do art. 236, a fiscalização pelo Poder
Judiciário dos atos dos notários e
titulares de registro.” (RE 255.124,
Rel. Min. Néri da Silveira, DJ
08/11/02)”
Tomando com base a nossa própria lei
estadual de nº 4.847/93, a qual pretende o Deputado
Autor alterar, a importância é do Poder Judiciário
Estadual.
Todavia, precisamos trazer à luz a
determinação da criação do fundo que estabelece a
Lei Federal n. 10.169/00, que regulamentou o § 2º do
art. 236 da CF/88. Esse estatuto, ao estabelecer
normas gerais para a fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, determinou em seu art. 8º que os Estados
e o Distrito Federal deverão instituir forma de
compensação aos registradores civis das pessoas
naturais, pelos atos gratuitos por eles praticados:
Lei Federal n. 10.169/00
Art. 8º Os Estados e o Distrito
Federal, no âmbito de sua
competência, respeitado o prazo
estabelecido no art. 9º desta Lei,
estabelecerão forma de compensação
aos registradores civis das pessoas
naturais pelos atos gratuitos, por
eles
praticados,
conforme
estabelecido em lei federal.
Parágrafo único O disposto no caput
não poderá gerar ônus para o Poder
Público.
No caso dos Oficiais de Registro Civil de
Pessoas Naturais do Estado do Espírito Santo, o
Fundo que os remunera é o FARPEN, criado pela Lei
Estadual n. 6.670. Os fundos criados pelos Estados
até então se mostraram insuficientes para suprir a
perda de receita sofrida pelos Registros Civis.
Ao examinar atentamente o § 1º do Projeto
de Lei nº 133/2012, menciona claramente que a
Fazenda Pública credora será dispensada do
pagamento dos valores dos emolumentos
destinados aos senhores Tabeliães de Protesto.
Não podemos fugir o que dispõe o Parágrafo
único do art. 1º, da Lei Federal n. 10.169/00, que
regulamenta o §2º, do art. 236 da CR/88, estabelece
que o valor fixado para os emolumentos deverá
corresponder ao efetivo custo e à adequada e
suficiente remuneração dos serviços prestados:
Art. 1º Os Estados e o Distrito
Federal fixarão o valor dos
emolumentos relativos aos atos
praticados
pelos
respectivos
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serviços notariais e de registro,
observadas as normas desta Lei.
Parágrafo único. O valor fixado para
os emolumentos deverá corresponder
ao efetivo custo e à adequada e
suficiente remuneração dos serviços
prestados.
Sem mais, caminhando para conclusão, o
próprio Deputado em seu projeto reconhece a
competência do Poder Judiciário para tratar da
matéria ora em comento, verbis:
“Parágrafo único.
Os convênios
formalizados serão enviados à
corregedoria– Geral da Justiça até o
quinto dia do mes seguintes ao da
sua publicação”.
Como bem salienta o art. 103 da
Constituição do Estado, compete ao Tribunal de
Justiça a iniciativa da lei de organização
judiciária.
EMENTA:
CONSELHO
DA
MAGISTRATURA.
SERVIÇO
NOTARIAL E DE REGISTRO.
EMOLUMENTOS: ISENÇÃO. NÃO
RECEPÇÃO DO DECRETO– LEI
N0 1.537/77 PELA CONSTITUIÇÃO
VIGENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os emolumentos devidos aos
serviços notariais e de registros são
um tributo estadual e possuem a
natureza jurídica de taxa.
2. Nos moldes do art. 151, inc. III, da
Constituição Federal, somente a
pessoa jurídica de direito público
interno, à qual a Constituição atribui
competência para instituir o tributo,
é que pode conceder isenções. As
exceções a essa regra estão
expressamente previstas no texto
constitucional.
3. Desse modo, não é permitido ao
Poder
Legislativo
Federal
estabelecer isenção da União ao
pagamento das custas e emolumentos
relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro. O
Decreto– lei no 1.537/77 não foi
recepcionado pela Constituição
Federal de 1988.
4.
Ademais,
a
competência
legislativa da União para legislar
sobre normas gerais para fixação de
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emolumentos, prevista no art. 236, §
20, da Constituição Federal, não lhe
permite instituir isenções, uma vez
que esta é uma questão específica.
5.
Recurso
improvido”.

conhecido,

mas

Portanto, a matéria é por demais conhecidas
nos Tribunais, sendo pacífico o entendimento que se
trata de matéria de iniciativa exclusiva atinente ao
Poder Judiciário.
Por todo exposto, concluímos que o Projeto
de Lei nº 133/2012, de autoria do Deputado Rodney
Miranda, não atende aos pressupostos de
constitucionalidade e legalidade, tendo em vista que
o objeto ora legislado encontra– se em confronto
com as normas e princípios constitucionais vigentes,
não devendo, portanto, seguir sua tramitação
Regimental, por vício de iniciativa – data vênia,
trata– se de iniciativa do Poder Judiciário.
À vista do exposto, como todos os méritos do
estudioso Deputado Rodney Miranda, por força do
que acima se lê, opino pela inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 133/2012. Sendo
assim, sugerimos aos demais membros desta
Comissão a adoção do seguinte parecer:
PARECER N.º 241/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE do Projeto de Lei de n.º 133/2012,
de autoria do Deputado Rodney Miranda.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
CLAUDIO VEREZA
DARY PAGUNG
RODNEY MIRANDA
(Comparecem
os
Senhores
Deputados Dary Pagung e Gildevan
Fernandes)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 242/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 137/2012
Autor: Deputado Gilsinho Lopes
Ementa: “Dispõe sobre as penalidades aplicáveis a
quem passar trote ao Disque Denúncia e Serviços de
Atendimento a Emergências, dentre outros, e dá
outras providências”.
I – RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade da proposição legislativa
em epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado
Gilsinho Lopes, cujo conteúdo, em síntese, dispõe
sobre as penalidades aplicáveis a quem passar trote
ao Disque Denúncia e Serviços de Atendimento a
Emergências, dentre outros, e dá outras
providências.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 17/04/2012, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 18/04/2012 tendo sido
publicada no Diário do Poder Legislativo DPL –
edição do dia 03/05/2012, às fls. 07 e 08 dos autos.
A matéria veio a esta Comissão de
Constituição de Constituição e Justiça para exame e
parecer na forma do art. 41, I, do Regimento Interno
deste Poder, Resolução nº 2700/2009.
É o Relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 137/2012, de autoria do
Deputado Gilsinho Lopes, dispõe sobre as penalidades
aplicáveis a quem passar trote ao Disque Denúncia e
Serviços de Atendimento a Emergências, dentre
outros, e dá outras providências.
Segundo justificativa do autor, os milhares de
trotes recebidos pelos serviços de proteção ao
cidadão são pagos pelo contribuinte, ou seja, acaba
gerando desperdício do dinheiro público. Cita ainda,
que além da despesa, o tempo perdido com o
deslocamento de pessoal para atender os trotes pode
causar a morte de quem realmente esteja necessitando
do socorro.
Enfatiza, ainda, que é preciso com a máxima
urgência responsabilizar àqueles que se utilizam de
má–
fé dos serviços públicos, passando trotes,
punindo os responsáveis com o ressarcimento dos
prejuízos ao Estado .
De fato, é uma matéria relevante, tendo em
vista que esses trotes prejudicam os trabalhos de uma
equipe de profissionais que se preocupam com o bem
estar da população e pelo grande serviço que está à
disposição da comunidade como um todo, através do
telefone 181.
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Vale destacar que, quando as denúncias não
são pertinentes às Polícias, Civis e Militares, são
enviadas aos órgãos que têm competência para
apurá–las (Federais, Estaduais, Municipais e
Conselhos), e naqueles setores serão tomadas as
medidas cabíveis para resolução dos problemas
enunciados na peça delatora, destacando que por
questão de segurança das pessoas que ali trabalham e
informações que são colhidas e o local onde o
“Disque Denúncia” está localizado, jamais pode ser
revelado.
Conforme a Lei Complementar Estadual nº
400/2007, a Gerência do Disque– Denúncia está
ligada à estrutura organizacional básica da Secretária
de Segurança Pública – SESP, a qual compete
viabilizar a participação da sociedade na redução da
violência, da criminalidade e da impunidade,
concentrando a captação de denúncias relativas a
fatos e situações delituosas, promovendo sua difusão
às autoridades responsáveis dentre outras correlatas.
Assim, embora iniciativa assemelhada tenha
sido aprovada na Assembleia Legislativa de
Pernambuco, entendemos que a mesma não pode ser
proposta por este Poder, por se tratar de matéria de
natureza processual e de cunho penal, conforme
preconiza o art. 22, I, da Constituição Federal:
“Art. 22 Compete privativamente à
União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal,
processual,
eleitoral,
agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho”.
Consoante o art. 266 e 340 do Código penal
Brasileiro – Decreto Lei nº 2848/90, trote é crime,
senão vejamos:
TÍTULO VIII
DOS CRIMES CONTRA
INCOLUMIDADE PÚBLICA
“Art. 266 Interromper ou perturbar
serviço telegráfico, radiotelegráfico
ou telefônico, impedir ou dificultar–
lhe o restabelecimento:
Pena: detenção, de um a três anos, e
multa.
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO
DA
JUSTIÇA.
“Art. 340 Provocar ação de
autoridade, comunicando–
lhe a
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ocorrência de crime ou de
contravenção que sabe não ter se
verificado:
Pena – detenção de 1 a 6 meses, ou
multa”.
Além
de
conter
o
vício
de
inconstitucionalidade
acima
mencionado,
a
propositura versa também sobre criação e atribuições
das secretarias de Estado e órgãos do Poder
Executivo, que são matéria privativa do Governador
do Estado para propô–las.
No
que
tange
ao
aspecto
da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre– nos
evidenciar que a aprovação ou não da matéria, a
princípio, é de competência da Comissão de Justiça,
Cidadania, Segurança e de Finanças, nos termos do
artigo 41, 52, 54 e 42, do Regimento Interno,
combinado com o art. 60, § 2º, inciso XI, da
Constituição Estadual.
Após análise dos aspectos constitucionais
formais, resta–nos analisar os aspectos materiais,
onde constatamos que as normas introduzidas pelo
presente projeto não encontram compatibilidade com
os preceitos das Constituição Federal e Estadual,
principalmente no que tange ao art. 22, inciso I, da
Constituição Federal e art. 63, VI, da Constituição
Estadual.
Assim, concluímos no sentido de que o
PROJETO
DE
LEI
Nº
137/2012,
É
INCONSTITUCIONAL, ILEGAL E ANTI–
REGIMENTAL, consoante os dispositivos acima
citados, assim como não é de competência deste
Poder legislar sobre direito penal, principalmente no
que tange às diligências investigatórias e a instalação
de inquérito policial.
Isto posto, entendemos que a propositura em
foco, levando em consideração os motivos e termos
expostos no relatório, apresenta vício de iniciativa,
razão pela qual sugerimos aos demais membros desta
douta Comissão, a adoção do seguinte:
PARECE N.º 242/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
INCONSTITUCIONALIDADE
e
ILEGALIDADE do Projeto de Lei n.º 137/2012,
de autoria do Deputado Gilsinho Lopes.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
CLAUDIO VEREZA
RODNEY MIRANDA
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 251/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 146/2012
Autor: Deputada Aparecida Denadai
Ementa: “Autoriza o Executivo a disponibilizar
merenda escolar a alunos carentes de rede pública
estadual de ensino nos períodos de férias oficiais”.
RELATÓRIO
O Projeto de Lei n° 146/2012, em epigrafe,
de autoria da Deputada Aparecida Denadai, dispõe
sobre autorização ao Poder Executivo para
disponibilizar a merenda escolar para alunos da rede
pública estadual de ensino durante o período de férias
oficiais .
A proposição foi protocolada no dia
23/04/2012, devolvida ao Autor em 02/05/2012 e
publicado no Diário do Poder Legislativo no dia que
inconformada recorreu da decisão à Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
com arrimo no parágrafo único do art. 143, do
Regimento Interno desta Casa.
O projeto veio a esta Comissão de
Constituição e Justiça, para exame e parecer em
conformidade com o que preceitua o artigo 41, inciso
I, do Regimento Interno (Resolução 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
Da análise quanto ao aspecto da legalidade,
da juridicidade e constitucionalidade formal e
material.
A augusta Mesa Diretora deste Poder
realmente, tem razão ao devolver o projeto ao seu
Autor, por força do dispositivo contido no artigo 143,
VIII do Regimento Interno, impedindo a regular
tramitação de Propositura por considerá–
la
manifestamente inconstitucional, com base no art. 63,
parágrafo único, incisos III e VI da Constituição
Estadual nota– se que a matéria está vinculada ao
Ministério da Educação, Secretaria Estadual de
Educação, Secretaria Municipal de Educação,
cabendo ao Poder Executivo tão somente
regulamentar a presente Lei para sua aplicação.
O nosso ordenamento constitucional vige um
complexo sistema de controle da constitucionalidade
das leis e dos atos administrativos. No plano jurídico,
o sistema de controle da constitucionalidade adotado
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admite a existência do controle preventivo que se
realiza no curso do processo legislativo, e, o controle
repressivo cuja incidência se dá quando a lei se
encontra vigendo.
A Constituição Federal de 1988 outorgou o
exercício do controle prévio da constitucionalidade
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Na
hipótese em apreço trata– se do controle preventivo
de constitucionalidade no âmbito do Poder
Legislativo. Sua característica fundamental consiste
no fato de atuar no momento da elaboração da lei
com a finalidade de evitar que sua edição seja quando
à forma, seja quanto ao conteúdo, ofenda supremacia
da Lei Maior.
Outra singularidade no sistema de controle
preventivo da constitucionalidade no âmbito do
Poder Legislativo diz respeito aos agentes
legitimados
para
exercer
o
controle
da
constitucionalidade. Assim quanto ao sujeito
controlador, à primeira atuação incumbe aos
Procuradores de Estado do Poder Legislativo, cuja
atuação oferece o necessário subsidio técnico que irá
pautar a atuação futura da Comissão de Constituição
e Justiça.
Em suma, em sede de controle preventivo de
constitucionalidade, que se desenvolve na fase de
elaboração da lei, a defesa da supremacia da
Constituição tem inicio pela atuação da Procuradoria
Jurídica e, em seguida, é exercido pelos próprios
agentes participantes do processo legislativo em
relação aos demais proposições de teor normativo.
O art. 63, Parágrafo único e 91, inciso, I e III,
da Carta Maior Estadual, estabelece que compete
privativamente ao Governador do Estado o seguinte:
“Art. 63 (...)
Parágrafo único São de iniciativa
privativa do Governador do Estado às
leis que disponham sobre:
(...)
VI – criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado
e órgãos do Poder Executivo”.
“Art. 91 Compete privativamente ao
Governador do Estado:
I – exercer, com auxílio dos
Secretários de Estado, a direção
superior da administração estadual;
(...)
III – sancionar, promulgar e fazer
publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel
execução”.
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Além
de
conter
o
vício
de
inconstitucionalidade acima mencionado, a matéria
versa também sobre escolas e estabelecimentos que
estão sob a supervisão da Secretaria de Estado de
Educação que é o Órgão responsável pela execução
de toda política do Governo do Estado na área da
educação, desenvolvendo atividades, implementando
ações e medidas de todos os níveis, prestando
assistência técnica, supervisão e fiscalização de
estabelecimentos municipais e também aos
particulares de ensino.
Ademais, vale mencionar que o Estado e os
Municípios garantirão atendimento ao educando no
ensino fundamental, inclusive nas creches e pré–
escolas, por meio de programas suplementares de
material didático – suplementares, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
Vale ressaltar que há farta legislação sobre
alimentação escolar, para exemplificar podemos citar
dentre outras:
Resolução nº 42, de 14/12/2006 –
Estabelece diretrizes e normas para
assistência financeira suplementar a
projetos educacionais no âmbito da
educação básica para apoiar Ações
Educacionais de Alimentação e
Saúde do escolar, nos Estaduais,
Distrito Federal, Municípios e
entidades
privadas
sem
fins
lucrativos, no exercício de 2006.
Ante o exposto, entendemos que não é de
competência deste Poder Legislar sobre o tema em
foco, conforme o Regimento Interno deste Poder,
Resolução 2.700/2009, preconiza em seu art. 143,
que não se admitirão proposições: sobre assunto
alheio
à
competência
da
Assembleia
e
manifestamente inconstitucionais.
Em decorrência, sendo constatada a
existência de vício formal de inconstitucionalidade
torna–
se despiciendo qualquer exame quanto a
constitucionalidade material, posto que ante a
constatação do aludido vício formal e insanável, a lei
estará, irremediavelmente, condenada a ser
expungida do mundo jurídico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, concluímos que o Projeto
de Lei nº 146/2012, de autoria da Deputada
Aparecida Denadai, não atende aos pressupostos
de constitucionalidade e legalidade, devendo, desta
forma, ao tempo em que recomendamos aos demais
membros desta Comissão o seguinte:
PARECER N.º 251/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é
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pela Manutenção do Despacho Denegatório da
Mesa ao Projeto de Lei n.º 146/2012, de autoria da
Deputada Aparecida Denadai.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
CLAUDIO VEREZA
Relator
SANDRO LOCUTOR
RODNEY MIRANDA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 243/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 155/2012
Autor: Deputado Doutor Hercules
Ementa: “Dispõe sobre o Controle e Reprodução de
Cães e Gatos”.
PARECER DO RELATOR
Cuida–se nos presentes autos do exame da
constitucionalidade do Projeto de Lei em epígrafe de
autoria do Deputado Doutor Hércules. Verifico que o
conteúdo do presente PL já foi objeto de apreciação
nesta Procuradoria em duas oportunidades :por
ocasião da tramitação levada a efeito em 2010 sob a
forma do PL nº 145; e no ano de 2009, PL n° 647.
A matéria foi protocolada e 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 .
A propositura veio a esta Procuradoria para
parecer na forma do disposto no artigo 121 do
Regimento Interno da ALES, Resolução nº 2.700 de
2009 e, distribuída a matéria, coube– nos examiná–la
e oferecer parecer técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que o teor da proposição é
manifestamente inconstitucional, conforme as razoe
que se exporá a seguir, e ainda o fato de a matéria já
ter sido devidamente examinada no âmbito desta
Procuradoria, tomo a iniciativa de adotar, aqui, o
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entendimento expendido pela Douta colega sobre o
tema.
Conforme justificativa do parlamentar, o 6°
Informe Técnico da Organização Mundial de
Saúde, de 1973, já em desuso na maior parte do
mundo, recomendava que as Municipalidades
adotassem o método da captura seguida da
eliminação de animais encontrados nas vias públicas
para controlar as zoonoses e a população de animais.
Alega ainda, que a legislação vigente pune os
atos de abuso e de maus–tratos aos animais,
tipificados como crime ambiental pelo artigo 32 da
Lei Federal nº 9.605/98 e que a Constituição da
República, em seu art. 225, § 1°, inc.VII, declara
incumbir ao Poder Público vedar as práticas que
submetam animais à crueldade. Poucos se dão conta,
contudo, de que a eliminação sistemática e
injustificada de animais destoa da legislação pátria,
uma vez que a tutela jurídica conferida ao animal não
se restringe à sua integridade física, mas também, e
sobretudo, à vida , por se constituir em pressuposto
básico de sua própria existência.
Com relação ao tema, a Carta da República,
em seu artigo 225 dispõe que “todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo–
se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê–lo e preservá–lo
para as presentes e futuras gerações”. O parágrafo
primeiro, inciso VII, do referido artigo estabelece que
incumbe ao Poder Público “proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade”, erigindo assim, a fauna e a flora como
bens constitucionalmente protegidos.
Também, nesta esteira de pensamento, os
casos mais graves de ofensas à integridade física dos
animais foram tipificados como infração criminal,
conforme se observa do artigo 32 da Lei 9605/1998:
“Praticar ato de abuso, maus–
tratos, ferir ou
mutilar
animais
silvestres,
domésticos
ou
domesticados, nativos ou exóticos: Pena –
detenção, de três meses a um ano, e multa”.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“RECURSO
ESPECIAL:
REsp
1115916 MG 2009/0005385– 2,
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL
– CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSE –
SACRIFÍCIO DE
CÃES
E
GATOS
VADIOS
APREENDIDOS PELOS AGENTES
DE
ADMINISTRAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
QUANDO
INDISPENSÁVEL À PROTEÇÃO
DA SAÚDE HUMANA – VEDADA
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A
UTILIZAÇÃO
CRUÉIS.

DE

MEIOS

1. O pedido deve ser interpretado em
consonância com a pretensão
deduzida na exordial como um todo,
sendo certo que o acolhimento do
pedido extraído da interpretação
lógico–sistemática da peça inicial
não implica em julgamento extra
petita.
2. A decisão nos embargos
infringentes não impôs um gravame
maior ao recorrente, mas apenas
esclareceu e exemplificou métodos
pelos quais a obrigação poderia ser
cumprida, motivo pelo qual, não
houve violação do princípio da
vedação da reformatio in pejus.
3. A meta principal e prioritária dos
centros de controles de zoonose é
erradicar as doenças que podem ser
transmitidas de animais a seres
humanos, tais quais a raiva e a
leishmaniose. Por esse motivo,
medidas de controle da reprodução
dos animais, seja por meio da
injeção de hormônios ou de
esterilização, devem ser prioritárias,
até porque, nos termos do 8º Informe
Técnico da Organização Mundial de
Saúde, são mais eficazes no domínio
de zoonoses.
4. Em situações extremas, nas quais
a medida se torne imprescindível
para o resguardo da saúde humana,
o extermínio dos animais deve ser
permitido. No entanto, nesses casos,
é defeso a utilização de métodos
cruéis, sob pena de violação do art.
225 da CF, do art. 3º da Declaração
Universal dos Direitos dos Animais,
dos arts. 1º e 3º, I e VI do Decreto
Federal n. 24.645 e do art. 32 da Lei
n. 9.605/1998. 5. Não se pode
aceitar
que
com
base
na
discricionariedade o administrador
realize práticas ilícitas. É possível
até haver liberdade na escolha dos
métodos a serem utilizados, caso
existam meios que se equivalham
dentre os menos cruéis, o que não
há é a possibilidade do exercício do
dever discricionário que implique
em violação à finalidade legal. 6. In
casu, a utilização de gás asfixiante
no centro de controle de zoonose é
medida de extrema crueldade, que
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implica em violação do sistema
normativo de proteção dos animais,
não podendo ser justificada como
exercício do dever discricionário do
administrador público”

“Art. 12 O papel institucional da
SESA é composto pelos seguintes
conjuntos de competências:

Conforme ditames das Leis Orgânicas dos
Municípios,“Cabe ao Poder Municipal, entre outras
atribuições, proteger a fauna e a flora, vedadas as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem extinção de espécies ou submetam os
animais à crueldade, fiscalizando a extorsão, a
captura,
a
produção,
o
transporte,
a
comercialização e o consumo de seus espécimes e
subprodutos.

V – coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e
serviços
de
vigilância
epidemiológica,
vigilância
sanitária, vigilância ambiental e a
vigilância à saúde do trabalhador,
pactuando os relacionamentos e os
intercâmbios com os demais órgãos
do Estado e da União, que atuam
nessas áreas”. (grifo nosso)

Com relação ao art. 7° do referido projeto, o
deputado legislador sugere a celebração de convênio
e ou parcerias com municípios, entidades de proteção
animal e outras organizações não governamentais,
universidades,
estabelecimentos
veterinários,
empresas públicas ou privadas e entidades de classe,
para a consecução dos objetivos desta Lei.

I – (...)

Na mesma linha de entendimento, as
autoridades em Saúde Pública invocam a Portaria nº
1399/1999 do Ministério da Saúde que preconiza:
“Art. 3º Compete aos Municípios a
gestão do componente municipal do
Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental em
Saúde, compreendendo as seguintes
atividades:

Nota–se que neste caso devem ser adotados
também os seguintes procedimentos:
– a indicação e o uso do local ou da
área onde se instalarão as
dependências que atendam aos
serviços;
– as ações dos Programas
preconizados
por
entidades
científicas, públicas e outras afins,
garantindo
aos
administradores
municipais
a
aplicação
dos
dispositivos abrangidos, aos gerentes
dos serviços, o reconhecimento de
suas atribuições e, à comunidade, o
respeito a seus deveres e direitos.
– as penalidades previstas, quando do
descumprimento das disposições
estabelecidas;
– o recolhimento dos valores
relativos a serviços e a cobrança de
multas, sua incorporação ao Fundo
Municipal de Saúde e a reversão para
as atividades de controle de zoonoses
e outras doenças transmitidas por
vetores.
Verifica– se que quanto a competência a
matéria é atinente aos Municípios. A Lei
Complementar Estadual nº 317/05 que organiza o
funcionamento do Sistema Estadual de Saúde do
Estado do Espírito Santo – SES/ES, em seu art. 12,
inciso V, estabelece que:

I – (...)
X – registro, captura, apreensão e
eliminação
de
animais
que
representam riscos à saúde” (grifo
nosso).
E
patente,
neste
inconstitucionalidade formal.

ponto

a

Quanto ao aspecto da juridicidade,
constitucionalidade formal e material, a iniciativa
em
foco
está
eivada
pelo
vício
da
inconstitucionalidade e da injuridicidade, por
estabelecer imposições relativas à prestação de
serviço público invadindo a esfera da gestão
administrativa que cabe ao Poder Executivo para
propor tal matéria.
CONCLUSÃO
Desta forma, o controle de doenças
transmitidas por animais é de competência legal dos
municípios por disposição constitucional e deve
constar nas Leis Orgânicas Municipais, no Capítulo
relativo à Proteção e no Capítulo relativo à Prevenção
à Saúde.
Destaca–se também, que cabe aos
administradores municipais desenvolver avaliações e
propostas para a promulgação de atos legislativos que
tratem da implantação de serviços de Controle de
Zoonoses e reprodução de cães e gatos.
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Vale ainda mencionar, que já tramitou neste
Poder propositura de teor assemelhado no ano de
2009, PL n° 647 de autoria do mesmo Deputado,
onde à época recebeu o despacho de devolução ao
autor pelas mesmas infringências contidas às fls. 02
dos autos do projeto em análise.
Assim, opinamos pela não tramitação
regimental da propositura em foco neste Poder por
conter vício de inconstitucionalidade formal
conforme fundamentação exarada no parecer,
acolhendo desta forma o despacho denegatório.
Assim, opinamos pela não tramitação
regimental da propositura em foco neste Poder
conforme fundamentação exarada no parecer,
acolhendo desta forma o despacho denegatório da
Mesa, ao tempo em que sugerimos a adoção do
seguinte:
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matrícula no primeiro ano do ensino fundamental e
dá outras providências.
A proposição foi protocolizada no dia 26 de
abril de 2012, que foi lida no expediente do dia 02 de
maio de 2012, onde foi devolvido ao autor com base
no art. 143, VIII do Regimento Interno, e por
infringência ao art. 63 § único, III e VI da
Constituição Estadual. O autor interpôs recurso na
Comissão de Constituição e Justiça, o que foi
deferido em 02/05/2012 para sua regular tramitação.
Depois de juntado o Parecer Técnico –
jurídico da Procuradoria deste Poder, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para análise e parecer,
na forma do art. 41 da Resolução 2.700/09, tendo em
vista que a aprovação desta matéria é, a princípio, de
competência das comissões, nos termos do art. 60, §
2º, I da Constituição Estadual.

PARECER N.º 243/2012
É o Relatório.
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
MANUTENÇÃO
DO
DESPACHO
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE, aposto ao
Projeto de Lei n.º 155/2012, de autoria do Deputado
DOUTOR HÉRCULES.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
CLAUDIO VEREZA
RODNEY MIRANDA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 244/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei nº 157/2012
Autor: Deputado Rodney Miranda
Ementa: “Dispõe sobre o direito à matrícula no
primeiro ano do ensino fundamental e dá outras
providências”.
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 157/2012, de autoria do
Deputado Rodney Miranda, dispõe sobre o direito à

II – PARECER DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 157/2012, de autoria do
Deputado Rodney Miranda, dispõe sobre o direito à
matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, da
criança menor de 06 (seis) anos completados até 31
de dezembro do ano letivo.
Desta forma, o objetivo do proponente é
fazer prevalecer o que preconiza o art. 208, V, da
Constituição Federal que não pressupõe qualquer
critério restrito em relação à idade, tendo em vista
que diversos estabelecimentos particulares têm
exigido que crianças com seis anos completos após
31 de março de 2012, sejam matriculados na pré–
escola, impedindo assim a progressão das crianças
com relação ao ensino, usando como argumento as
Resoluções de n°s. 01 de 14/01/2010 e 06 de
20/10/2010, editadas pela Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação.
Pela descrição do projeto, constatamos que
trata-se de matéria de competência do Ministério da
Educação e Secretaria de Estado da Educação,
conforme estatui o art. 211 da Constituição Federal, a
saber:
“Art. 211 – A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
organizarão
em
regime
de
colaboração seus sistemas de
ensino.” (grifo nosso)
Convém mencionar também que a Lei
Federal nº 9.394/1996 que Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispõe em seu artigo
10, I, II, III e V o seguinte:
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão
de:
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I – organizar, manter e desenvolver
os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino;

Parágrafo único. São de iniciativa
privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:

II – definir, com os Municípios,
formas de colaboração na oferta do
ensino fundamental, as quais devem
assegurar a distribuição proporcional
das responsabilidades, de acordo com
a população a ser atendida e os
recursos financeiros disponíveis em
cada uma dessas esferas do Poder
Público;

III – organização administrativa e
pessoal da administração do Poder
Executivo;

III – elaborar e executar políticas e
planos educacionais, em consonância
com as diretrizes e planos nacionais
de
educação,
integrando
e
coordenando as suas ações e as dos
seus Municípios;
V – baixar normas complementares
para o seu sistema de ensino;
Nesta mesma esteira, o Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei Federal n° 8.069/90, prescreve:
“Art. 54. E dever do Estado
assegurar à criança e o adolescente:
I – ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na idade própria;
(...)”
Após estas considerações vale mencionar a
competência do Conselho Estadual de Educação –
CEE, órgão de deliberação coletiva do sistema
estadual de ensino de natureza participativa e
representativa e de assessoramento do Secretário de
Estado de Educação, que tem como atribuição zelar
pelo cumprimento da Lei Federal nº 9.394 de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), assim como aprovar os planos e
projetos de desenvolvimento de ensino do sistema
educacional estadual.

VI – criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado
e órgãos do Poder Executivo.”
Quanto ao aspecto da análise da juridicidade,
constitucionalidade
formal,
material
e
admissibilidade da matéria em foco, a iniciativa não
está em consonância com o artigo 211 da
Constituição Federal, 63, parágrafo único, incisos III
e VI da Constituição Estadual e artigo 10, I, II, III e
V da Lei de das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n° 9.394/1996), e artigo 54, I, do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Quanto ao quorum para aprovação da matéria
na comissão e o respectivo processo de votação são
os estabelecidos no artigo 277, § 1º, do Regimento
Interno (Resolução nº 2.700/09).
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada, concluímos que o projeto em apreço
atende as regras apresentadas pela Lei Complementar
Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos
normativos com alterações introduzidas pela Lei
Complementar Federal nº 107/2001.
Por fim, há de se concluir no sentido de que o
PROJETO
DE
LEI
Nº
157/2012,
É
INCONSTITUCIONAL, ILEGAL E ANTI–
REGIMENTAL, conforme os dispositivos acima
citados.
Isto posto, somos pela, adoção do seguinte:
PARECER N.º 244 /2012
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 157/2012, de autoria do
Deputado Rodney Miranda.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.

Assim, a matéria é de iniciativa privativa do
Governador do Estado, conforme preconiza o artigo
63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição
Estadual, senão vejamos:
“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.

ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
RODNEY MIRANDA (contra)
CLAUDIO VEREZA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
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infringir o artigo 22, inciso IV, da Constituição da
República, que assim dispõe:
Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

PARECER N.º 245/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 162/2012
Autor: Deputado Doutor Hércules
Ementa: Determina a adoção de medidas
impeditivas do acesso de mamíferos silvestres aos
fios de alta tensão dos postes de transmissão de
energia elétrica, por parte das concessionárias.
I – RELATÓRIO
Trata–se de Projeto de Lei de iniciativa do
Excelentíssimo Senhor Deputado Doutor Hércules,
que apresenta a seguinte ementa: “Determina a
adoção de medidas impeditivas do acesso de
mamíferos silvestres aos fios de alta tensão dos
postes de transmissão de energia elétrica, por parte
das concessionárias”.
O Excelentíssimo Senhor Presidente, à fl. 02,
proferiu despacho denegatório, com fulcro no artigo
143, inciso VIII, do Regimento Interno – Resolução
nº 2.700 do ano de 2009, no qual inadmitiu a
tramitação da proposição entendendo, a priori, existir
manifesta inconstitucionalidade, por infringir o artigo
22, inciso IV da Constituição da República.
Foi deferido pedido de recurso à Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
nos termos do art. 143, parágrafo único, do
Regimento Interno – Resolução nº 2.700 do ano de
2009.
Em apertada síntese, são estas as questões de
fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir
o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso
I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL E MATERIAL, LEGALIDADE, E DA
JURIDICIDADE
Em que pese a nobre intenção do
Excelentíssimo Senhor Deputado Doutor Hércules
em buscar amparo legal à proteção mamíferos
silvestres que alcançam os fios de alta tensão
localizados, especialmente, às margens de zonas
rurais e próximos a locais de Mata Atlântica,
conforme devidamente esclarecido na Justificativa de
fls. 04/05,
verifica–
se, data venia, a
inconstitucionalidade formal do presente Projeto de
Lei, pelas razões a seguir expostas.
De fato, assiste razão ao Excelentíssimo
Senhor
Presidente
ao
entender
pela
inconstitucionalidade do presente Projeto de Lei, por

IV – águas, energia, informática,
telecomunicações e radiodifusão;
Parágrafo único. Lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas das
matérias relacionadas neste artigo.
Observa– se da leitura do artigo supracitado
que compete privativamente à União legislar sobre
energia. Ademais, inexiste Lei Complementar que
autoriza os Estados a legislar sobre questões
específicas relacionadas a energia.
É assim que entende o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RETRIBUIÇÃO
PECUNIÁRIA.
COBRANÇA. TAXA DE USO E
OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO
AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇO PÚBLICO. DEVER–
PODER
E
PODER–DEVER.
INSTALAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI
MUNICIPAL
1.199/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1.
Às empresas prestadoras de serviço
público incumbe o dever– poder de
prestar o serviço público. Para tanto a
elas é atribuído, pelo poder
concedente, o também dever– poder
de usar o domínio público necessário
à execução do serviço, bem como de
promover
desapropriações
e
constituir servidões de áreas por ele,
poder concedente, declaradas de
utilidade pública. 2. As faixas de
domínio público de vias públicas
constituem bem público, inserido na
categoria dos bens de uso comum do
povo. 3. Os bens de uso comum do
povo
são
entendidos
como
propriedade pública. Tamanha é a
intensidade da participação do bem
de uso comum do povo na atividade
administrativa que ele constitui, em
si, o próprio serviço público [objeto
de atividade administrativa] prestado
pela Administração. 4. Ainda que os
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bens do domínio público e do
patrimônio
administrativo
não
tolerem o gravame das servidões,
sujeitam–
se, na situação a que
respeitam os autos, aos efeitos da
restrição decorrente da instalação, no
solo, de equipamentos necessários à
prestação de serviço público. A
imposição dessa restrição não
conduzindo à extinção de direitos,
dela não decorre dever de indenizar.
5. A Constituição do Brasil define a
competência exclusiva da União para
explorar os serviços e instalações de
energia elétrica [artigo 21, XII, b] e
privativa para legislar sobre a matéria
[artigo
22,
IV].
Recurso
extraordinário a que se nega
provimento, com a declaração,
incidental, da inconstitucionalidade
da Lei n. 1.199/2002, do Município
de Ji– Paraná. (RE 581947,
Relator(a): Min. EROS GRAU,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
27/05/2010,
REPERCUSSÃO
GERAL –
MÉRITO DJe– 159
DIVULG 26– 08– 2010 PUBLIC
27–
08–
2010 EMENT VOL–
02412– 05 PP– 01113 RT v. 100,
n. 904, 2011, p. 169– 177). (grifei)
Logo, verifica–se a inconstitucionalidade
formal orgânica, ou seja, por vício de iniciativa, uma
vez que compete privativamente a União legislar
sobre a matéria em debate. Sobre o tema, segue
ensinamento de Pedro Lenza, em sua Obra Direito
Constitucional, 13º Edição, Editora Saraiva, à página
162, in verbis:
A inconstitucionalidade formal orgânica
decorre da inobservância da competência legislativa
para a elaboração do ato.
Nesse sentido, para se ter um exemplo, o STF
entende como inconstitucional lei municipal que
discipline o uso de cinto de segurança, já que se trata
de competência legislativa da União, nos termos do
art. 22, XI, legislar sobre trânsito e transporte.
À propósito, ressalta–se que o vício de
iniciativa é insuperável e o atual entendimento
jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o
referido vício ser sanado mesmo que o presente
Projeto de Lei venha a ser aprovado observando as
formalidades legais.
Neste sentido, segue entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal que corrobora o
entendimento supramencionado, ou seja, que vício de
iniciativa não é sanável, conforme vislumbra– se:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
8958, DE 07 DE JANEIRO DE
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1993, DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. INSTITUIÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MILITARES. INICIATIVA DO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO
FORMAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
Remuneração dos integrantes dos
serviços
auxiliares
do
Poder
Judiciário estadual, bem como dos
juízos que lhe forem vinculados.
Processo legislativo. Competência
reservada ao Tribunal de Justiça (CF,
artigos 96, II, "b"; e 125). 2.
Iniciativa isolada do Presidente do
Tribunal estadual. Vício formal de
inconstitucionalidade, de natureza
insanável. Ação direta julgada
procedente. (ADI 1681, Relator(a):
Min.
MAURÍCIO
CORRÊA,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
21/08/2003, DJ 05– 12– 2003 PP–
00017 EMENT VOL– 02135– 03
PP– 00495) (grifei)
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
CAUTELAR.
ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
COMPETÊNCIA
DO
CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO
DE INICIATIVA. 1. Compete
privativamente ao Governador do
Estado, pelo princípio da simetria, a
direção superior da administração
estadual, bem como a iniciativa para
propor projetos de lei que visem
criação, estruturação e atribuições de
Secretarias e órgãos da administração
pública (CF, artigos 84, II e IV e 61,
§ 1º, II, e). 2. Hipótese em que o
projeto de iniciativa parlamentar,
transformado em lei, apresenta vício
insanável caracterizado pela invasão
de competência reservada ao Poder
Executivo pela Constituição Federal.
Medida cautelar deferida. (ADI 2646
MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO
CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado
em 01/07/2002, DJ 04– 10– 2002
PP– 00092 EMENT VOL– 02085–
02 PP– 00309) (grifei)
Em que pese constar na Justificativa de fls.
04/05 que o presente Projeto de Lei encontra
fundamento na competência concorrente da União,
aos Estados e ao Distrito Federal em legislar sobre
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florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
(artigo 24, inciso VI, da Constituição da República),
na verdade, o Projeto de Lei aborda precipuamente
energia, o que caracteriza sua inconstitucionalidade,
conforme já exposto.
Neste
sentido,
segue
entendimento
consolidado do Excelso Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº
3.449/04
DO
DISTRITO
FEDERAL.
PROIBIÇÃO
DE
COBRANÇA DE ASSINATURA
BÁSICA NOS SERVIÇOS DE
ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E
TELEFONIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO
PARA LEGISLAR E PRESTAR OS
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES
E
ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART.
21, XI E XII, ‘b’, E 22, IV).
FIXAÇÃO
DA
POLÍTICA
TARIFÁRIA
COMO
PRERROGATIVA INERENTE À
TITULARIDADE DO SERVIÇO
PÚBLICO
(CF,
ART.
175,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
III).
AFASTAMENTO
DA
COMPETÊNCIA CONCORRENTE
DO ESTADO– MEMBRO PARA
LEGISLAR SOBRE CONSUMO
(CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO
REGIME GUARDA DISTINÇÃO
COM
A
FIGURA
DO
CONSUMIDOR (CF, ART. 175,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
II).
PRECEDENTES. SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E
GÁS.
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DE
PODERES.
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO
(CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. 1. O sistema federativo
instituído pela Constituição Federal
de 1988 torna inequívoco que cabe

à União a competência legislativa
e administrativa para a disciplina
e a prestação dos serviços
públicos de telecomunicações e
energia elétrica (CF, arts. 21, XI e
XII, ‘b’, e 22, IV). 2. A Lei nº
3.449/04 do Distrito Federal, ao
proibir a cobrança da tarifa de
assinatura
básica
“pelas
concessionárias
prestadoras
de
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serviços de água, luz, gás, TV a cabo
e telefonia no Distrito Federal” (art.
1º,
caput),
incorreu
em
inconstitucionalidade
formal,
porquanto necessariamente inserida a
fixação da ”política tarifária” no
âmbito de poderes inerentes à
titularidade de determinado serviço
público, como prevê o art. 175,
parágrafo único, III, da Constituição,
elemento indispensável para a
preservação
do
equilíbrio
econômico– financeiro do contrato
de concessão e, por consequência, da
manutenção do próprio sistema de
prestação da atividade. 3. Inexiste, in
casu, suposto respaldo para o
diploma impugnado na competência
concorrente dos Estados– membros
para dispor sobre direito do
consumidor (CF, art. 24, V e VII),
cuja interpretação não pode conduzir
à frustração da teleologia da referida
regra expressa contida no art. 175,
parágrafo único, III, da CF,
descabendo, ademais, a aproximação
entre as figuras do consumidor e do
usuário de serviços públicos, já que o
regime jurídico deste último, além de
informado
pela
lógica
da
solidariedade social (CF, art. 3º, I),
encontra sede específica na cláusula
“direitos dos usuários” prevista no
art. 175, parágrafo único, II, da
Constituição.
4.
Ofende
a
denominada
reserva
de
administração,
decorrência
do
conteúdo nuclear do princípio da
Separação de Poderes (CF, art. 2º), a
proibição de cobrança de tarifa de
assinatura básica no que concerne aos
serviços de água e gás, em grande
medida submetidos também à
incidência de leis federais (CF, art.
22, IV), mormente quando constante
de ato normativo emanado do Poder
Legislativo fruto de iniciativa
parlamentar, porquanto supressora da
margem de apreciação do Chefe do
Poder
Executivo
Distrital
na
condução da Administração Pública,
no que se inclui a formulação da
política pública remuneratória do
serviço público. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade
julgada
procedente. (ADI 3343, Relator(a):
Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 01/09/2011, DJe–
221 DIVULG 21–
11–
2011
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PUBLIC 22– 11– 2011 EMENT
VOL– 02630– 01 PP– 00001)
Ademais, ao prever obrigações as
concessionária de energia elétrica e aplicação de
multa em caso de eventual descumprimento, por estas
não estarem previstas em contratos previamente
firmados, ainda que ao argumento de legislar
concorrentemente nos termos do artigo 24, inciso VI,
da Constituição da República; caracterizada está a
inconstitucionalidade por violação do contido no
artigo 21, inciso XII, alínea ‘b’, que assim disciplina:
Art. 21. Compete à União:
XII – explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou
permissão:
...
b) os serviços e instalações de
energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se
situam
os
potenciais
hidroenergéticos;
Segue entendimento recente do Excelso
Supremo Tribunal Federal que tem aplicação direta
no presente caso, conforme verifica-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGOS 1º E 2ª DA LEI
18.403/2009, DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE
O FORNECEDOR INFORMAR, NO
INSTRUMENTO DE COBRAÇA
ENVIADO AO CONSUMIDOR, A
QUITAÇÃO
DE
DÉBITOS
ANTERIORES.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR
SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA
AOS ARTIGOS 21, XI, 22, IV, e
175, PARÁGRAFO ÚNICO, I e II,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA.
I – Norma estadual que imponha
obrigações e sanções para empresas,
dentre as quais as prestadoras de
serviços de telecomunicações, não
previstas nos contratos previamente
firmados com a União, a qual detém
a competência privativa para legislar
em tais casos, viola, à primeira vista,
o Texto Constitucional, conforme
pacífica
jurisprudência
deste
Tribunal. II – Medida cautelar
deferida para suspender, até o
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julgamento final desta ação, a
aplicação dos artigos 1º e 2º da Lei
18.403, de 28/9/2009, do Estado de
Minas Gerais, tão somente em
relação às empresas prestadoras de
serviços
de
telecomunicações
delegados pela União. (ADI 4533
MC, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 25/08/2011, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe– 022 DIVULG
31– 01– 2012 PUBLIC 01– 02–
2012)
Destarte, em que pese a nobre intenção do
Excelentíssimo Senhor Deputado Doutor Hércules
em buscar amparo legal à proteção mamíferos
silvestres que alcançam os fios de alta tensão,
verifica-se, data venia, a inconstitucionalidade formal
do presente Projeto de Lei.
III – CONCLUSÃO
Em
conclusão,
opinamos
pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 162/2012,
de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado
Doutor Hércules, e, por consequência, pela
manutenção
do
despacho
denegatório
do
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora,
não devendo seguir, o Projeto de Lei, sua tramitação
regular nesta Casa de Leis, sugerindo aos membros
desta Comissão a adoção do seguinte parecer:
PARECER N.º 245/2012
A Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço
Público
e
Redação
é
pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 162/2012,
de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado
Doutor Hércules, e pela manutenção do despacho
denegatório do Excelentíssimo Senhor Presidente da
Mesa Diretora, não devendo seguir, o Projeto de Lei,
sua tramitação regular nesta Casa de Leis.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
RODNEY MIRANDA
CLAUDIO VEREZA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 246/2012
Proposição: Projeto de lei n.º 165/2012
Autor: Deputado Doutor Hércules
Assunto: Proibição de construção de rodovias e
estradas sem acostamento no Estado do Espírito
Santo.
Ementa: Lei dispondo sobre trânsito e transporte.
Inconstitucionalidade formal orgânica. Competência
da união federal. Impossibilidade de lei estadual
tratar a matéria. Parecer desfavorável.
I – RELATÓRIO
1.1 – Trata-se de parecer técnico a ser
elaborado por esta Comissão em que se analisa o
mérito o projeto de lei nº. 165/2012 proposto pelo
ilustre Deputado Doutor Hércules nos termos do
disposto no Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo.
1.2 – O presente projeto de lei nº. 165/2012,
de autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules,
dispõe sobre a proibição de construção de rodovias e
estradas sem acostamento no Estado do Espírito
Santo nos seguintes termos:
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estaduais possa ser justificativa para
ausência de acostamentos, pois tal
economia não existe, ante a redução
da vida útil da rodovia e,
principalmente, o elevado risco de
ocorrência de acidentes.”
1.6 – A matéria foi protocolada em
02/05/2012, lida no expediente da Sessão Ordinária
do dia 07/05/2012, sendo indeferida pela Mesa
Diretora com base no disposto no art. 143, VIII do
Regimento Interno por violação ao previsto no art.
63, parágrafo único, III c/c art. 91, I ambos da
Constituição Estadual.
1.7 – Com efeito, o ilustre deputado
propositor interpôs em 07/05/2012 o competente
recurso para esta Comissão, sendo o pedido deferido
nos termos do Regimento Interno.
1.8 – A Procuradoria da Assembleia
Legislativa opinou pela inconstitucionalidade do
projeto.
1.9 – Assim sendo, o presente projeto de lei
foi encaminhado para esta Comissão para exame e
parecer na forma do disposto no artigo 41 e incisos
do Regimento Interno desta Casa.
1.10 – É o relatório.

“Art. 1º – Fica proibida a construção
de Rodovias e Estradas sem
acostamento no Estado do Espírito
Santo.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.”
1.3 – O autor em sua justificativa assevera
que:
“Os acidentes de trânsito já se
tornaram uma verdadeira epidemia
no Espírito Santo e no Brasil. O
número de acidentes e vítimas fatais
cresce dia a dia, especialmente nas
estradas e rodovias estaduais que não
possuem acostamento.”
1.4 – Ademais, esclarece que “estudos
técnicos realizados demonstram que a supressão de
acostamento de uma rodovia reduz a vida útil da pista
em até 7% e aumenta em até 28% as chances de
acidentes”.
1.5 – Ao afinal, aponta a necessidade da lei
sobre a premissa de que:
“Não podemos admitir que eventual
economia na construção de estradas

II – FUNDAMENTAÇÃO
2.1 – Consoante determina o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, o presente parecer irá abordar as
matérias atinentes e de competência da Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação
nos termos do disposto no seu artigo 41 e incisos,
resguardando as demais Comissões a sua
competência regimentalmente estabelecida.
2.2 – No presente caso, verifica–
se a
inobservância da competência legislativa para
elaboração do ato, eis que não cabe ao Estado–
membro legislar sobre trânsito, matéria de
competência privativa da União Federal. Senão,
vejamos o disposto no art. 22, XI da Constituição
Federal, in verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:
(...)
XI – trânsito e transporte;” (original
sem grifo ou destaque)
2.3 – Isso porque proibir a construção de
rodovias e estradas sem acostamento no Estado do
Espírito Santo é tratar sobre a segurança das vias de
rodagem federais, estaduais e municipais, assunto
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inerente ao trânsito conforme se extrai a partir do
conceito disposto no § 1º do art. 1º do Código de
Trânsito Brasileiro:
“Art. 1º O trânsito de qualquer
natureza nas vias terrestres do
território
nacional,
abertas
à
circulação, rege–se por este Código.
(...)
§ 1º Considera–se trânsito a
utilização das vias por pessoas,
veículos e animais, isolados ou em
grupos, conduzidos ou não, para fins
de
circulação,
parada,
estacionamento e operação de carga
ou descarga.” (original sem grifo ou
destaque)
2.4 – Com efeito, o projeto de lei ora
analisado
apresenta
vício
insanável
de
inconstitucionalidade formal orgânica, devendo,
portanto, receber parecer desfavorável.
2.5 – Não obstante o acima exposto,
analisando os demais aspectos tangentes a
constitucionalidade formal, tem– se ainda que ao não
delimitar a proibição a ser imposta nas construções
das estradas e rodovias, a proposta de lei invade o
campo de competência legislativa municipal haja
vista que abarca no tocante as rodovias e estradas a
serem construídas pelos municípios matéria atinente
a legislação local, violando assim o previsto no art.
30, I da CF/1988 e art. 28, I da Constituição Estadual
que explicitam respectivamente, in verbis:
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de
interesse local;” (original sem grifo
ou destaque)
“Art. 28. Compete ao Município:
I – legislar sobre assunto de interesse
local;” (original sem grifo ou
destaque)
2.6 – No mesmo norte, ao impor obrigações
e dirimir o modo como as rodovias e estradas deverão
ser construídas no Estado do Espírito Santo, a
proposição de lei ainda invade e estabelece
obrigações em bens de propriedade da União Federal,
mais especificamente, as rodovias e estradas federais,
isto porque, e isso é importante destacar, não há
ressalva algum no texto proposto no presente projeto
de lei.
2.7
–
Não
se
olvidando
das
inconstitucionalidades aventadas, no que pertine a
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espécie normativa e a forma de votação, a matéria
deve ser normatizada por meio de lei ordinária,
estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a
Constituição Estadual.
2.8 – Quanto ao quorum para aprovação da
matéria no Plenário e o respectivo processo de
votação, é necessária a maioria simples para sua
aprovação e o processo de votação pode ser o
simbólico consoante prescrito no art. 193 e seguintes
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa,
devendo ser observado o regime inicial de tramitação
ordinário por não incidir a espécie, pelo menos por
ora, nenhuma das hipóteses que eventualmente
poderia autorizar a tramitação em regime de
urgência.
2.9 – Cumpre ainda expor que não haveria no
caso, se superadas as inconstitucionalidades
observadas, vício de inconstitucionalidade formal
subjetivo, pois o projeto de lei, diferentemente do
afirmado às fls. 02, não viola o disposto no art. 63,
parágrafo único c/c 91, II todos da CE/1989 e, por
simetria, o art. 61, § 1º c/c 84, III ambos da CF/1988.
2.10 – Isto porque o projeto não modifica a
organização
administrativa
e
pessoal
da
administração do Poder Executivo, apenas imputa ao
Poder Público um dever, notadamente, proibição de
construir rodovias e estradas sem acostamento no
âmbito do Estado do Espírito Santo, o que não
significa sob nenhuma hipótese alterar a organização
administrativa do Poder Executivo.
2.11 – No caso em tela, não se vislumbra
violação ao texto da Constituição Federal ou
Estadual, havendo, com as ressalvas já feitas,
compatibilidade com dos preceitos da proposição
com as normas e princípios das Constituições

Federal e Estadual, restando garantida a
observância dos princípios, direitos e garantias
estabelecidos na Constituição, não ocorrendo,
portanto, violação ao direito adquirido, ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, até mesmo
porque a obrigação a ser imposta se refere às futuras
rodovias e estradas a serem construídas no Estado.
2.12 – Ademais, consoante se infere do seu
art. 2º, a lei entrará em vigor a partir de sua
publicação, inexistindo a necessidade de reparo
igualmente neste tocante.
2.13 – De acordo com todo o exposto acima,
verifica-se que a proposição legislativa ora

analisada traz vários pontos de antinomia com os
preceitos constitucionais, tanto da Constituição
Federal, quanto da Constituição Estadual,
podendo
ser
considerada
formalmente
inconstitucional.
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2.14 – Ademais, estendendo a análise técnica
da proposição, verifica-se que quanto à mesma, há
oposição na doutrina e na jurisprudência dos
Egrégios Tribunais Superiores que impeça
formalmente a proposta de ser aprovada.
2.15 – Assim sendo, resta evidenciado que o
projeto de lei nº. 165/2012, de autoria do Deputado
Doutor Hércules não se coaduna com os ditames
constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, sendo
considerado, portanto, antijurídico e ilegal.
III – CONCLUSÃO
PARECER N.º 246/2012
3.1
–
A
COMISSÃO
DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO é pela MANUTENÇÃO
DO DESPACHO DENEGATÓRIO do Projeto de Lei
n.º 165/2012, de autoria do ilustre Deputado Doutor
Hércules.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
SANDRO LOCUTOR
Relator
RODNEY MIRANDA
CLAUDIO VEREZA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 252/2012
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 167/2012
Autor: Deputada Aparecida Denadai
Ementa: “Regulamenta a publicidade infantil de
alimentos no Estado”
RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei n. 167/2012 (fls.
02– 03), de autoria da Deputada Aparecida Denadai,
que visa regulamentar a publicidade infantil de
alimentos no Estado do Espírito Santo.
Pelo projeto, fica proibida a publicidade,
direcionada a crianças, de alimentos e bebidas pobres
em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras
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saturadas ou sódio (art. 1º), no período compreendido
ente 06h00 a 21h00, em se tratando de rádio e de
televisão, e em qualquer horário nas escolas públicas
e privadas (art. 1º, § 1º), e fica vedada a utilização de
celebridades
ou
personagens
infantis
na
comercialização, como também a inclusão de brindes
promocionais, brinquedos ou itens colecionáveis
associados à compra do produto (art. 1º, § 2º).
Consta no projeto, ainda, que a publicidade
no horário permitido deverá vir seguida de
advertência pública sobre os males causados pela
obesidade, e que, em caso de descumprimento das
restrições nele previstas, o infrator ficará sujeito às
penas de multa, suspensão da veiculação da
publicidade e imposição de contrapartida (art. 3º).
Por derradeiro, no art. 4º do projeto de lei
consta que se entende por publicidade qualquer forma
de veiculação do produto ou marca, seja de forma
ostensiva ou implícita, em programas direcionados ao
público infantil.
O Projeto de Lei n. 167/2012 foi
protocolizado em 03 de maio de 2012 e lido no
expediente do dia 07 do mesmo mês e ano,
oportunidade em que recebeu despacho denegatório
do Presidente da Mesa Diretora, com base no art.
143, VIII, do Regimento Interno, por infringência do
art. 22, XXIX, da Constituição Federal.
A autora do projeto de lei interpôs recurso
junto a esta Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, com amparo no parágrafo
único do art. 143 do Regimento Interno, que foi
admitido regimentalmente.
A Procuradoria Legislativa opinou pela
manutenção do despacho denegatório, ante a
existência de inconstitucionalidade formal orgânica.
O projeto de lei veio a esta Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação
para exame e emissão de parecer.
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
O Projeto de Lei n. 167/2012, de autoria da
Deputada Aparecida Denadai, visa regulamentar a
publicidade infantil de alimentos no Estado do
Espírito Santo.
O art. 22, XXIV, da Constituição Federal
estabelece que a competência para legislar sobre
propaganda comercial é privativa da União, verbis:
“Art. 22 Compete privativamente à
União legislar sobre:
[...]
XXIX – propaganda comercial.”
Destarte, por ser privativa da União a
competência para legislar sobre propaganda
comercial, e por não ter sido promulgada lei
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complementar federal autorizando os Estados a
legislar sobre essa matéria (art. 22, parágrafo único,
da Constituição Federal), infere– se que o projeto de
lei em exame é formalmente inconstitucional, ante a
presença de vício de inconstitucionalidade formal
orgânica.
Neste sentido, segue ementa de acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi
declarada a inconstitucionalidade de lei estadual que
restringia anúncios comerciais, por violação do art.
22, XXIX, da CF/88, verbis:
“EMENTA: Competência legislativa
privativa da União: propaganda
comercial: inconstitucionalidade de
lei estadual que veda, em anúncios
comerciais, fotos de natureza erótica
ou pornográfica.” (ADI 2815 / SC –
Relator(a):
Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE –
Julgamento:
08/10/2003 –
Órgão Julgador:
Tribunal Pleno)
Por todo o exposto, concluímos que o
Projeto de Lei n. 167/2012, de
autoria da Deputada Aparecida
Denadai,
é
formalmente
inconstitucional,
não
devendo,
portanto, seguir sua tramitação
normal.

Trata– se do Projeto de Lei nº 190/2012 de
autoria da Senhora Deputada Aparecida Denadai que
dispõe sobre a obrigatoriedade dos meios de
transportes coletivos a instalarem bagageiro no
interior de seus veículos: ônibus urbano e
intermunicipal.
A proposição foi protocolizada no dia
10/05/2012, sendo lida na Sessão Ordinária do dia
14/05/2012, oportunidade esta em que recebeu
despacho do Senhor Presidente pela devolução a sua
autora, por infringir o art.22, XI da Constituição
Federal.
A deputada autora do projeto de lei
apresentou, tempestivamente, recurso contra o
despacho que lhe devolveu o projeto. Após, a
proposição legislativa recebeu encaminhamento para
esta Procuradoria Legislativa, com o fim de
elaboração de parecer técnico.
O presente Projeto de Lei foi encaminhado à
Procuradoria para elaboração de parecer técnico
quanto a constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa empregada, o qual opinou pela
inconstitucionalidade
formal
da
proposição
legislativa.

Sendo assim, sugerimos aos demais membros
desta Comissão o seguinte parecer:

PARECER DO RELATOR

PARECER N.º 252/2012
A Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação é pela manutenção do
despacho denegatório do Presidente da Mesa Diretora
aposto ao Projeto de Lei n.º 167/2012, de autoria da
Deputada
Aparecida
Denadai,
por
inconstitucionalidade formal.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
CLAUDIO VEREZA
Relator
RODNEY MIRANDA
SANDRO LOCUTOR
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

PARECER N.º 253/2012

Este é o relatório. Passo a aduzir os
fundamentos jurídicos do parecer.

Conforme acima relatado, o Projeto de Lei
n.º 190/2012, de autoria da Senhora Deputada
Aparecida Denadai, tem por objetivo obrigar aos
prestadores do serviço de transporte público coletivo
urbano e intermunicipal a instalar bagageiro no
interior dos veículos para acomodação de bolsas e
objetos.
Por força da hierarquia e supremacia da
Constituição sobre as demais normas componentes
do ordenamento jurídico, todo projeto de lei deve
estar em consonância com o texto constitucional, sob
pena de configuração de vício formal de
inconstitucionalidade. Tratando-se de projeto de lei
estadual, este deve além de obedecer às normas da
Constituição Federal, também, obrigatoriamente,
sujeitar-se às normas da Constituição Estadual.
Com
efeito,
todas
as
normas
hierarquicamente inferiores, como é o caso do
Projeto de Lei em questão devem estar de acordo
com a Constituição, tanto no âmbito formal, quanto
no âmbito material.
Sob o ponto de vista formal, o Projeto de Lei
tem que atender aos requisitos estabelecidos na
Constituição tanto federal quanto estadual,
especialmente com relação aos seguintes pontos: a)
competência legislativa; b) iniciativa da proposição
legislativa; c) procedimentos e formalidades de sua
elaboração;
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No tocante a competência para legislar sobre
o tema transporte, assim determina o inciso XI do
art.22 da CF, verbis:
Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:
XI –

trânsito e transporte;

Destarte, o dispositivo constitucional
retrocitado, em suma, determina que a competência
legislativa para elaboração de leis que envolvem o
trânsito e o transporte, como é o caso do Projeto de
Lei sob exame, pertence de modo privativo à União
Federal.
A teor do conteúdo do projeto de lei sob
exame extrai– se que o seu objetivo regular o meio
de transporte coletivo, de forma a compelir aos
prestadores de tal serviço público que instalem no
interior dos veículos, bagageiros para acomodação de
bolsas e objetos.
Com efeito, o Projeto de Lei em apreço ao
criar esta obrigação para os prestadores do serviço
público de transporte coletivo invade a competência
legislativa privativa da União Federal nos precisos
termos do art.22, XI da CF/1988.
Outrossim, reside aí o vício de
inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei em
exame, haja vista, que se trata de competência
privativa legislativa da União Federal.
Sobre o tema, trago à tona à lição do
eminente Ministro do STF, Gilmar Mendes, verbis:
Os vícios formais afetam o ato
normativo
singularmente
considerado,
sem
atingir
seu
conteúdo,
referindo-se
aos
pressupostos
e
procedimentos
relativos à formação da lei.
Os vícios formais traduzem defeito
de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem
técnica ou procedimental ou pela
violação de regras de competência.
Nesses casos, viciado é o ato nos
seus
pressupostos,
no
seu
procedimento de formação, na sua
forma final¹.
Outro não é o entendimento do ilustre
constitucionalista Marcelo Novelino, verbis:
A
inconstitucionalidade
formal
ocorre com a violação, por parte do
Poder Público, de uma norma
constitucional que estabelece a forma
de elaboração de um determinado
ato. Pode ser subjetiva, nos caso de
leis e atos emanados de uma
autoridade incompetente (e.g., CF,
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art.60, I a III; CF, art.61); ou,
objetiva, quando um ato é elaborado
em desacordo com as formalidades e
procedimentos estabelecidos pela
Constituição (e.g., CF, art.47; CF,
art.60, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; CF, art.69)².
Tratando–se de projeto de lei estadual relativo a
matéria de trânsito e transporte, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido da
fulminação
do
projeto
por
vício
de
inconstitucionalidade formal, verbis:
Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei n. 6.457/1993, do Estado da
Bahia. 2. Obrigatoriedade de
instalação de cinto de segurança em
veículos de transporte coletivo.
Matéria relacionada a trânsito e
transporte. Competência exclusiva da
União (CF, art. 22, XI). 3.
Inexistência de lei complementar
para autorizar os Estados a legislar
sobre questão específica, nos termos
do art. 22, parágrafo único, da
Constituição Federal. 4. Ação direta
julgada procedente³.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA.
MULTA.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. 1. É da competência
exclusiva da União legislar sobre
trânsito e transporte, sendo
necessária expressa autorização em
lei complementar para que a
unidade federada possa exercer tal
atribuição (CF, artigo 22, inciso XI
e parágrafo único). 2. Não tem
competência o Estado para legislar
ou restringir o alcance de lei que
somente a União pode editar (CF,
artigo 22, XI). Ação direta de
inconstitucionalidade
julgada
procedente.4
INCONSTITUCIONALIDADE.
Ação direta. Lei nº 6.347/2002, do
Estado de Alagoas. Competência
legislativa. Trânsito. Transporte.
Veículos. Inspeção técnica veicular.
Avaliação
de
condições
de
segurança e controle de emissões de
poluentes e ruídos. Regulamentação
de concessão de serviços e da sua
prestação
para
esses
fins.
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Inadmissibilidade.
Competência
legislativa exclusiva da União.
Ofensa ao art. 22, inc. XI, da CF.
Ação
julgada
procedente.
Precedentes. É inconstitucional a lei
estadual que, sob pretexto de
autorizar concessão de serviços,
dispõe sobre inspeção técnica de
veículos
para
avaliação
de
condições de segurança e controle
de emissões de poluentes e ruídos.5
Enfim, sem sombra de dúvidas, o Projeto de
Lei sob exame resta eivado do vício da
inconstitucionalidade formal por ofensa ao conteúdo
do art.22, XI da Constituição Federal, conforme
consta do despacho do Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa.
Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 168/2012,
de autoria da Senhora Deputada Aparecida Denadai é
formalmente inconstitucional. Ante o exposto, sugiro
aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do
seguinte:
PARECER N.º 253/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
MANUTENÇÃO
DO
DESPACHO
DENEGATÓRIO do Senhor Presidente da ALES,
que devolveu o Projeto de Lei n.º 190/2012 a sua
Autora, a Senhora Deputada Aparecida Denadai.
Plenário Rui Barbosa, 29 de maio de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
CLAUDIO VEREZA
Relator
RODNEY MIRANDA
SANDRO LOCUTOR
1

MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires.
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional, 2ª ed. Ed. Saraiva. São Paulo. 2008. pág. 1011.
2
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 5ª edição. Ed.
Método. São Paulo. Pág.250.
3
STF. ADI nº 874/BA. Tribunal Pleno. Relator: Min. Gilmar
Mendes. Julgamento: 03/02/2011. Publicação: DJe de
25/02/2011.
4 STF. ADI nº 2.328. Tribunal Pleno. Relator: Min. Maurício
Corrêa. Julgamento: 17/03/2004. Publicação: DJ de 16/04/2004.
5
STF. ADI nº 3.049. Tribunal Pleno. Relator: Min. Cézar Peluso.
Julgamento:
04/06/2007.
Publicação: DJe de

23/08/2007.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n.o 66/2012, do Deputado Sérgio Borges,

Diário do Poder Legislativo - 103
Líder do Governo, para Projeto de Lei n.o 212/2012,
oriundo da Mensagem Governamental n.o 127/2012,
que inclui entidades no Anexo V da Lei
Orçamentária n.o 9.782, de 03 de janeiro de 2012, em
favor da Secretaria de Estado da Cultura. Lido na
43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 30 de maio de
2012, e adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de
Urgência n.º 66/2012 , lido em sessão anterior.
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 67/2012, do Deputado Sérgio Borges,
Líder do Governo, para Projeto de Lei n.o 213/2012,
oriundo da Mensagem Governamental n.o 128/2012,
que inclui entidades no Anexo V da Lei
Orçamentária n.o 9.782, de 03 de janeiro de 2012, em
favor da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos. Lido na 43.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 30 de maio de 2012, e adiada a
votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de
Urgência n.º 67/2012, lido em sessão anterior.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
292/2012, do Deputado Dr. Henrique Vargas, ao
Governador do Estado, para pavimentação do distrito
de Joaçuba à comunidade de Itapeba, Município de
Ecoporanga, Espírito Santo. Lido na 43.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 30 de maio de 2012, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em votação a Indicação n.º 292/2012,
lida em sessão anterior.(Pausa)
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
293/2012, do Deputado Dr. Henrique Vargas, ao
Governador do Estado, para pavimentação do
Assentamento Miragem para Três Corações,
Município de Ecoporanga, Espírito Santo. Lido na
43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 30 de maio de
2012, e adiada a votação por falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em votação a Indicação n.º 293/2012,
lida em sessão anterior.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
294/2012, do Deputado Dr. Henrique Vargas, ao
Governador do Estado, para pavimentação dos
Assentamentos Vale Ouro, Boa Vista e 22 de Julho,
situados no Município de Ecoporanga, Espírito
Santo. Lido na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia
30 de maio de 2012, e adiada a votação por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em votação a Indicação n.º 294/2012,
lida em sessão anterior.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
298/2012, do Deputado Sandro Locutor, ao
Governador do Estado, para aquisição de terreno para
construção de uma quadra poliesportiva para a Escola
Estadual Adolfina Zamprogno, localizada em Vila
Garrido, em Vila Velha. Lido na 43.ª Sessão
Ordinária, realizada dia 30 de maio de 2012, e
adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em votação a Indicação n.º 298/2012,
lida em sessão anterior.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o
299/2012, do Deputado Sérgio Borges, ao
Governador do Estado, para asfaltamento da ES 482
(Dores do Rio Preto/Guaçuí) passando pela APRUC
(Associação dos Produtores Rurais da Comunidade
de Cerro) chegando à ES 190, no Município Dores do
Rio Preto/ES. Lido na 43.ª Sessão Ordinária,
realizada dia 30 de maio de 2012, e adiada a
votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em votação a Indicação n.º 299/2012,
lida em sessão anterior.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 300/2012
Senhor Presidente:
O Deputado infra–assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO do seguinte projeto de lei:
PROJETO DE LEI N.º /2012
DISPÕE SOBRE O ABONO DE
FALTA AO TRABALHO DE PAIS E
RESPONSÁVEIS LEGAIS QUE
PARTICIPEM DE REUNIÕES NAS
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL,
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
MÉDIO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art.1º Ficam abonadas as faltas dos pais e/ou
responsáveis legais de alunos matriculadas nas
Escolas Públicas e Privadas de educação infantil,
ensino fundamental e médio do Estado do Espírito
Santo, que faltarem ao expediente de trabalho para
participar de reuniões oficializadas em calendário
escolar
§ 1º O abono de ponto é concedido a pais e
responsáveis funcionários da Administração Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do Estado do
Espírito Santo, bem como o Poder Legislativo, que
participem de reuniões de pais e mestres.
§ 2º O abono a que se refere o caput deste
artigo é concedido para o turno em que é realizada a
reunião.
§ 3º – O pai ou responsável por crianças que
frequentam turnos diferentes, terá os pontos abonados
nos períodos em que as reuniões sejam realizadas.
Art. 3º Para fins de prova junto às suas
respectivas chefias, os pais e/ou responsáveis legais
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apresentarão comprovante de participação nominal
emitido pelos estabelecimentos de ensino.
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Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

Art. 4º Os pais e/ou responsáveis legais
ficam obrigados a apresentar às suas chefias, no
início do ano letivo, a programação das reuniões
previstas no calendário escolar de seus representados,
e informar, com antecedência de, no mínimo, 15 dias
úteis, a reunião a qual deverão estar presentes.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam–se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2012.
JUSTIFICATIVA
A presente proposição visa garantir o abono
das faltas de pais e responsáveis legais que se
ausentam do trabalho para participarem de reuniões
oficializadas no calendário escolar. São notórias as
dificuldades enfrentadas por pais e responsáveis para
poderem participar das reuniões escolares, em razão
da inexistência de previsão legal determinando que,
neste caso, as faltas serão abonadas.
A troca de informações entre pais e mestres é
fundamental para a compreensão de mudanças
comportamentais que podem influir no processo de
aprendizagem das crianças, adolescentes e dos
jovens. Assim, é de suma importância para o
processo de construção da identidade pessoal, social
e cultural desses, a efetiva integração entre pais e a
escola. São nas reuniões escolares com professores e
diretores, que os pais podem avaliar o rendimento de
seus filhos e o cumprimento da proposta pedagógica
desenvolvida pela escola.
É imprescindível, portanto, que os pais e
responsáveis legais tenham o direito de participar das
reuniões escolares de seus filhos, sem que sejam
prejudicados em seus trabalhos, razões estas que
justificam a formulação desta propositura.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada ao
passo que aproveito para renovar meus protestos de
estima e consideração.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
300/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 301/2012
Senhor Presidente:
O Deputado infra– assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO da seguinte proposta de Emenda
Constitucional:
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N.º /2012.
Altera os parágrafos 9º e 11 e
acrescenta o parágrafo 13 no Art. 43
da Constituição Estadual.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º Os parágrafos 9º e 11 do artigo 43 da
Constituição Estadual passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 43. (...)
(...)
§ 9º Lei estadual específica disporá
sobre o ingresso nas instituições, os
limites de idade, a estabilidade e
outras condições de transferência do
militar para a inatividade, os direitos,
os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações
especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades.
(...)
§ 11. Aplica–se aos militares o
disposto no art. 7º, incisos VIII, XII,
XVI, XVII, XVIII, XIX e XXV, bem
como no art. 14, § 8º, ambos da
Constituição da República Federativa
do Brasil”. (NR)
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(...)
Art. 2º O artigo 43 da Constituição Estadual
passa a vigorar acrescido do § 13 e com a seguinte
redação:
“Art. 43. (...)
(...)
§ 13. O militar está sujeito a
trabalho normal não superior a
quarenta horas semanais, devendo
haver a compensação de tempo
superior, quando a necessidade ou
ato inerente ao serviço assim o
exigir, salvo quando em serviço
extraordinário nos termos do inciso
XVI do art. 7º da Constituição da
República Federativa do Brasil.
(NR)
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 26 de maio de 2012.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual – PDT
DARY PAGUNG
SANDRO LOCUTOR
JOSÉ ESMERALDO
MARCELO SANTOS
DOUTOR HÉRCULES
DOUTOR HENRIQUE VARGAS
NILTON BAIANO
GILSINHO LOPES
GLAUBER COELHO
JUSTIFICATIVA
Não
podemos
permitir
que
nossa
Constituição Estadual conflite com os ditames da Lei
maior de nossa Nação.
No art. 43 da Constituição Estadual
percebemos que seu § 9º não está em perfeita sintonia
com a Constituição Federal, vejamos:
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Militares, instituições organizadas
com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
§ 1º Aplicam– se aos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser
fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art.
142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as
matérias do art. 142, § 3º, inciso X,
sendo as patentes dos oficiais
conferidas
pelos
respectivos
governadores”. (grifei)
Ao analisarmos o art. 142, § 3º, inciso X, da
Constituição Federal verificamos a incompatibilidade
entre as Normas Constitucionais Estadual e Federal,
vejamos:
“Art. 142. As Forças Armadas,
constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam– se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são
denominados militares, aplicando– se–lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições:
(...)

O comando da Lei maior estabelece
claramente que a competência legiferante pertence
exclusivamente aos estados federados, dispondo
explicitamente em seu art. 42, § 1º:

X – a lei disporá sobre o ingresso
nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras
condições de transferência do
militar para a inatividade, os
direitos,
os
deveres,
a
remuneração, as prerrogativas e
outras situações especiais dos
militares,
consideradas
as
peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por
força
de
compromissos
internacionais e de guerra”.
(grifamos)

“Art. 42. Os membros das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros

Em relação ao § 11 do art. 43 da Constituição
Estadual percebemos a omissão de um direito,

“§ 9º Respeitada a legislação federal
pertinente, a lei disporá sobre os
limites de idade, a estabilidade e
outras condições de transferência do
militar para a inatividade”. (grifei)
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previsto no inciso XXV do art. 7º da Constituição
Federal. A fundamentação neste caso encontra
respaldo nos mesmos artigos suso mencionados, não
mais utilizando o inciso X, § 3º do art. 142 e sim o
inciso VIII, do mesmo parágrafo e artigo, tudo da
Constituição Federal. Poucos são os direitos
atribuídos aos militares, mas precisamos assegurar os
que são conferidos a essa classe especial de
servidores.
Em relação ao acréscimo do inciso XVI ao §
11 do art. 43 da Constituição do Estado, que faz
menção à Constituição Federal, devemos perceber
que tal matéria não está nitidamente esclarecida em
nossa carta estadual, devendo, portanto ser positivada
no sistema jurídico estadual, sendo que esta regra é
citada NE lei complementar nº 420/2007.
Acrescentando o § 13 ao art. 43 da
Constituição Estadual, estaremos adequando o
sistema remuneratório dos militares ao comando do §
9º, art. 144 da Constituição Federal. Desde 1998 que
a atual lei de vencimentos dos militares não encontra
amparo na Constituição Federal, esse foi o ano em
que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 19,
determinado dentre outras que os militares dos
estados recebam na forma de subsídio.
Estas são as razões que justificam a
formulação desta propositura.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
301/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 302/2012
Senhor Presidente:
O deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos arts. 141, inciso VIII e 174 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao

Diário do Poder Legislativo - 107
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
– reforma, ampliação e estruturação,
com fornecimento de material
didático atualizado, na Escola
Estadual Escola Fazenda Lovo
localizada no Zona Rural do
município de São Gabriel da Palha.
Sala das Sessões, 29 de maio de 2012.
DOUTOR HENRIQUE VARGAS
Deputado Estadual – PRP
JUSTIFICATIVA
Primeiramente urge considerar, que a Escola
em questão recebeu a melhor pontuação através do
Indicador de Desenvolvimento das Escolas do
Espírito Santo (IDE) divulgado pela Secretaria de
Estado da Educação (SEDU) por dois anos
consecutivos.
Surpreendentemente, a Escola obteve o
primeiro lugar no rol das 5 melhores Escolas na Zona
Rural, quando na verdade não haveria motivos e
condições para tanto. Isto porque, diferentemente do
que ocorre com outras Escolas da rede Estadual, a
Escola Fazendo Lovo, padece com a falta de estrutura
física, de pessoal e também de material didático.
Os alunos sofrem com a falta de livros
atualizados, material didático eficiente para a
aprendizagem, e com a falta de salas de aula para
todas as turmas, fazendo com que as mesmas acabem
se misturando.
A Escola, também sofre com o número de
servidores, um exemplo de tal alegação, é a
professora ALTAIR LOSS SARTOR, que além de
exercer a função pedagógica e administrativa da
Escola, também é responsável pela merenda das
crianças.
Excelentíssimo Governador, resta claro que
graças ao esforço incomum de pessoas como a
professora supracitada, é que a Escola tem
conseguido superar as deficiências existentes para
figurar em entre a Melhor Escola no Ranking do IDE,
tanto entre as Escolas da Zona Rural, como entre as
Escolas da área Urbana, conseguindo o melhor índice
das Escolas da Rede Estadual, a saber: 98,74.
Além do reconhecimento, tal feito, também
merece atenção e sensibilidade do nobre
administrador, no sentido de obter uma melhora na
respectiva unidade de ensino, fazendo com que as
crianças contem com uma melhor infraestrutura,
tanto em termos de espaço físico, através da reforma
e ampliação da mesma, como também através do
fornecimento de material didático atualizado para
Escola, dando– lhes uma melhor qualidade de ensino.
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
302/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
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alunos têm de ficar nas salas de aula, por falta da
referida cobertura.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
303/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

INDICAÇÃO N.º 303/2012
Senhor Presidente:

INDICAÇÃO N.º 304/2012
O deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos arts. 141, inciso VIII e 174 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
– Cobertura em estrutura metálica
do pátio da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Bairro Boa
Vista (EEEF – BAIRRO BOA VISTA)
localizada no município de São
Gabriel da Palha.

Senhor Presidente:
O Deputado Estadual que ora subscreve, com
fundamento nos artigos 141, VIII e art. 1744 , do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Exa. seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo, Senhor Renato
Casagrande, a seguinte INDICAÇÃO:
– Sejam promovidas obras de
asfaltamento da Rodovia ES– 388 no
trecho que liga a Rodovia do Sol à
BR 101, em Amarelos.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012.
DOUTOR HENRIQUE VARGAS
Deputado Estadual – PRP
JUSTIFICATIVA
Primeiramente urge considerar, que a Escola
em questão recebeu a quarta melhor pontuação
através do Indicador de Desenvolvimento das Escolas
do Espírito Santo (IDE) divulgado pela Secretaria de
Estado da Educação (SEDU).
Além do reconhecimento, tal feito, também
merece atenção e sensibilidade do nobre
administrador, pois diferentemente do que ocorre
com outras Escolas da rede Estadual, a EEEF –
BAIRRO BOA VISTA, padece com a falta de estrutura
física
Assim, no sentido de obter uma melhora na
respectiva unidade de ensino, fazendo com que as
crianças contem com uma melhor infraestrutura, em
termos de espaço físico, dando– lhes uma melhor
qualidade de ensino e lazer nas aulas de educação
física, principalmente nos dias de chuva quando os

A presente indicação tem o cunho de ligar o
município de Vila Velha à BR 101, especificamente
entre o bairro Barra do Jucu, em Vila Velha e
Amarelos, em Guarapari.
Com implantação da medida, haverá o
favorecimento do escoamento da produção realizada
nestas regiões, bem como um incentivo ao turismo. A
sugestão, além de viabilizar a locomoção dos
moradores destas localidades, garantirá melhorias no
acesso às comunidades referidas.
Em decorrência de pedidos encaminhamos a
este Deputado Estadual advindos das comunidades
locais apresentados a presente indicação, a fim de que
sejam realizadas obras de asfaltamento ES– 388, no
trecho que liga a Barra do Jucu a Amarelos.
Palácio Domingos Martins, 28 de maio de
2012.
CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT
4

Art. 174. “ Indicação é a proposição em que se sugere aos
poderes do Estado medidas de interesse público cuja iniciativa
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legislativa ou execução administrativa não seja de competência
de Poder Legislativo”

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
304/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 305/2012
Senhor Presidente:
O Deputado infra–assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência,
nos termos do art. 134, VIII e art. 167 – A, do
Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo.
Governado do Estado do Espírito Santo a indicação
da seguinte matéria:
Indicação ao Governador do Estado,
para
implantação
de
aproximadamente 45 Km da ES 010,
do trecho litorâneo compreendido
entre Conceição da Barra até a sede
do Distrito de Barra Nova,
Município de São Mateus.
JUSTIFICATIVA
Somos sabedores do importante processo de
desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado.
Prova disso é a brilhante atuação do executivo
estadual frente aos investimentos de norte a sul do
nosso Estado, buscando sempre a valorização do
povo, principalmente em suas demandas prioritárias,
como infraestrutura.
Estas medidas são, inegavelmente, louváveis
pelo alto sentido de interesse público de que se
revertem, devendo para isso ser implantada a via sob
realce diante de sua inegável importância para a toda
a região.
É notório que a igualdade de oportunidade e
a inclusão social só serão alcançadas com a
descentralização dos investimentos e o incentivo às
vocações regionais, como é o caso da agricultura e
turismo.
A presente indicação é pertinente porque a
pavimentação vai proporcionar o desenvolvimento do
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turismo local e da atividade rural para os produtores
daquela localidade, tratando– se pois de medida de
alto cunho social. A medida melhora de modo
satisfatório a mobilidade da população ali residente.
Por seu tratar de uma necessidade essencial a
localidade em referência, esperamos das autoridades
competentes e dos nossos pares a aprovação do
presente pleito.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012.
FREITAS
Deputado Estadual
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
305/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 306/2012
Senhor Presidente:
O Deputado Estadual que ora subscreve, com
fundamento nos artigos 141, VIII e art. 1745, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Exa. seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo, Senhor Renato
Casagrande, a seguinte INDICAÇÃO:
– Seja recuperada a sinalização
horizontal (faixas) ao longo de toda
a Rodovia ES 245, denominada
Roberto Calmon, no trecho que liga
Rio Bananal ao município de
Linhares.
A presente indicação tem por finalidade
garantir maior segurança a todos os usuários do
trecho da Rodovia Roberto Calmon citado acima, na
medida em que a sinalização horizontal ao longo de
todo o trecho acima citado precisa ser repintada, pois
a situação atual vem colocando em risco aqueles que
nele trafegam.
É cediço que o tráfego no trecho
supramencionado é intenso em todos os períodos do
ano, em razão da proximidade do município de Rio
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Bananal com Linhares, razão pela qual há grande
contingente populacional que mora em um desses
municípios, mas que se desloca para o outro todos os
dias, seja para trabalhar, estudar, fazer comprar ou
mesmo praticar turismo.
O risco aumenta ainda mais em época de
colheita de café, quando há circulação intensa de
caminhões escoando a safra, seja durante o dia, seja à
noite, quando a visibilidade dos motoristas fica ainda
mais prejudicada em razão da deficiência da
sinalização horizontal do trecho da Rodovia que liga
Rio Bananal a Linhares.
Palácio Domingos Martins, 29 de maio de
2012.
CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT
5

Art. 174. “ Indicação é a proposição em que se sugere
aos poderes do Estado medidas de interesse público cuja
iniciativa legislativa ou execução administrativa não seja
de competência de Poder Legislativo”

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
306/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 307/2012
Senhor Presidente:
O Deputado Estadual que ora subscreve, com
fundamento nos artigos 141, VIII e art. 1741, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Exa. seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo, Senhor Renato
Casagrande, a seguinte INDICAÇÃO:
– Seja construído um Ginásio
Poliesportivo nas dependências da
Escola EEFM “Alto Jatibocas”,
localizada no Município de Itarana,
Espírito Santo.
O objetivo deste Pedido de Indicação é
proporcionar a população do bairro de Alto Jatibocas,
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no Município de Itarana, um espaço para se estimular
o esporte e ainda para que a população também possa
desenvolver atividades voltadas ao lazer.
A Constituição Federal transfere aos Estados
como competência comum o dever de combater as
causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos2.
A construção de uma quadra de esportes,
para uma população que vive distante da capital, ou
da realidade da mesma, proporcionará oportunidades
de aprendizado e conseqüentemente de integração
social. Tal fato está previsto no caput do artigo 227
da Constituição Federal, que garante, dentre outros, o
direito à educação, lazer e convivência comunitária
Ainda passeando pela Constituição Federal o
artigo 217 prescreve que é dever do Estado incentivar
o lazer como forma de promoção social, bem como o
estímulo ao desporto.
Assim, certo da importância do tema, venho solicitar
apoio de Vossa Excelência no sentido de encampar a
pretensão ora registrada, além de imprimir
prosseguimento a esta demanda.
Palácio Domingos Martins, 30 de maio de
2012.
CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT
1

Art. 174. “ Indicação é a proposição em que se sugere
aos poderes do Estado medidas de interesse público cuja
iniciativa legislativa ou execução administrativa não seja
de competência de Poder Legislativo”
2
Art. 23 (...)
X–
combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos;

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
307/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 308/2012
Senhor Presidente:
O Deputado Estadual que ora subscreve, com
fundamento nos artigos 141, VIII e art. 1742, do
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Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, solicitam a V. Exa. que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo, Senhor Renato
Casagrande, a seguinte INDICAÇÃO:
Seja regulamentada a Lei 4.133 de
27 de julho de 1988 que trata da
Lagoa de Jabaeté, bem como seja
criada uma Unidade de Conservação
naquela área.
A Lei nº 4.133 de 27 de julho de 1988, em
seu artigo primeiro declara de preservação
permanente a vegetação natural existente ao redor e
ao longo da Lagoa de Jabaeté, situada no Município
de Vila Velha.
Entretanto, a eficácia da Lei Estadual nº
4.133 de 27 de julho de 1988 está diferida no tempo,
a depender de ato do Poder Executivo objetivando a
sua regulamentação, conquista social que remonta
mais de 10 anos.
A presente Indicação visa propor a
regulamentação da citada lei, bem como a criação de
unidade de conservação da Lagoa.
Outrora, os jornais de grande circulação já
vêem veiculando há algum tempo o processo de
degradação e abandono da Lagoa de Jabaeté,
ecossistema importante para a população do
Município de Vila Velha, bem como para nosso
Estado.
Contudo é forçoso reconhecer a necessidade
de se manter a lagoa saudável, pois o manancial
abriga várias espécies de animais e vegetais, além de
muitas espécies marinhas como moluscos, crustáceos
e peixes.
No que toca a alguns dados, características e
curiosidades sobre a Lagoa Jabaeté peço vênia para
colacionar as informações abaixo, extraídas do sitio
do Jornal Século Diário3, senão vejamos:
De acordo com a cobertura
aerofotogramétrica, a Área de
Preservação Permanente (APP) da
Lagoa de Jabaeté abrange uma área
de 3.402.037,69 m². Segundo o art.
75 da Lei nº 1980/82, as florestas e
demais formas de vegetação natural
situadas no entorno da Lagoa
Jabaeté já são consideradas como
Áreas de Preservação Permanente
(APP).
Com efeito, a presente indicação tem o
propósito de garantir eficácia e reafirmar a
importância do conteúdo da Lei Estadual nº 4.133 de
27 de julho de 1988, com a sua superveniente
regulamentação, e com a urgência que se requer na
criação da Unidade de Conservação a fim de garantir
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medidas de apoio a preservação da vegetação natural
existente ao redor e ao longo da Lagoa de Jabaeté.
Palácio Domingos Martins, 30 de maio de
2012.
CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT
2

Art. 174. “ Indicação é a proposição em que se sugere
aos poderes do Estado medidas de interesse público cuja
iniciativa legislativa ou execução administrativa não seja
de competência de Poder Legislativo”
3
http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/marco/19/n
oticiario/meio_ambiente/19_03_09.asp

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
308/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 309/2012
Senhor Presidente:
O deputado infra– assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, com
fulcro nos artigos 134 inciso VIII e 167–A do
Regimento Interno aprovada pela Resolução nº
1.600/91, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação
da seguinte matéria:
Incluir no Programa “Caminhos do
Campo” a pavimentação asfáltica da
estrada
rural
que
liga
as
comunidades de São Pedro e
Taquarussu, interligando a ES 248 à
ES 356 no município de Marilândia,
passando pelas comunidades de São
Pedro, Alto Patrão– Mór, Patrão–
Mór e Taquarussu, perfazendo– se
um trecho de aproximadamente 17
km de estrada.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012.
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual – PMDB
Vice – Líder do Governo
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JUSTIFICATIVA
A proposta busca promover a infra–estrutura
de transporte da região para facilitar o escoamento da
produção agrícola e pecuária, do eucalipto, do leite,
em especial, do café conilon, que representa mais de
¼ da produção total do município.
Melhorar a qualidade do transporte
rodoviário e do transporte escolar de alunos que
cursam, desde o ensino fundamental até o superior.
Facilitar o deslocamento da população do
campo, que em tempos de chuva fica impossibilitada
por até 03 (três) dias, de locomover-se até o Centro
do município.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
309/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
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que frequentam a cidade de Guarapari a
reestruturação do CBMES com a criação do Quinto
Batalhão Bombeiro Militar (5º BBM), situado no
município de Guarapari, pois nessa famosa cidade
litorânea existe atualmente uma Companhia
Bombeiro Militar Independente (Cia BM Ind) com
um modesto efetivo para atender uma população que
quase quadruplica por ocasião do período mais
quente do ano, quando veranistas dos mais
longínquos rincões do Brasil procuram as praias do
município para se banharem e desfrutarem de suas
belezas naturais.
Além disso, em virtude do
crescimento populacional da região, que tem como
polo a cidade de Guarapari, aliado ao crescimento de
indústrias e do movimento de veículos numa das
mais importantes rodovias do Estado, a BR – 101
Sul, o serviço do CBMES necessita aumentar seu
poder operacional, a fim de acompanhar o
desenvolvimento da região. Além disso, o Batalhão a
ser criado abrangerá uma Companhia Bombeiro
Militar que está em fase de construção no Município
de Anchieta, podendo inclusive atender outras
cidades por todo o litoral sul do Estado, trazendo
mais segurança para a população que necessita dos
serviços do Corpo de Bombeiros.
Atividades principais do 5º BBM, em
Guarapari:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

- Serviço de salvamento marítimo

INDICAÇÃO N.º 310/2012

- Perícia de Incêndio e Explosões

Senhor Presidente:
O deputado infra–assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, com
fulcro nos artigos 134 inciso VIII e 167–A do
Regimento Interno aprovada pela Resolução nº
1.600/91, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação
da seguinte matéria:
Transformar a 1ª Companhia do Corpo de
Bombeiros de Guarapari em Batalhão do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo.

- Serviço de salvamento terrestre

- Atividades Regionais de Defesa
Civil
- Atividades Técnicas (vistorias
técnicas, concessão de alvará e
análises de projetos) Resgate
Expostos assim os motivos que nos nortearam na
elaboração da propositura, e considerando que esta
indicação defende mais que o “interesse público”, mas
principalmente atende aos anseios da população, contamos
com a sensibilidade do Excelentíssimo Senhor
Governador para a devida análise e providências que
contemple o município de Guarapari com um Batalhão do
Corpo de Bombeiros.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012.
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual – PMDB
Líder do Governo
JUSTIFICATIVA
Será de grande valia para a população
capixaba, em especial para os moradores e turistas

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
310/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 311/2012
Senhor Presidente:
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no
uso de suas atribuições regimentais contidas nos
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700,
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr.
José Renato Casagrande, a seguinte:
INDICAÇÃO
A Deputada signatária vem, respeitosamente,
indicar a V.Exa. que determine ao órgão competente
que estude a possibilidade de cota mínima para livros
de escritores capixabas e produzidos no Estado do
Espírito Santo, ou que o tenham como tema principal,
nos estabelecimentos onde são comercializados.
Senhor Governador,
Conforme solicitação que me foi apresentada
com uma minuta de projeto de lei que dispõe sobre
a estipulação de conta mínima para livros produzidos
no Espírito Santo, ou que o tenham o Estado como
tema principal, nos estabelecimentos onde os mesmos
são comercializados, (cópia em anexo), destacando–
se que o objetivo da lei deve ser de atuar em um
ponto da cadeia produtiva do livro, ainda muito
problemático no Brasil, a saber, a sua aquisição pelo
leitor que freqüenta livrarias. Reforçar esse setor
implicaria em não só contribuir para o
desenvolvimento social e cultural do nosso Estado,
mas também para favorecer a economia local, em um
mercado que envolvem escritores (e devemos pensar
não só em literatura, mas também em livros técnicos,
didáticos e outros segmentos), editores, artistas
gráficos, publicitários e livreiros, apenas para citar
algumas das áreas envolvidas.
Além disso, o contexto atual oferece um bom
momento para incentivar a produção editorial no
Espírito Santo. Primeiramente, o Estado experimenta
uma fase de crescimento econômico, estando à
população com maior poder aquisitivo, o que permite
um gasto maior com produtos culturais. Ademais, a
elevação significativa do acesso ao nível superior,
devido a projetos sociais como Nossa Bolsa e Prouni,
tende a impulsionar cada vez mais esse setor da
economia. Por outro lado, a emergência de novas
editoras que têm se dedicado a lançar livros de boa
qualidade de autores locais, como a Cousa e a
Cândida, também tem favorecido o aumento da oferta
de títulos de locais.
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Outro fator que tem aumentado a produção
editorial regional é a proliferação de leis municipais
de incentivo cultural, uma delas já existente há alguns
anos em Vitória, na forma da Lei Rubem Braga.
Recentemente, também os municípios de Cariacica,
Vila Velha e Serra aprovaram e têm aplicado leis
similares com relativo sucesso, de tal forma que os
autores estão encontrando maior espaço para a
publicação de suas obras. No entanto há que se
ressaltar que não basta a mera publicação de livros.
Entendo ser preciso que sejam realizadas iniciativas
que fomentem a efetiva circulação dos produtos
originários dessas leis.
Finalmente,
para ficar nos principais
elementos favoráveis, há que se destacar o aumento
no consumo de livros de segmentos específicos, tais
como auto–ajuda, história do Brasil e outros, como
mostra claramente recente reportagem publicada pela
revista Veja, cuja cópia segue em anexo. É preciso ter
em mente que quem compra um livro pela primeira
em uma onda de consumo, seja por motivo religioso,
seja por ter visto um filme, ou por qualquer outra
razão, tende, na maior parte das vezes, a se tornar um
leitor habitual. É no incentivo a esse importante
hábito que o Estado deve atuar. Não é possível que
uma sociedade progrida de maneira consistente sem
que seus integrantes tenham esse elemento em sua
base. Sem uma formação cultural sólida, é difícil que
haja uma sociedade saudável e é difícil a formação
de valores. Sem ela, a sociedade pode até progredir
economicamente, mas os problemas sociais, já
alarmantes atualmente se aprofundam.
Por tudo isso, repita–
se, é necessário
fortalecer a cadeia produtiva de livros no nosso
Estado. Iniciativas como a da Secretaria Estadual de
Cultura, que tem publicado livros para distribuição,
não dão conta de todo esse ciclo, pois os títulos
lançados são distribuídos a algumas pessoas (as quais
podem nem chegar a lê– los) e não estão disponíveis
nas livrarias para quem por eles se interessar ou deles
necessitar.
Pelo exposto, apresento a Vossa Excelência a
presente indicação acompanhada por projeto de Lei
que nos foi encaminhada pelos Drs. Alfredo Andrade
dos Santos Junior e Osvaldo Lucas Andrade.
Palácio Domingos Martins, 29 de maio de
2012.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PMDB
PROJETO DE LEI N.º /2012
Dispõe sobre a estipulação de cota
mínima para livros produzidos no
Espírito Santo, ou que o tenham
como
tema
principal,
nos
estabelecimentos
onde
se
comercializem livros.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

nos últimos doze meses, ao menos uma vez por mês
em seu espaço um encontro com um autor capixaba.

DECRETA:

§ 1º. Ao final de cada mês, o estabelecimento
deverá encaminhar à Secretaria de Cultura do
Espírito Santo o relatório de eventos conforme

Art.1º As Livrarias, Papelarias, Lojas de
Conveniência e demais estabelecimentos que
comercializarem livros no Estado do Espírito Santo
deverão disponibilizar ao público em suas estantes
um mínimo de 5% (cinco por cento) da totalidade de
seus títulos para obras escritas por autores capixabas.
§ 1º. Considera–
autor capixaba:

se, para efeitos dessa lei,

I – O autor nascido do Estado do
Espírito Santo;
II – O autor que reside no Estado do
Espírito Santo há mais de 5 anos e
nele desenvolva suas atividades
profissionais;
§ 2º. Equipara– se ao autor capixaba, para
efeitos dessa lei, aquele que, ainda que não resida no
Estado do Espírito Santo, sobre ele desenvolva
pesquisas acadêmicas ou culturais.
Art. 2º. Será permitido que as lojas de que
trata esta lei tenham uma seção exclusiva para títulos
de autores capixabas, desde que em local visível, com
a devida sinalização indicando “AUTORES
CAPIXABAS”.
§ 1º. Caso a seção de autores capixabas esteia
localizada em andar diferente do da entrada do
estabelecimento, esta deverá ter a indicação de que há
uma seção específica, destacando o andar
correspondente.
§ 2º. Independente de haver uma seção
exclusiva, o estabelecimento deverá disponibilizar
em sua vitrine um mínimo de 5% de livros de autores
capixabas.
Art. 3º. A Secretaria de Cultura do Estado
do Espírito Santo oferecerá periodicamente
treinamento para a formação de vendedores com
conhecimentos da produção literária e técnica dos
autores capixabas, conforme definidos por esta lei.
Parágrafo único. Cada estabelecimento
deverá ter no mínimo um vendedor capacitado pelo
treinamento previsto no caput deste artigo.
Art. 4º. Fica criado o selo “Empresa amiga
do autor capixaba”, a ser concedido anualmente
àqueles estabelecimentos que, além de atenderem o
previsto nos artigos 1º, 2º e 4º, tenham promovido,

Modelo em anexo I desta Lei, devidamente
preenchido, incluindo a assinatura de pelo menos 15
presentes e um foto do evento. (formulário com a
data do evento, o nome do autor que compareceu,
assinatura dos presentes, mínimo de 15 assinaturas,
foto do evento anexada).
§ 2º. As empresas detentoras do selo previsto
no caput terão prioridade nas licitações promovidas
pelo Governo do Estado, quando o objeto for
exclusivamente a aquisição de livros.
§ 3º No caso de empresa que tenham mais de
uma loja, os critérios para a concessão do selo
previsto no presente artigo serão aplicados por
unidade comercial, sendo concedido o benefício para
uma loja específica.
Art. 5º. Os benefícios previstos nesta lei não
excluem outros a serem aplicados pelas esferas
municipais.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio Anchieta, 29 de maio de 2012.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º
311/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO
CARLOS) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª
que não há mais Expediente a ser lido. (Pausa)
O SR. LUCIANO REZENDE – Senhor
Presidente, pela ordem! Aprovamos nesta Casa de
Leis uma comissão para estudos econômicos do
Espírito Santo pós–Fundap, com determinado
número de membros. A comissão, por meio de
emenda, aumentou o número de participantes.
Pedimos a V. Ex.ª que a Mesa Diretora nos oriente no
sentido de constituir, o mais rápido possível, essa
comissão com a chegada dos novos membros, para
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que possamos marcar a reunião e dar seguimento aos
trabalhos.
Estamos recebendo nesta Casa o Senhor
Geraldo Luzia de Oliveira Junior, mais conhecido
como Juninho, Vice–Prefeito de Cariacica, nosso
amigo, do nosso partido PPS, amigo do Senhor
Presidente Theodorico Ferraço e de muitos outros
Deputados. Que seja registrada em ata a presença
ilustre de Juninho.
(Comparecem
os
Senhores
Deputados José Carlos Elias,
Marcelo Coelho, Sérgio Borges e
Solange Lube)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – A Presidência registra, com
satisfação, a pedido do Senhor Deputado Luciano
Rezende, a presença do ilustre Senhor Juninho, Vice–
Prefeito de Cariacica.
Solicito à Secretaria Geral que tome às
providências devidas para atender a V. Ex.ª tendo em
vista a importância do requerimento.
Não havendo mais Expediente a ser lido,
passa– se à fase das Comunicações.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Nilton Baiano.
Alertamos aos Senhores Deputados que o
Senhor Deputado Nilton Baiano tem um importante
pronunciamento a fazer. É nosso companheiro, está
sendo vítima de um processo e precisa prestar o
esclarecimento necessário a esta Casa de Leis.
O SR. NILTON BAIANO – (Sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, esta semana a imprensa tem
divulgado que a Justiça Federal pediria o meu
afastamento desta Casa de Leis.
Quando fui Secretário da Saúde pela última
vez estava empenhado em concluir a obra do
Hospital Infantil de Vila Velha, que há vinte anos não
se concluía. Com isso, encaminhamos ofício no dia
19 de novembro de 2001, ao Secretário de Obras e
Transportes, responsável pela obra, perguntando se
aquela etapa seria uma continuidade. O Secretário, à
época, respondeu que não era só continuidade, mas
que existia uma sinergia entre uma etapa e outra e me
aconselhou que enviasse à Procuradoria Geral do
Estado ofício para saber se a obra tinha legalidade.
Enviamos o ofício, que diz:
Senhor Procurador Geral:
O presente tem como finalidade
consultar esta douta Procuradoria
Geral quanto à possibilidade jurídica
de ampliar o valor contratual do
contrato n.º 018/2000, firmado entre
esta Secretaria e a Blokos
Engenharia (...).
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Este ofício foi encaminhado no dia 26 de
novembro de 2001, e recebemos do Procurador Geral
do Estado uma conclusão que diz:
Conclui– se, assim, com esteio nas
abalizadas decisões do TCU e nas
demais ponderações anteriores, que
o Administrador, em conjunturas
particularíssimas, ao verificar na
extrapolação do limite um mal bem
menor, pode efetivar o aditivo
correspondente,
fundamentando
tecnicamente sua postura, até
porque,
no
caso
examinado,
apresentou motivos, até, voltados
para o atendimento urgente (...)
No dia 17 de dezembro de 2001, recebemos
do Procurador Geral do Estado ofício dizendo:
aprovo a manifestação das folhas 32 e 40.
Ou seja, primeiramente fizemos o aditivo
baseado na legalidade. Ouvimos quem entendíamos
ser responsável pela legalidade: a Procuradoria Geral
do Estado.
Senhor Presidente, saí da Secretaria Estadual
de Saúde no mês de abril para me descompatibilizar e
ser candidato. O novo Secretário que assumiu em
maio, cancelou o meu 5.º Termo Aditivo, fez o 6.º
Termo Aditivo e depois o 7.º Termo Aditivo,
pagando. Saí da Secretaria em abril e o primeiro
pagamento foi em dezembro. Posteriormente o
Ministério Público Federal pediu ao Tribunal de
Contas da União que investigasse aquele aditivo. O
Tribunal investigou e o devolveu ao Procurador
Federal dizendo que não tinha indícios de
irregularidades. Não satisfeito, o Ministério Publico
Federal pediu ao Tribunal de Contas da União que
fizesse uma tomada de conta especial e assim o TCU
fez.
E, na tomada de conta especial assinado pelo
Procurador da República Marinus Eduardo De Vries
Marsico, Procurador Federal, encaminha documento
dizendo:
Analisa– se, nesta oportunidade,
tomada
de
contas
especial
instaurada pelo Tribunal de Contas
da União mediante a conversão de
processo
de
representação,
formulada pelo Exm.º Procurador
Federal da República(...)
Apenas para situar os fatos que
deram ensejo à conversão do
presente processo em tomada de
conta especial, lembramos que o
Tribunal, ao julgar os Embargos de
Declaração(...) que examinasse as
possíveis repercussões do 5.º Termo
Aditivo(...).
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O que não mais existia, porque ele foi
cancelado pelo novo Secretário.
Isso porque, consoante registrado
no voto – condutor do aludido aresto,
de lavra eminente Ministro Benjamin
Zymler, os atos, em tese irregulares,
trazidos ao conhecimento dessa
Corte de Contas, acabaram por ser
custeados com recursos estaduais,
ainda que por força de evento alheio
à vontade dos responsáveis.
Ou seja, o Tribunal de Contas da União diz
que não houve dinheiro da União desse processo,
porque o Estado devolveu o dinheiro que a Secretaria
havia pago.
O gerente da divisão da Secex/ES,
por sua vez, contando com a
anuência do titular daquela unidade,
discorda diametralmente da proposta
supra,
por
entender
não
caracterizada
competência
do
Tribunal de Contas da União no
presente caso.
Ou seja, para julgar o presente processo.
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, diz o Procurador:
Esclarece que o reexame da matéria
procedido pela unidade técnica após
o provimento dos Embargos de
Declaração teria enveredado por
questão não mais controvertida, qual
seja, a existência de débito(...).
Observa–se, ademais, não estar
configurada a existência de dano a
ser ressarcido, uma vez que o
pagamento
efetuado
pela
administração estadual à empresa
Blokos Engenharia Ltda. deu– se em
estrita contraprestação aos serviços
por ela prestados, inexistindo
indícios de sobrepreço da planilha
da construtora.
É o que consta do documento do Tribunal de
Contas da União.
Mas, continuando:
Assim, complementa, ainda que
eivados de vícios os instrumentos que
deram
ensejo
ao
pagamento
impugnado, não poderia a União, ou
mesmo o Estado do Espírito Santo,
locupletar–se às expensas do
particular. (...)
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Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, com efeito, o suposto débito em
questão, decorrente do pagamento feito pelo
Secretário oito meses depois que saí da Secretaria, de
quinhentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais,
esse dinheiro foi totalmente devolvido à União,
corrigido para cima, para seiscentos e noventa e cinco
mil reais, quando deveria ter sido corrigido para
seiscentos e vinte e cinco mil reais.
O Procurador Federal ainda diz que:
(...) Acontece que o valor depositado
não foi inferior ao devido, isso em
razão de não ser necessária, em
nosso entendimento, a aplicação de
juros sobre esse montante. Não se
trata de débito por irregularidades
praticadas, mas sim de correção de
um erro na destinação dos valores.
(...)
Esse é o parecer da Tomada de Contas
Especial do Tribunal de Contas da União.
(...) Por fim, além das providências
já aviltradas pela Secex/ES, sugere–
se a remessa de cópia do acórdão
que
vier
a
ser
proferido,
acompanhada
de
cópia
dos
respectivos relatório e voto. (...)
O Acórdão n.º 1413/2010, do TCU, 2.ª
Câmara, sob a presidência do Ministro Walton
Alencar Rodrigues, relator Ministro Benjamin
Zymler e a Procuradora da República Cristina
Machado da Costa e Silva estabelece:
Os Ministros do Tribunal de Contas
da União, com fundamento no art.
212 do Regimento Interno do TCU,
ACORDAM, em determinar o
arquivamento do processo (...)
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, pelo que consta desta
documentação, a Justiça Federal não tem a
competência para julgar recurso que não pertence à
União.
Sinto– me muito bem nesta Casa. Sinto-me
feliz. Acho que o mandato de Deputado Estadual
engrandece o político.
Cheguei à cidade de Vitória em 1969 para
concluir o curso de Medicina. Em quarenta anos, não
só na área médica, nunca tive meu nome envolvido
em coluna policial por mau atendimento.
O Espírito Santo me deu certamente o que o
meu Estado da Bahia não me daria. Por este Estado
fui Deputado Federal por quatro mandatos, sendo que
num deles fui o mais votado. Por este Estado fui
Secretário da Saúde por duas vezes, superintendente
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do Inamps, secretário de municípios e, agora, estou
ocupando a vaga de Deputado Estadual na suplência
do Senhor Vandinho Leite.
Digo isso porque as instituições não devem e
não têm o direito de serem corporativas. As
instituições...
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Senhor Deputado Nilton Baiano, V.
Ex.ª pode continuar fazendo uso da palavra. Podemos
abrir uma exceção com relação ao tempo de
pronunciamento. Inclusive, os Deputados inscritos
depois de V. Ex.ª já cederam o tempo para que fale.
Tem o direito de se defender, de mostrar ao povo do
Espírito Santo que é um Deputado íntegro, honesto,
cuja vida foi pautada pela honestidade, pela
responsabilidade. Esta é a tribuna que V. Ex.ª tem
para se defender.
O SR. NILTON BAIANO – Obrigado,
Senhor Presidente Theodorico Ferraço.
Agradeço ao Senhor Deputado Doutor
Hércules, ao Senhor Deputado José Esmeraldo e a
outros que nos ouvem, mas não vou cansá-los muito.
Como dizia anteriormente, as instituições não
têm o direito de ser corporativas, mas têm que ser
respeitadas. O Poder Legislativo tem que ser
respeitado e não respeitar quem o denigre.
Eu não seria digno de estar nesta Casa se
tivesse sujeira na minha vida. Não tenho. Nunca
roubei e nunca permiti que quem estivesse sob o meu
comando roubasse. Nunca! Denúncias tive contra
mim, várias, todas infundadas; entrei com processo
na Justiça contra todas. Como foi o caso do Senhor
Paulo Maluf, que disse nos jornais e na televisão que
tinha me dado duzentos mil dólares. Entrei com um
processo na Justiça contra ele. E assim foi a minha
vida.
Tenho toda a documentação de presidente de
CPI, do Conselho de Ética, da presidência da Câmara
dos Deputados quando por lá passei, dizendo da
minha postura de ética e de decência.
Nunca votei, nos quatros mandatos de
Deputado Federal em Brasília, a favor ou contra
projeto em troca de favor, de cargo, de emprego, etc.
Sempre votei contra o que achava errado. Votei
contra o então Presidente Fernando Henrique
Cardoso; votei várias vezes contra o então Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Mas votei várias vezes a
favor, quando entendia que o projeto era bom. Essa é
a minha vida. Não tenho vergonha dela.
Dizem que se perdermos muitas coisas,
depois as recuperamos. Fala-se até o seguinte: se
você perder o prestígio, de repente, você recupera.
Agora, se você perder a credibilidade, essa não se
recupera. Nunca perdi a credibilidade e nunca
perderei.
Nós vamos ganhar esse processo, porque
achamos que houve erro material da decisão. Vamos
ganhar. E estamos trazendo esse assunto em pauta
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não para defesa própria, mas para fazer uma defesa
até desta Casa. Não seria digno de nesta Casa
continuar se estivesse praticando um ato que viesse
denegrir a imagem desta Instituição. Nem assumiria o
mandado de Deputado Estadual se assim procedesse.
Inclusive, como já falei, sinto– me orgulhoso de estar
nesta Casa.
Já abaixei a cabeça em algumas situações. Já
abaixei a cabeça por algo que tenha feito; já abaixei a
cabeça por, às vezes, ao atender um paciente, não ter
meios de tirá-lo do óbito; já aconteceu comigo. Mas
nunca abaixei e nem vou abaixar a cabeça por
denúncia de corrupção, porque isso na minha vida
não cabe, Senhor Presidente Theodorico Ferraço, não
cabe!
Erros todos cometem e certamente já cometi
muitos erros. Agora, erros de corrupção, essa marca,
essa situação não vou levar para a eternidade, porque,
repito, sempre pautei a minha vida por decência, por
ética, por companheirismo. Sempre procuro atender
aos outros antes de mim.
Fui coordenador de Bancada várias vezes,
inclusive, quando o Senhor Deputado Elcio Alvares
era Senador. O Senhor Deputado Theodorico Ferraço
foi Deputado Federal junto comigo. Deixava os meus
pleitos por último. Os meus pleitos eram por último.
Senhor Presidente, agradeço a oportunidade.
É o que tinha para falar. Estou de cabeça erguida e
vou continuar dessa forma porque, primeiro,
ganharemos este processo em trâmite. Estou falando
isso porque, às vezes, as pessoas não entendem, não
sabem. Este documento que tenho em mãos com
todos os pareceres está à disposição de todos.
Agradeço ao Senhor Presidente, por ter me permitido
usar este tempo.
E obrigado, Senhor Deputado Doutor
Hércules. Continuarei minha vida política porque
gosto; vida política de decência. É claro que a
política é boa. E temos de incentivar as mulheres e os
jovens a praticarem a política boa, com decência,
com ética e compromisso, como ocorre nesta Casa de
Leis. E é esta política que vou continuar praticando.
(Muito bem!)
(Comparecem
os
Senhores
Deputados Da Vitória, Lúcia
Dornellas, Marcelo Santos e Rodney
Miranda)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Senhor Deputado Nilton Baiano, V.
Ex.ª tem um passado e um presente de homens
público deste Estado, dos mais notáveis. Os
equívocos, por certo, serão esclarecidos. E a Justiça
Federal, tanto por intermédio do Ministério Público
quanto dos honrados e dignos Juízes Federais, terão
naturalmente momentos de compreensão, momentos
de meditação para chegar à conclusão de que no
cumprimento das suas obrigações, terão também
momentos para dizer em alto e bom som que
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problemas de irregularidades administrativas não
atingem o seu caráter e a sua presença neste
Parlamento, uma presença que muitos nos honra e
dignifica.
Obrigado aos Senhores Deputados Doutor
Hércules e José Esmeraldo pelo tempo cedido ao
Senhor Deputado Nilton Baiano.
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Ouvi com atenção a
explanação do Senhor Deputado Nilton Baiano.
Estou na vida pública há trinta anos. Até hoje tenho
tido o Senhor Deputado Nilton Baiano como cidadão
e agora como colega nesta Assembleia Legislativa. É
um Parlamentar digno, de caráter e de ética. Sempre
vejo S. Ex.ª desta maneira.
Deixo registrado neste Plenário minhas
convicções de que houve equívoco por parte da
justiça, porque, das pessoas que trabalharam com o
Senhor Deputado Nilton Baiano, nunca vi qualquer
ato que viesse a desabonar sua conduta. Acredito
naquilo que S. Ex.ª disse desta tribuna: quero que seja
feita justiça, mas, acima de qualquer coisa, quero que
seja feita justiça divina, porque às vezes há falhas na
justiça humana.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Roberto Carlos. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e darei continuidade ao rito da sessão.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Freitas.
O SR. FREITAS – (Sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores
Deputados,
primeiramente
nos
solidarizamos com o Senhor Deputado Nilton
Baiano, Ex-Deputado Federal, que tem honrado
muito seu mandato nesta Casa. Passei a conhecer S.
Ex.ª nesta Legislatura, mas devo dizer o quanto tem
demonstrado ser bom caráter, bom companheiro,
homem ético e probo. É desta forma que conhecemos
o Senhor Deputado Nilton Baiano; é assim que o
vemos. Por isso temos toda tranquilidade de ser
solidário com V. Ex.ª nesta causa.
Precisamos falar mais e retornar à
oportunidade em que o nosso Ex-Presidente, Senhor
Rodrigo Chamoun, ao tomar posse, estabeleceu como
meta: a defesa veemente da política.
Fazendo hoje este discurso, na fase das
Comunicações, precisamos defender a política e os
homens públicos do caráter do Senhor Deputado José
Carlos Elias. Precisamos discursar em defesa do
Senhor Deputado José Carlos Elias. As pessoas estão
se perguntando, ao lerem a grande imprensa do nosso
Estado e verem a foto estampada de S. Ex.ª, o que
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está acontecendo com o extraordinário homem
público que muito tem colaborado, não somente com
o Município de Linhares, mas com todo o Estado do
Espírito Santo. Algumas vezes foi prefeito; teve em
alguns mandatos de Deputado Federal, e sabemos
quantos recursos canalizou para o Estado do Espírito
Santo e para a região Norte. Quando olhamos o que a
grande imprensa publica a respeito do Senhor
Deputado José Carlos Elias, que está com seu
mandato cassado pela justiça de Linhares, o que há
escrito? O Senhor Deputado José Carlos Elias está
com seu mandato cassado em função, Senhor
Deputado Marcelo Coelho, de usar recursos públicos
para autopromoção. Ora, qualquer prefeito que
administra seu município para ter êxito e bons
resultados, é obvio que vai se promover. É com
recursos públicos que administra. Como não pode se
promover? Ele só não vai se promover se sua gestão
for horrorosa. Se fizer uma gestão exitosa e de
resultados, automaticamente se promoverá.
E no caso é grande a indignação, porque o
prefeito, no exercício de seu mandato, que vai pintar
as obras concluídas, não tem o direito de escolher a
cor dessa tinta. Ora, ia deixar sem pintar? E se
pintar, não escolherá a cor da tinta? Será que teria um
custo maior se pintasse de outra cor?
É a execração da função pública que
vivemos. Não pode ser assim; não deve ser assim. A
cor da tinta que o prefeito usou para pintar as obras
que fez, identifica–se como autopromoção com
recursos públicos.
E quando vamos um pouco mais adiante,
vemos que foi prefeito em 2005, 2006, 2007 e 2008 e
a denúncia foi apresentada em fevereiro de 2008,
último ano de mandato do prefeito. E pior: foi
acatada em abril de 2012, em outro ano eleitoral.
Ora bolas, há uma incógnita muito grande.
Não podemos ficar tão expostos e nos calar.
Precisamos defender a vida pública. Precisamos de
homens probos, éticos e estamos diante de um: o
Senhor Deputado José Carlos Elias.
Falamos com muita tranquilidade, irmão,
porque o Estado do Espírito Santo precisava ter em
todos os órgãos homens públicos, vereadores,
prefeitos, deputados estaduais, enfim, pessoas como o
Senhor, que dão resultados na vida pública.
O Sr. José Carlos Elias – Senhor Deputado
Freitas, agradecemo-lo imensamente pelas palavras.
Foi uma conotação lógica daquilo tudo o que está
acontecendo com nosso nome. Mais alarmante é que
também fomos ludibriados, porque se deixou de
recolher cento e trinta e poucos reais de custas de
uma ação que entramos com contestação onde a
Senhora Magistrada teria que nos conceder mais
cinco dias de prazo, notificar para que pudéssemos de
certa forma justificar. Poderia até ter dado como
deserto minha justificativa. A Senhora Magistrada
ainda teria prazo, se não me engano, de dez a quinze
dias, para dar como transitado em julgado. Mas dia

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
09 venceu o prazo, entramos com a contestação e dia
10 foi decretado perda do mandato.
É lamentável, mas confio em Deus, em
primeiro lugar. E acredito na Justiça; a Justiça vai
fazer justiça como tantas que já se fez neste País.
Tenho certeza de que, com o nosso mandado de
segurança, provando com dezenas e dezenas de
jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. O
deputado só poderá ser julgado pelo Tribunal de
Justiça. Apesar das falhas processuais, acredito que
tenho a Justiça para recorrer.
Agradeço de todo coração às manifestações a
meu favor. Porque trinta anos de mandato não podem
ser jogados como as pessoas querem. A população do
Município de Linhares fala: José Carlos, você foi
cassado por quê?Porque deixou de recolher cento e
trinta reais? Isso está servindo de revolta popular,
pois é uma falta de respeito para com os votos do
maior Município do norte do Estado do Espírito
Santo, onde fui o Deputado mais votado. Então,
acredito e aguardo que a Justiça se pronuncie. E vou
às esferas judiciais naquilo que me couber para
manter este mandato que me foi outorgado pelo povo.
Muito obrigado.
O SR. FREITAS – Agradecemo-lo o aparte.
Parabéns pela defesa, Senhor Deputado José Carlos
Elias. Já iria concluir nessa mesma direção;
evoluindo meu raciocínio, concluiria dessa forma. O
mais absurdo de tudo é V. Ex.ª fazer a sua defesa, a
defesa ser apresentada e, por erro de assessoria
jurídica, não haver o recolhimento de cento e trinta
reais. V. Ex.ª está pagando um preço muito alto. A
classe política não pode, em hipótese alguma, deixar
passar essas coisas. Precisamos ter coragem de
defender nossos mandatos, de defender nossos
companheiros da execração, como está acontecendo
com esse nobre Deputado José Carlos Elias. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sandro Locutor.
O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, colaboradores desta
Assembleia, amigos telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembleia e pela TV
Educativa, boa tarde. Não poderia deixar de falar
sobre os Senhores Deputados José Carlos Elias e
Nilton Baiano. Não temos a experiência política, a
quantidade de mandatos que S. Ex.as têm, portanto,
respeitamos o posicionamento de S. Ex.as. Ambos já
foram deputados federais e contribuíram muito para a
história do Estado do Espírito Santo, principalmente,
arrecadando recursos para o nosso Estado, o que é de
suma importância. Mas nós, nobres colegas
Deputados, inclusive demos uma entrevista, certo dia,
na saída do Plenário, e essa nossa fala não foi exposta
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pela mídia local. Dissemos que S. Ex.as correm o
risco de perder o mandato, por atos administrativos,
por suspeição de irregularidades em mandatos
anteriores. Rogamos a Deus que isso não aconteça.
Não deram tradução, não deram publicidade a nossa
fala feita para a imprensa, que foi no sentido de que a
nossa Justiça, principalmente a justiça comum e a
eleitoral, precisam de maior celeridade.
Quando questionamos constantemente sobre
a brandura da legislação com relação aos crimes
hediondos, que agora passam a ser afiançáveis,
também falamos dos crimes de improbidade. Por que
a Justiça concede à pessoa o direito de ser candidato,
concede–lhe o registro de sua candidatura, e depois
em um tempo já passado, batido, não é julgado logo
devido morosidade da burocracia judiciária que
temos neste País, sendo julgado, condenado só
tempos depois.
V. Ex.as, que foram Deputados Federais, bem
sabem que hoje o Congresso Nacional tem que
legislar, mas se omite em vários momentos, fazendo
com que essas coisas aconteçam por força até mesmo
do Supremo Tribunal Federal. Precisamos cobrar
também do Congresso Nacional celeridade nos
processos de improbidade administrativa a serem
julgados. Ou então, que não se conceda o registro da
candidatura. Porque é absurdo, Senhor Deputado
Nilton Baiano, V. Ex.ª já fazendo um trabalho nesta
Casa de Leis, bem como o Senhor Deputado José
Carlos Elias e o Senhor Deputado Wanildo Sarnáglia
recentemente, já com mais de um ano de mandato,
perderem pela morosidade da Justiça. Nada temos
contra a Senhora Deputada Aparecida Denadai. Pelo
contrário, já a apoiamos, inclusive, em nosso
município de Cariacica, assim como outros que
poderão vir para esta Casa. Mas que a Justiça julgue
esses processos antes de conceder registro de
candidatura para novo pleito.
O Congresso Nacional, Senhor Deputado
Freitas, tem que organizar os nossos códigos para que
a Justiça tenha celeridade, já que temos o enfadonho
processo eleitoral de dois em dois anos. Por que não
se unifica a questão da eleição e se julgue todos os
processos de ações de improbidade de candidatos, de
crimes, nesse período de quatro anos? Estamos nesta
Casa de Leis conclamando o Congresso Nacional
para que faça essa reforma política e que também seja
mais ostensivo no que tange à celeridade do
julgamento de processos de quem vai ser candidato
nas eleições e que já foi gestor, e que responde a
processos judiciais.
Senhor Presidente, apenas mais um minuto
para falarmos de um tema relevante. Convidamos
todos à Câmara Municipal da Serra, para sessão
solene comemorativa ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, dia 05 de junho, às 17h30min. Recebemos
o convite do Senhor Vereador José Marcos Tongo.
Convidamos também para a Semana do Meio
Ambiente, entre 01 e 07 de junho, promovida pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila
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Velha, com várias atividades. Aproveitamos para
cumprimentar o Senhor Secretário João Ismael
Ortulane Nardoto.
No Município de Cariacica, teremos a
Descida do Rio Jucu, em comemoração à Semana do
Meio Ambiente. Muito obrigado. (Muito bem!)
(Comparece o Senhor
Gilsinho Lopes)

Deputado

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Marcelo Coelho. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e concedo a palavra ao Senhor
Deputado Claudio Vereza.
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor
Presidente, declino.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a
palavra ao Senhor Deputado Genivaldo Lievore.
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor
Presidente, declino.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a
palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo.
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, neste minuto que
nos resta, queremos dizer a V. Ex.ª e a todos os
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas desta
Casa que, que neste final de semana tivemos o 1.º
Festival Internacional do Jazz, no Município de
Santa Teresa. Foi um momento muito importante
para o Estado do Espírito Santo. Seguramente é o
primeiro no Estado, e com certeza o primeiro de
muitos outros que virão, com assistência da melhor
qualidade. Tivemos realmente um momento especial
na Capital da Imigração Italiana.
Tivemos, realmente, um momento especial
na nossa Capital da Imigração Italiana deste Estado
de Santa Tereza. Portanto, parabéns ao Prefeito e a
todos os organizadores da festa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Findo o tempo destinado à fase das
Comunicações, passa–se à
ORDEM DO DIA:
Votação da redação final da Proposta de
Emenda Constitucional n.º 07/2011, do Deputado
Claudio Vereza e outros, que inclui o parágrafo
único, do artigo 69, da Constituição Estadual, que

dispõe sobre o projeto de iniciativa popular.
Publicado no DPL do dia 12.04.11. Parecer oral.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 195/2012, oriundo da Mensagem
Governamental n.o 116/2012, que regula o acesso dos
usuários a registros administrativos e as informações
previsto no inciso II do § 4º do artigo 32 da
Constituição do Estado. Publicado no DPL do dia
16/05/2012. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade. Na Comissão de
Cidadania o Deputado Genivaldo Lievore, se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria
na Sessão Ordinária do dia 29/05/2012. (Prazo até o
dia 05/06/2012). (COMISSÕES DE CIDADANIA,
DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS).
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.o 192/2011, do Deputado José
Esmeraldo, que determina a afixação de informação
sobre aumento de tarifa, nos veículos de transporte
coletivo intermunicipal, nos terminais do Sistema
Transcol e nos estabelecimentos e postos de venda de
passagens. Publicado no DPL do dia 15/07/2011.
Pareceres n.os 285/2011, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade e 122/2011, da
Comissão de Cidadania, pela aprovação. Na
Comissão de Infraestrutura o Deputado Marcelo
Santos, se prevaleceu do prazo regimental para
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia
29/05/2012. (Prazo até o dia 05/06/2012).
(COMISSÕES DE INFRAESTRUTURA E DE
FINANÇAS).
Votação adiada em 2.º turno da Proposta de
Emenda Constitucional nº 14/2011, do Deputado
Genivaldo Lievore e outros, que altera a redação dos
artigos 28, inciso VIII, 120, §7º, da Constituição
Estadual, que trata da Competência dos Municípios e
das Funções Essenciais à Administração da Justiça.
Publicada no DPL do dia 27/05/2011. Pareceres n.os
242/2011, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e admissibilidade, 114/2011, da
Comissão de Cidadania, 54/2011, da Comissão de
Finanças e 74/2011, da Comissão de Saúde, todos
pela aprovação, publicados no DPL do dia
15/02/2012. A matéria foi aprovada, em 1.º turno,
com 19 (dezenove) votos favoráveis e (01) abstenção,
na Sessão Ordinária do dia 22/05/2012. Quorum para
aprovação: 3/5(18 votos) – votação nominal.
Votação adiada em 2.º turno da Proposta de
Emenda Constitucional n.o 31/2011, do Deputado
Theodorico Ferraço e outros, que altera o artigo 187 e
o § 2º, do artigo 188 da Constituição Estadual, que
assegura a participação da comunidade nos relatórios
de impacto ambiental, em atividades causadoras de
degradação do meio ambiente. Publicada no DPL do
dia 10/10/2011. Pareceres n.os 531/2011, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
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admissibilidade, 04/2012, da Comissão de Cidadania,
01/2012, da Comissão de Agricultura, ambos pela
aprovação, 09/2012, da Comissão de Meio Ambiente,
pela aprovação, com emenda substitutiva, 22/2012,
da Comissão de Finanças, pela aprovação e
166/2012, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade, da emenda substitutiva de
autoria da Comissão de Meio Ambiente, publicados
no DPL do dia 18/05/2012. A matéria foi aprovada,
em 1.º turno, com 19 (dezenove) votos favoráveis e
(01) abstenção, na forma do parecer da Comissão de
Meio Ambiente, com emenda substitutiva, na Sessão
Ordinária do dia 22/05/2012. Quorum para
aprovação: 3/5(18 votos) – votação nominal.
Votação adiada em 2.º turno da Proposta de
Emenda Constitucional n.o 33/2011, do Deputado
José Carlos Elias e outros, que acrescenta parágrafo
único ao artigo 11 da Constituição Estadual, que
dispõe sobre proteção dos direitos do consumidor.
Publicada no DPL do dia 25/10/2011. Pareceres n.os
489/2011, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e admissibilidade, 01/2012, da
Comissão de Defesa do Consumidor e 16/2012, da
Comissão de Finanças, ambos pela aprovação,
publicados no DPL do dia 02/05/2012. A matéria foi
aprovada, em 1.º turno, com 19 (dezenove) votos
favoráveis e (01) abstenção, na Sessão Ordinária do
dia 22/05/2012. Quorum para aprovação: 3/5(18
votos) – votação nominal.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 169/2012, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 102/2012, que denomina “Dr.
Jayme dos Santos Neves” o Hospital Estadual
localizado no Município de Serra–ES. Publicado no
DPL do dia 08/05/2012. Parecer n.o 254/2012, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade. Lido no Expediente da Sessão Ordinária
do dia 30/05/2012.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 59/2012, do Deputado
Luciano Pereira, que concede Título de Cidadania
Espírito–Santense ao Sr. Dennison de Souza Coelho.
Publicado no DPL do dia 29/05/2012.
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Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 62/2012, da Deputada
Aparecida Denadai, que Concede Título de Cidadania
Espírito–Santense ao Senhor Antonio Fragoso de
Araújo. Publicado no DPL do dia 29/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei Complementar n.º 17/2012, oriundo da
Mensagem n.º 03/2012, do Tribunal de Justiça, que
altera a Lei Complementar Estadual n.º 234/2002,
que dispõe acerca da organização e divisão judiciária
do Estado, instituindo a Comissão de Segurança
Institucional do Poder Judiciário Estadual. Publicado
no DPL do dia 22/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 161/2012, do Deputado Gilsinho Lopes,
que dispõe sobre a aplicação dos princípios da
impessoalidade, moralidade e probidade após o
término do exercício em funções públicas estaduais e
dá outras providências. Publicado no DPL do dia
18/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 170/2012, do Deputado Luciano Pereira,
que dispõe sobre o ressarcimento em dobro em caso
de cobrança indevida ao consumidor por restaurantes,
lanchonetes, bares, boates e similares no âmbito do
Estado. Publicado no DPL do dia 18/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 172/2012, do Deputado Gilsinho Lopes,
que dispõe sobre a responsabilidade no fornecimento
de bebidas alcoólicas. Publicado no DPL do dia
18/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 176/2012, do Deputado Esmael de
Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar nos estabelecimentos que especifica cartaz
divulgando a Lei Estadual nº. 7.737, que institui a
meia entrada em locais públicos de cultura, esporte e
lazer para doadores de sangue e órgãos, e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 21/05/2012.

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 60/2012, do Deputado Da
Vitória, que concede Título de Cidadania Espírito–
Santense ao Sr. Marcus Vinícius Freire. Publicado no
DPL do dia 29/05/2012.

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 185/2012, do Deputado Gilsinho Lopes,
que obriga as operadoras de cartão de crédito e débito
a emitir relatório no ato da tentativa de compra, caso
o cartão tenha sido recusado, informando o motivo
pelo qual ocorreu a negativa de sua aprovação.
Publicado no DPL do dia 28/05/2012.

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 61/2012, do Deputado Da
Vitória, que concede Título de Cidadania Espírito–
Santense ao Sr. Mario Alexandre Guedes Leite.
Publicado no DPL do dia 29/05/2012.

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 63/2012, do Deputado
Marcelo Coelho, que concede Título de Cidadania
Espírito– Santense ao Doutor Diogo Piacentini Engel.
Publicado no DPL do dia 04/06/2012.
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Votação da redação final da Proposta
de Emenda Constitucional n.º 07/2011.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Em Mesa para promulgação.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 195/2012.
Concedo a palavra à Comissão de Defesa da
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores
Deputados José Carlos Elias, Solange Lube, Claudio
Vereza e Marcelo Santos. (Pausa)
Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que
continuarei me prevalecendo do prazo regimental,
requerido na sessão ordinária realizada dia 29 de
maio de 2012, para oferecer parecer ao Projeto de Lei
n.º 195/2012.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – É regimental.
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor
Presidente,
pela
ordem!
Aproveitamos
a
oportunidade para convidar as Senhoras Deputadas e
os Senhores Deputados e os telespectadores para,
amanhã, nesta Casa de Leis, neste Plenário, às 10h,
participarem de audiência pública para debatermos o
Projeto de Lei n.º 195/2012, que trata do acesso à
informação. Temos confirmada a presença da
Senhora Secretária de Controle do Estado, Ângela
Silvares, e também da Procuradoria Geral do Estado,
uma vez que esse projeto é de autoria do Governo do
Estado.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei n.º 192/2011.
Concedo a palavra à Comissão de
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados
Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, Solange Lube e
Atayde Armani.
Senhor Presidente, solicitamos a V. Ex.ª que
seja baixado de pauta o Projeto de Lei n.º 192/2011,
tendo em vista a ausência de algumas informações
necessárias para que este relator possa formar juízo e,
ao final, emitir parecer. É o que peço à Mesa
Diretora, amparado no Regimento Interno desta Casa.
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – É regimental.
O Presidente, com base no art. 143, inciso
IV, do Regimento Interno, baixa de pauta o Projeto
de Lei n.º 192/2011.
Votação adiada, em 2.º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional n.º 14/2011.
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Solicito aos Senhores
Deputados que se encontram nas salas anexas ou em
seus gabinetes, que compareçam nesta sessão
ordinária, pois não há quorum no Plenário para
votação. Temos registrado vinte e sete presenças no
painel eletrônico e acreditamos que esses Senhores
Deputados ainda se encontram nesta Casa de Leis.
Senhor
Presidente,
aproveitamos
a
oportunidade para parabenizar o Senhor Octavio Luiz
Espindula, subdiretor–geral desta Casa, pelo seu
aniversário, comemorando nesta data sessenta e três
anos de idade. É amigo particular, uma pessoa da
qual gosto muito e que tem prestado grandioso
trabalho nesta Casa de Leis. Que Deus o ilumine,
tenha muitos anos de vida e continue sendo essa
pessoa brilhante. Muito obrigado!
(Comparece o Senhor
Esmael de Almeida)

Deputado

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Em votação, em 2.º turno, a Proposta
de Emenda Constitucional n.º 14/2011.
A presente proposta exige votação nominal,
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
à proposta votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª
verificação de quorum para efeito de votação.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – É regimental.
É importante registrar que necessitamos da
presença de dezenove Deputados para efeito de
votação dessa matéria, pois são necessários três
quintos dos membros, o que representa dezoito votos.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, retiram-se os
Senhores Deputados Da Vitória,
Dary Pagung, Glauber Coelho, José
Esmeraldo, Luciano Pereira, Nilton
Baiano e Theodorico Ferraço)

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012

Diário do Poder Legislativo - 123

(Registram presença os Senhores
Deputados Atayde Armani, Claudio
Vereza, Doutor Henrique Vargas,
Doutor Hércules, Elcio Alvares,
Esmael
de
Almeida,
Freitas,
Genivaldo
Lievore,
Gildevan
Fernandes, Gilsinho Lopes, José
Carlos Elias, Lúcia Dornellas,
Luciano Rezende, Luzia Toledo,
Marcelo Coelho, Marcelo Santos,
Roberto Carlos, Rodney Miranda,
Sandro Locutor, Sérgio Borges e
Solange Lube)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Registraram presença vinte e um
Senhores Deputados.
Há quorum para votação.
Em votação, em 2.º turno, a Proposta de
Emenda Constitucional n.º 14/2011.
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor
Presidente, pela ordem! Como Líder da Bancada do
PMDB, peço a palavra para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Marcelo Santos.
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, como Líder da
Bancada do PMDB, encaminho a votação pelo voto
SIM. (Muito bem!)
(Comparece o Senhor
Theodorico Ferraço)

Deputado

O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Na qualidade de Vice-Líder
da Bancada do DEM, peço a palavra para encaminhar
votação.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Atayde Armani.
O SR. ATAYDE ARMANI– (Sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, como Vice- Líder da Bancada
do DEM, encaminho a votação pelo voto SIM.
(Muito bem!)

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, como Líder do PR, quero
prestigiar o Senhor Deputado Genivaldo Lievore,
encaminhando a votação pelo voto SIM. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Passo a presidência dos trabalhos ao
seu Presidente, Senhor Deputado Theodorico
Ferraço. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento.
Em votação, em 2.º turno, a Proposta de
Emenda Constitucional n.º 14/2011.
A presente proposição exige votação
nominal, que será realizada utilizando– se o painel
eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
à proposta votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se ao registro dos votos)
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, comparece o
Senhor Deputado Nilton Baiano)
(Votam SIM os Senhores Deputados
Atayde Armani, Claudio Vereza,
Doutor Henrique Vargas, Doutor
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de
Almeida, Freitas, Genivaldo Lievore,
Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes,
José Carlos Elias, Lúcia Dornellas,
Luciano Rezende, Luzia Toledo,
Marcelo Coelho, Marcelo Santos,
Nilton Baiano, Roberto Carlos,
Rodney Miranda, Sandro Locutor,
Sérgio Borges e Solange Lube)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Votaram SIM vinte e dois Senhores
Deputados; uma abstenção do Presidente,
regimentalmente impedido de votar.
Em consequência, fica aprovada, em 2.ª
turno, a Proposta de Emenda Constitucional n.º
14/2011.
Em Mesa para promulgação.

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor
Presidente, pela ordem! Como Líder do PR, peço a
palavra para encaminhar votação.

Votação adiada, em 2.º turno, da
Proposta de Emenda Constitucional n.º 31/2011.

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes.

Em votação, em 2.º turno, a Proposta de
Emenda Constitucional n.º 31/2011, na forma do
parecer da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente,
com emenda substitutiva.
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A presente proposição exige votação
nominal, que será realizada utilizando-se o painel
eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
à proposta votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se ao registro dos votos)
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, retiram-se os
Senhores Deputados Marcelo Santo e
Nilton Baiano)
(Votam SIM os Senhores Deputados
Atayde Armani, Claudio Vereza,
Doutor Henrique Vargas, Doutor
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de
Almeida, Freitas, Genivaldo Lievore,
Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes,
José Carlos Elias, Lúcia Dornellas,
Luciano Rezende, Luzia Toledo,
Marcelo Coelho, Roberto Carlos,
Rodney Miranda, Sandro Locutor,
Sérgio Borges e Solange Lube)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) –
Votaram SIM vinte Senhores
Deputados; uma abstenção do Presidente,
regimentalmente impedido de votar.
Em consequência, fica aprovada em 2.º turno
a Proposta de Emenda Constitucional n.º 31/2011.
À Mesa para promulgação.
Votação adiada, em 2.º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional n.º 33/2011.
Em votação.
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Na qualidade de Vice-Líder
do Governo, peço a palavra para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Atayde Armani.
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, está proposta do Senhor
Deputado José Carlos Elias, encaminho pelo voto
SIM. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – A presente proposta exige votação
nominal, que será realizada utilizando-se o painel
eletrônico.
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Os Senhores Deputados que forem favoráveis
à proposta votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se ao registro dos votos)
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, retira-se o Senhor
Deputado Luciano Rezende e
comparece o Senhor Deputado Nilton
Baiano)
(Votam SIM os Senhores Deputados
Atayde Armani, Claudio Vereza,
Doutor Henrique Vargas, Doutor
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de
Almeida,
Freitas,
Gildevan
Fernandes,
Genivaldo
Lievore,
Gilsinho Lopes, José Carlos Elias,
Lúcia Dornellas, Luzia Toledo,
Marcelo Coelho, Nilton Baiano,
Rodney Miranda, Roberto Carlos,
Sandro Locutor, Sérgio Borges e
Solange Lube)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) –
Votaram SIM vinte Senhores
Deputados; uma abstenção do Presidente,
regimentalmente impedido de votar.
Em consequência, fica aprovada em 2.º turno
a Proposta de Emenda Constitucional n.º 33/2011.
Em Mesa para promulgação.
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor
Deputado Marcelo Coelho. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento, e darei continuidade ao rito da
sessão. (Pausa)
Discussão, se houver recurso, na forma do
art. 277, § 2.º, inciso 2. º e 5.º, do Regimento Interno,
do Projeto de Lei n.º 169/2012.
Não havendo recurso, o projeto segue à
Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 59/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 60/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
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Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 61/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 62/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue às Comissões Permanentes.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei Complementar n.º 17/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 161/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 170/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 172/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 176/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 185/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 63/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
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O projeto segue à 2.ª sessão.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase
do Grande Expediente, hoje destinado ao uso da
Tribuna Popular, conforme previsto no art. 269 do
Regimento Interno.
A Presidência suspenderá a presente sessão
para a entrada dos convidados. (Pausa)
(A sessão é suspensa às 16h20min e
reaberta às 16h21min)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra, por requerimento do
Senhor Deputado Claudio Vereza, ao Senhor Franco
Patrignani, representante do Instituto Nazionale
Assistenza Sociale para falar sobre o trabalho de
assistência social gratuito prestado aos descendentes
de italianos.
O SR. FRANCO PATRIGNANI – (Sem
revisão do orador) – Agradecemos ao Presidente
desta sessão e a todos os presentes. Para nós,
italianos, que estamos vivendo momento um pouco
complicado seja do ponto de vista econômico e
social, mas seja também a causa dos acontecimentos
naturais que estão golpeando o nosso País neste
período, em particular na região de Emilia Romagna,
que sempre foi muito solidária com os trabalhadores
e com a população brasileira, para nós apresentar
uma das iniciativas sociais que a Sociedade Civil
Italiana pode garantir neste País é uma grande honra
e felicidade.
Agradecemos ao Senhor Deputado Claudio
Vereza, que nos concedeu este espaço.
Parabenizamos o Poder Legislativo deste Estado por
abrir este espaço de apresentação para entidades da
sociedade civil. O nosso objetivo é apresentar um
trabalho que estamos desenvolvendo no Estado do
Espírito Santo e no Brasil inteiro. No Estado do
Espírito Santo já faz quase três anos completos que
oferecemos serviços gratuitos à população, em
particular à população descendente de italianos.
O nome do nosso instituto no Brasil é um
pouco infeliz porque parece ser uma entidade
patronal. De fato é um patronato no sentido de que
faz um patrocínio, dá uma atenção, presta serviço
social e é gerada pela organização sindical CISL –
Central Sindical dos Trabalhadores Italianos. A nossa
missão é representar e defender os direitos dos
trabalhadores brasileiros, italianos e descendentes e
da própria família na matéria previdenciária e na área
de assistência social e cidadania.
O que é o INAS? É o Instituto Nacional de
Assistência Social; é um Instituto gerado pela nossa
central sindical que representa em toda a Itália com
setecentas e cinquenta sedes. Poderíamos dizer em
todas as maiores cidades italianas, nas principais
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cidades de todas as regiões da Itália, e cento e vinte
sedes em todo o resto do mundo, particularmente nos
países com grande imigração italiana. No total,
somos mil e quatrocentos funcionários a serviço dos
cidadãos.
Quais são as atividades que oferecemos?
Nossa atividade é principalmente orientada ao
atendimento ao público em particular sobre assuntos
previdenciários. Portanto, não é só voltada aos
italianos, mas a todos aqueles trabalhadores – e são
muitos – também brasileiros, assim como de outros
países, que tiveram contribuição com o INPS Italiano
e no Brasil também com o INSS brasileiro. Em
virtude de uma lei e de um acordo internacional – a
lei que aplica esse acordo internacional – é possível
juntar os períodos contributivos realizados na Itália e
no Brasil. Portanto, trabalhamos principalmente para
permitir o exercício desses direitos. É considerado
por todo o período de trabalho contribuinte dos entes
previdenciários. Portanto, nossa atenção é orientar e
assessorar nos processos previdenciários; orientar e
assessorar nos processos de cidadania; oferecer
também novos serviços na área do trabalho e facilitar
o intercâmbio entre associações, sindicais, ONGs,
empresas e instituições italianas e brasileiras. Mais
concretamente trabalhamos também em relação às
representações consulares e em particular com o
vice–consulado em Vitória e no Rio de Janeiro.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Concedo a palavra à Senhora Claudia
Bertoldi.
A SR.ª CLAUDIA BERTOLDI – (Sem
revisão da oradora) – Boa tarde a todos. Faremos
uma complementação da situação do Instituto que o
Senhor Franco Patrignani falou. Dentre essas áreas de
atividades temos algumas áreas distintas e uma dela é
relativa aos serviços consulares. O serviço consular
não somos nós que fazemos, mas damos toda a
orientação, ou seja, o passo a passo de como as
pessoas devem se reportar, qual é a documentação
necessária. Então é tudo o que as pessoas procuram
de cidadania principalmente. As pessoas querem
saber como fazer, o que será preciso fazer, quais
documentos, se o vice–consulado tem filas, telefones,
se é muito procurado... Então as pessoas podem ir ao
nosso escritório e lá orientamos como pesquisar,
verificamos
documentação,
oferecemos
toda
orientação necessária para se montar um processo; e
diferentemente de um despachante, não cobramos. Os
trabalhos oferecidos pelo nosso Instituto são
gratuitos.
Outros serviços oferecidos pelo Consulado:
Como se faz um passaporte; que documentação
precisa; como posso agendar. Orientamos as pessoas
para que cheguem lá com tudo certinho para dar
entrada no que for necessário. Essa é a parte do
serviço de cidadania do Consulado passo a passo.
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E qual é o nosso serviço? A área
previdenciária. Como o Senhor Franco Patrignani
disse, trabalhamos com a previdência brasileira e a
italiana. Juntamos, por meio do acordo entre os
países, os tempos que uma pessoa trabalhou. Se a
pessoa trabalhou na Itália, no Brasil, ou em outras
partes do mundo, dependendo do acordo entre os
países, juntamos tudo, ao invés de ter um tempo lá de
cinco, dez anos e um tempo neste país de cinco, seis,
dez anos e ele ser contribuinte em dois países, será
contribuinte único, somando todos os tempos. Isso
pode conceder a ele o direito de uma aposentadoria
no Brasil e outra aposentadoria na Itália, o que
separadamente, às vezes, não teria direito. O nosso
Instituto faz esse trabalho. Ele não precisa ir à Itália,
não precisa ter alguém na Itália para fazer esse
processo. O Instituto é o representante perante esses
órgãos para fazer todo esse trabalho, sempre gratuito.
Fazemos aposentadorias por idade, por tempo de
contribuição, pensões por morte, benefícios. Tudo
entre o Brasil e a Itália.
Para a Itália existe também a contagem de
tempo, tanto para um, quanto para outro. Acessamos
a Internet para obtermos extratos contributivos para
que as pessoas confirmem o tempo, onde
trabalharam, enfim, se está tudo certo.
Uma vez por ano o INPS da Itália pede um
recadastramento. Todos os pensionistas brasileiros
que residem no Brasil e que são atendidos pelo INPS
de lá precisam fazer o recadastramento. Como eles
fazem? Indo ao Patronato. Tudo é feito on– line. E se
não fizer, depois poderá ter problemas de
recebimentos, como suspensão de benefícios. Tudo
isso fazemos para o assistido de maneira gratuita.
Quando ele muda de endereço e telefone, para o
Instituto acha-lo no Brasil, tudo acontece por nosso
intermédio.
Intercâmbios – essa é uma parte mais de
orientação. Não fornecemos bolsas de estudo e cursos
de italiano, mas captamos todas as informações e as
colocamos num banco de dados, como se fosse uma
central, para quem precisa. Exemplo: Se um jovem
sem muita experiência quiser ir à Itália e não sabe o
que fazer, iremos orientá–lo quanto ao curso, à
universidade que irá atende-lo, e se possível faremos
uma ligação entre o jovem e o Instituto. Tentaremos
unir o Brasil e a Itália e dar a informação que a
pessoa precisa.
Uma pergunta que sempre nos fazem. Como
vocês trabalham de graça? São voluntários? Não
recebem? Recebemos sim. Somos funcionários
normais, recebemos salários, mas não cobramos de
quem é atendido pelo Instituto. Por quê? Porque
nossos serviços, que é a parte previdenciária, nos são
revertidos em recursos financeiros. Não podemos
simplesmente sair abrindo processos. O processo a
que damos entrada na Itália ou no Brasil, depois da
sua concessão positiva, se o pensionista recebe o seu
benefício, a isso é dada uma pontuação. Ao final do
ano são somados os pontos fizemos, em cada
patronato no mundo inteiro, e temos acesso a um
fundo italiano. Então é feita uma soma de quanto tem
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no fundo e quantos pontos, isso se reverte e
recebemos sobre o que conseguimos fazer durante
determinado período. Quanto mais trabalho
conseguirmos, quanto a mais benefícios damos
entrada e são concluídos positivamente, mais
recursos recebemos da Itália. Não cobramos nada de
quem vai ao Patronato Inas, para que o atendamos.
Essa é a nossa forma de trabalho.
Somos sete sedes no Brasil inteiro. Nossa
sede principal, a primeira, fica em São Paulo desde
1989. Ela tem pouco mais de vinte e dois anos. Em
Vitória, como o Senhor Franco Patrignani disse,
estamos há aproximadamente três anos. Temos sede
no Rio de Janeiro e em vários outros locais. O que
está faltando em nossa apresentação é Florianópolis,
Santa Catarina, nossa mais nova sede, aberta no ano
passado.
Estamos um pouco espalhados, ainda não
temos condições de estar em todos os Estados, mas
também atendemos outros Estados. Hoje o nosso
escritório de Vitória atende Espírito Santo e as
regiões Norte e Nordeste. Era tudo feito pela sede
principal, em São Paulo, mas a partir deste ano
Vitória atende o Espírito Santo, o Norte e o Nordeste.
Todos os pensionistas que têm algum tipo de
benefício, que têm algum tipo de contato com a Itália
vêm para o nosso escritório. Resolvemos todos os
processos. Como? Por telefone, fax, email, internet,
todas as formas possíveis e imagináveis de contato
tentamos facilitar, ao máximo, para quem nos
procura. Aquele senhorzinho que quer um benefício e
que não tem email, não tem computador, não tem
nada, enviamos pelo correio ou usamos o telefone;
para aquele mais informatizado, mandamos por
email, conversamos um pouco pelo telefone e tudo é
facilitado.
Além de tudo o que foi falado, qualquer outra
situação que tenha a ver com a Itália tentamos dar um
jeito de procurar nos informar, mesmo que não seja o
nosso serviço. Todas as informações possíveis e
imagináveis das mais variadas e das mais engraçadas,
já chegaram ao nosso escritório. E se não é uma coisa
que façamos, procuramos saber quem a faça, para
darmos a informação para quem aparecer em nosso
escritório. Todos os que forem lá serão bem
atendidos. Desdobraremo-nos, apesar de sermos
apenas dois, o Senhor Franco Patrignani e eu, para
atende-los da melhor forma possível.
Caso alguém tenha perguntas ou dúvidas,
estamos à disposição. (Muito bem!)
O Sr. Claudio Vereza – É permitido que
façamos apartes aos convidados da Tribuna Popular.
Então, em primeiro lugar, parabenizo o Senhor
Franco Patrignani e a Senhora Claudia Bertoldi,
minha xará, por sua breve apresentação sobre o
Patronato Inas: Istituto Nazionale Assistenza Sociale,
Patronato que não é dos patrões, mas dos
trabalhadores, e que presta um serviço que pouca
gente conhece. Pouca gente sabe que ele existe. É
mais conhecido o Vice–Consulado da Itália. E
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também, às vezes, são conhecidos os despachantes,
que atuam na área da concessão da obtenção da
cidadania italiana, no caso. Mas um instituto criado
na Itália, ligado a uma central de trabalhadores e que
esteja no Brasil e em cento e em cento e vinte países
espalhados pelo mundo inteiro – esses italianos
dominam o mundo, estão em cento e vinte países – e
estão também em Vitória prestando serviços gratuitos
em todas essas áreas, inclusive previdência. Não
imaginamos como os italianos no Brasil ou os
brasileiros na Itália se viram com relação à
Previdência, à aposentadoria. Não imaginávamos que
existia esse problema, mas existe na área da
assistência de maneira geral e na área da cidadania. E
poucas pessoas sabem.
A vinda de vocês a esta Casa de Leis é
importante para que os Deputados saibam que existe
esse serviço e para que possam indicar pessoas para
procurá– los. Nesta tarde, a divulgação também está
acontecendo pela TV Assembleia, pelo nosso site,
pelo Twitter da Assembleia e, acredito, pelo
Facebook.
Parabenizamos o Senhor Franco Patrignani e
a Senhora Claudia Bertoldi pela fala na Tribuna
Popular desta Casa de Leis apresentando à população
capixaba o Instituto Inas.
O Sr. Roberto Carlos – Parabenizamo-la
pela objetividade e clareza da apresentação.
Somos presidente da frente parlamentar que
defende a necessidade de uma instituição estadual de
ensino superior no Estado do Espírito Santo.
Assistimos a uma parte da apresentação na sala ao
lado e a conclusão em Plenário. Só que prestávamos
atenção e ao mesmo tempo conversávamos com a
Senhora Deputada Solange Lube. Por isso
perguntamos: chega até ao Inas demanda em relação
aos descendentes de italiano do Estado do Espírito
Santo, que possui uma colônia italiana muito grande,
sobre bolsa de estudo para curso superior na Itália?
Há alguma forma de se potencializar, por meio do
instituto, um intercâmbio entre os jovens do Estado e
universidades da Itália?
O SR. FRANCO PATRIGNANI – De fato
a demanda existente entre os jovens é muito elevada.
Constantemente somos interpelados, consultados para
saber quais as potencialidades. Por enquanto
conseguimos exclusivamente difundir as informações
atualmente existentes, que diferentemente ficariam
um pouco reservadas demais. O que poderia ser
feito? Talvez esta Assembleia Legislativa ou o
governo local poderiam, sim, interrogar sobre isso.
Penso que se deve difundir e afirmar sempre
mais a consciência de que é preciso ter fortes relações
internacionais entre todos os países. Entre aqueles
que estão em fase de importante desenvolvimento
como o Brasil, em particular o Espírito Santo, e entre
o estado italiano e as regiões italianas, que estão
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tendo um papel sempre mais importante. As regiões
correspondem institucionalmente aos estados.
Estamos trabalhando neste sentido, tentando
de alguma forma criar pontes. Dizemos que podemos
ser um pilar. Depois temos sempre que definir o pilar
do outro lado para criar essas relações. É claro que
uma coisa é trabalhar voluntariamente, outra coisa é
quando existe uma sensibilidade institucional para
aumentar os intercâmbios e para desenvolver os
relacionamentos. Estamos à disposição. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Obrigado Senhor Franco Patrignani e
Senhora Claudia Bertoldi, foi uma bela apresentação.
Concedo a palavra, por indicação do Senhor
Deputado Doutor Hércules, ao Doutor Hebert Cabral,
neurologista e professor da Universidade de Vila
Velha, para falar sobre a doença Mal de Alzheimer.
O SR. HERBET CABRAL – (Sem revisão
do orador) – Agradeço ao Senhor Deputado Doutor
Hércules o convite para vir a esta Casa falar de uma
doença que aflige cada vez mais a população, em que
o maior fator de risco de vir a desenvolvê-la é ficar
velho.
Frente a estudos epidemiológicos da
população mostrando que o planeta tem cada vez
mais pessoas idosas, não é possível não falar sobre a
doença de Alzheimer. Faço parte de um serviço da
Universidade Federal Fluminense que atende a,
aproximadamente, mil e duzentos idosos em um
centro de referência em doença de Alzheimer no
Estado do Rio de Janeiro. Hoje estou na UVV e na
Emescan desenvolvendo também projetos de
pesquisas ligados ao diagnóstico precoce dessa
doença.
Tivemos uma grata surpresa no ano de 2011,
que foi a descoberta de uma proteína que, injetada na
corrente sanguínea do paciente, marca o início do
processo degenerativo, ou seja, da morte cerebral das
áreas de memória aproximadamente quinze anos
antes de o indivíduo ter o primeiro sintoma de
esquecimento. Isso é uma revolução dentro da
ciência. Estava comentando que o que me deixa feliz
é estar entre pessoas que desenvolvem alguns desses
estudos.
Mas algo que me chama bastante a atenção é
que o Espírito Santo precisa desenvolver políticas
ligadas à assistência, principalmente da doença de
Alzheimer. Estamos na Região Sudeste, onde as
coisas acontecem muito no Rio de Janeiro, em São
Paulo e em Belo Horizonte, mas no Estado somos
poucos professores tentando desenvolver essas novas
formas de dar o diagnóstico precoce dessa doença.
A doença de Alzheimer acomete indivíduos
idosos, principalmente acima de sessenta e cinco
anos. O que sempre falo é que o risco genético não é
muito importante. Quando as pessoas têm casos dessa
doença na família sempre me procuram para saber se
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podem tê-la. Digo que se a pessoa tem casos de
pessoas jovens na família, com menos de cinquenta
ou com cinquenta e poucos anos, que apresentem a
doença de Alzheimer, isso deve deixá–la alerta para o
fator hereditário, ou seja, do condicionamento
genético de vir a desenvolver a doença. Mas a maior
parte da doença de Alzheimer é desenvolvida pelo
fator de risco da idade. Então, voltamos às premissas
básicas: controlar a pressão arterial, controlar o
diabetes, evitar traumatismos cranianos, pancadas, ou
seja, tomar todas as atitudes para ter colesterol baixo,
glicose baixa, fazer dieta, atitudes que estamos a todo
o momento ouvindo em qualquer veículo de
comunicação.
A doença de Alzheimer é dividida três fases.
Existe a fase um, que chamamos de fase leve, em que
a pessoa tem um queixa de esquecimento. Fica
esquecida. Mas o mais importante é a família
perceber que a pessoa está esquecida. Quando o
paciente diz que está esquecido, sempre pergunto
como está esquecido se lembra que está esquecido? É
uma das coisas mais lógicas, que sempre falo. Fico
tão feliz quando o paciente em meu consultório fala:
Vim aqui porque tem trinta dias que percebi que
estou esquecido. Fico muito satisfeito em saber que
ele lembrou que está esquecido. Mas, quando o
familiar diz que ele está esquecido e ele fala que está
ótimo, que não tem problema algum, isso realmente
me preocupa mais. Então o primeiro sintoma é a
queixa de esquecimento confirmada por alguém que
vive junto com o paciente.
O segundo ponto que tem de ser afastado e
que também me preocupa muito é que todas as
pessoas que estão esquecidas atualmente têm a
doença de Alzheimer, porque problemas de tireoide,
de vitamina B12, de ácido fólico, que são frequentes
na população, simulam o início da doença de
Alzheimer. Então quantos pacientes atualmente são
rotulados com Alzheimer e não têm essa doença?
Têm outra doença que está causando o esquecimento
e que, graças a Deus, algumas delas são reversíveis.
Diferente da doença de Alzheimer, que é irreversível.
Faço– me algumas perguntas, porque demoro
às vezes seis meses para descobrir ou para dar o
diagnóstico de que um paciente vai desenvolver a
doença de Alzheimer. Mas, atualmente, quando o
paciente chega a uma consulta, o médico fala que ele
tem Alzheimer de cara, sem pedir um exame, sem
fazer uma avaliação clínica, sem conversar com o
familiar, o que é muito importante, sem gastar um
grande tempo numa consulta com esse paciente. Essa
é uma pergunta que me faço sempre quando recebo
pacientes que me procuram com a queixa de
esquecimento. Então a fase leve é caracterizada por
uma perda de memória, confirmada por um
informante. Mas essa perda de memória tem que ser
suficientemente grande para causar danos na vida
diária da pessoa, ou seja, causar limitações no
trabalho, problemas de ordem familiar. Não é
somente uma queixa de memória, ela tem que
impactar na qualidade de vida do paciente para ter o
diagnóstico da doença de Alzheimer.
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Durante muito tempo estudei a doença de
Alzheimer, até que um dia abri um artigo indicado
por um colega neurologista que falou: Hebert, vamos
estudar o que vem antes da doença de Alzheimer?
Perguntei o que vem antes da doença de Alzheimer.
Ele me disse: Transtorno Cognitivo Leve, que é
detectado num paciente que tem queixa de falta de
memória confirmada pela família, mas ele ainda não
tem a qualidade de vida influenciada. Se ele tem isso
e você o acompanha, ele tem uma chance a cada ano
de desenvolver a doença em aproximadamente doze a
vinte e cinco por cento.
Fiquei oito anos estudando Transtorno
Cognitivo Leve em busca desse chamado diagnóstico
precoce. Agora, em 2011, descobriram que existe o
pré-Transtorno Cognitivo Leve, que pode ser quinze
anos antes das primeiras manifestações de perda de
memória.
A cada ano que passa o desenvolvimento da
neurociência e basicamente a força que nós
professores juntos com nossos alunos fazemos sem
ou com pouco apoio ajudam. Sou um professor
federal, com salário de dois mil e quatrocentos reais,
professor vinte horas, que viajo ao Rio de Janeiro
todas as semanas e volto pelo intuito simples de que
gosto muito do que estou fazendo, como grande parte
das pessoas que fazem algumas coisas assistenciais.
Logicamente, tenho uma remuneração em outras
tarefas que faço, mas acho que esse meu trabalho
social é justificável e acho que a Universidade tem o
papel de levar para a comunidade o que a pesquisa
desenvolve, ou seja, o que chamamos de extensão.
Temos que estender as descobertas e
pesquisas. Desenvolver alguma coisa relacionada às
políticas públicas, principalmente a doença de
Alzheimer, que como falei para vocês, evolui por
fases.
Na
moderada,
o
paciente
tem
comprometimento de atividades básicas tais como
andar, se vestir, escovar os dentes, vestir uma roupa,
coisas muito básicas. E na fase grave ou terminal esse
paciente não consegue se alimentar. Imagine que
você anda porque alguém te ensinou como se anda,
sua mãe o colocou em pé, alguém teve que te chamar,
você caiu um pouquinho até aprender a andar. Se
você esquece como se anda, você não anda mais.
As pessoas, na verdade, desenvolvem alguns
rótulos com relação à doença de Alzheimer, por
exemplo, vovô não se lembra mais de mim, ou papai
não se lembra mais de mim porque ele não gostava
de mim. Não. Papai não se lembra de você, porque
ele se esquece dos filhos na ordem inversa, esquece o
mais novo. Às vezes ele olha no espelho e não sabe
que é ele, porque não se lembra de que ficou velho.
Olha que coisa mais avassaladora você olhar para
você e não saber que é você mesmo! Estou falando
de sintomas que nós mesmos não sabemos.
Digo à sociedade que hoje há pessoas
chamadas cuidadoras, que cuidam dos pacientes sem
a menor capacitação para fazer isso e levam para o
lado pessoal as dificuldades do paciente. Uma das
coisas que me deixa mais triste é quando vejo o
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cuidador, que às vezes é a esposa ou um filho, ficar
doente; aí cuido dos dois; cuido do paciente com
doença de Alzheimer e do familiar que também está
doente.
Acho que tem uma representação importante
esse passo que foi dado pelo Senhor Deputado
Doutor Hércules. Estamos falando sobre a doença de
Alzheimer e trazemos ao público essas dificuldades
que temos em relação a como cuidar do paciente
portador. Então pergunto: se vocês têm um familiar,
por exemplo, que tenha a doença de Alzheimer, onde
vocês o levam? A sociedade sabe para onde
encaminhar um paciente desse? Existe algum centro
de referência específico? Se existe é divulgado?
Temos acesso a esses centros de tratamento? Não!
Temos que divulgar. Esse é um trabalho nosso, que
faço na Universidade junto com meus alunos e que
acho que vocês, autoridades, deveriam muito ajudar.
Aproveitamos este espaço para abordar um
ponto importante. Precisamos levar às pessoas aquilo
que elas realmente precisam. Hoje as coisas são feitas
assim: comentamos com nosso aluno que existe um
centro de referência e ele vai e leva essa informação a
outras pessoas. Como as pessoas têm acesso a essa
informação? Vamos voltar a uma premissa muito
básica que todos temos que lembrar: a nossa
capacidade de comunicação. Temos que desenvolver
mais a nossa comunicação, não só a nossa
comunicação pessoal, mas como a mídia, como as
pessoas recebem esse tipo de comunicação.
Viemos a esta Casa a convite do Senhor
Deputado Doutor Hércules, e estamos à disposição
para responder às perguntas, caso queiram fazer
alguma específica, pois se falássemos sobre a doença
de Alzheimer, ficaríamos bastante tempo falando.
Não usamos linguagem técnica, mas simplesmente
mostramos que essa é uma doença importante, que
nossas políticas públicas devem ser cada vez mais
desenvolvidas, e que o Estado do Espírito Santo
precisa estar em destaque. Temos pessoas de grande
gabarito no Estado do Espírito Santo para
desenvolver essas políticas, mas precisamos da força
de V. Ex.ªs para que possamos dar o apoio merecido à
sociedade, aos pacientes e, sobretudo, à família, pois
é a que mais sofre com a doença.
Agradecemos a oportunidade. Fiquem à
vontade para perguntar o que acharem melhor. Muito
Obrigado.
O Sr. Doutor Hércules – Doutor Hebert
Cabral, conhecemo-lo em uma palestra na UVV e
ficamos entusiasmados com seus esclarecimentos,
por isso fizemos questão de trazê-lo a esta Casa de
Leis. É importante esclarecer às pessoas como podem
lidar com a doença de Alzheimer dentro de casa.
Muitas vezes a pessoa está com princípio do Mal de
Alzheimer e é achincalhado, gozado ou agredido por
pessoas que deveriam protege-la. Às vezes, fazem
isso por falta de conhecimento.
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A razão de trazê-lo a esta sessão é justamente
para fazer alguns esclarecimentos às pessoas que nos
assistem pela TV Assembleia, canal 12, e também
pela TV Educativa, canal 02. Depois o levaremos à
Comissão de Saúde para fazer uma palestra. Vou
solicitar que a TV Assembleia grave um programa
para que o Senhor possa explicar melhor o assunto.
Vimos que o histórico familiar é importante,
principalmente se houver pessoas mais jovens
apresentando algum sintoma de esquecimento. É uma
explicação muito técnica, mas alguns colegas estão
nos assistindo e gostaríamos que o Senhor falasse
qual área do cérebro é comprometida. Naturalmente
já sabemos, mas é importante fazer esse
esclarecimento para algumas pessoas e também
explicar a prevenção. V. S.ª já falou um pouco sobre
esse assunto, mas seria importante frisar mais sobre a
alimentação, o tratamento de doenças degenerativas,
tais como diabetes, hipertensão e outras que são mais
comuns em pessoas com idade mais avançada, mas
podem ser aceleradas, ou seja, aparecerem mais cedo
quando a pessoa se alimenta mal, faz uso de tabaco
ou de álcool. Enfim, gostaríamos que o Senhor
falasse sobre o histórico familiar, a área do cérebro
que é acometida, como evitar a doença e o
comportamento que a família começa a observar
dentro de casa.
O SR. HEBERT CABRAL – Quando
envelhecemos, perdemos várias funções, não só as de
memória, mas também as de linguagem, a óssea e a
muscular. Todos nós as perdemos, mas não podemos
nos tornar dependente. Não é normal perder alguma
coisa e se tornar dependente por causa disso. A
doença deve ser investigada. O meu alerta para o
envelhecimento, independente se houver problema de
memória, joelho, ou outro, é se a pessoa está se
tornando dependente de alguém para levantar,
lembrar etc., porque isso não faz parte do
envelhecimento bem sucedido, que é um
envelhecimento ativo, em que a pessoa continua
incluída e não se torna dependente.
Em relação à doença, existe a ABRAz
(Associação Brasileira de Doença de Alzheimer e
Doenças Similares), cuja sede está localizada no
Município de Vila Velha, no Santuário, e faz
reuniões, caso não esteja enganado, na segunda
semana de cada mês. No site da ABRAz há
informação aos cuidadores e à população em geral.
Também
sinto
muita
falta
do
desenvolvimento de cursos ligados aos cuidadores,
ou seja, a capacitação de pessoas para ajudarem a
cuidar dos doentes, para evitar que o familiar torne-se
o cuidador, o que gera um impacto muito negativo na
pessoa que cuida.
Em relação à área do cérebro acometida é o
lobo temporal, que são as regiões laterais que
chamamos de temporal, inclusive porque é o local
onde aparecem os primeiros cabelos brancos, em
homenagem ao tempo de vida; acredito que os meus
cabelos brancos já estejam aparecendo. Então essa
região temporal é ligada ao armazenamento de
memória recente. A pessoa esquece coisas recentes,
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mas mantém a memória no início da doença para
coisas antigas. No início da doença de Alzheimer, o
esquecimento de coisas recentes é percebido pelo
informante.
A primeira coisa a fazer é procurar um
médico. Qualquer clínico, neurologista, geriatra ou
também psiquiatra podem avaliar. É importante que
se faça sempre investigação com exames
complementares ou um bom exame físico para saber
se não há outra causa que possa levar a pessoa ao
esquecimento.
Outra coisa importante é o uso de
medicamento. O idoso tem o hábito de tomar muitos
medicamentos e estes afetam a memória. Talvez o
tratamento seja retirá-los e, com isso, acaba-se com o
Alzheimer, pois, na verdade, não era Alzheimer e sim
uma intoxicação medicamentosa. Esses são pontos
importantes.
Em relação à prevenção, as mais importantes
são a atividade física regular, a redução de colesterol,
a redução de açúcar, controle do diabetes, aliviar o
estresse e aliviar a pressão. Sabemos que essas coisas
geram o que chamamos de doença cerebrovascular,
que são microinfartos que pioram a evolução da
doença.
Vemos atitudes a serem tomadas a toda hora
na televisão. E temos que fazer uma boa dieta e uma
boa atividade física.
O Sr. Nilton Baiano – Senhor Hebert
Cabral,
permite-me
interromper
o
seu
pronunciamento, primeiro, para parabenizar o Senhor
Deputado Doutor Hércules por trazê-lo a este
Plenário, porque muitas pessoas estão assistindo V.
S.ª neste momento e é muito importante que a
população tenha essas informações. E dizemos ao
Senhor Deputado Doutor Hércules, que deveria
também trazer profissionais de outras áreas, para
mostrarmos a sua importância e esclarecer a
população.
Gostaríamos também de cumprimentar V.
S.ª, professor universitário, que nos informa sobre
essa doença terrível. V. S.ª mostrou como as pessoas
devem se comportar para evitar que a doença
aconteça, o que é de fundamental importância.
Portanto, de forma muito especial, parabenizamo-lo
por trazer essas informações a todos nós.
As pessoas não levam o Mal de Alzheimer a
sério; cuidam muito da diabetes, da hipertensão, mas
uma doença como esta, degenerativa, não cuidam
muito. É realmente muito importante que saibamos
da existência de prevenção.
Gostaríamos que o Senhor Hebert Cabral
falasse para as pessoas que estão nos assistindo neste
momento – até já conversamos sobre isso – se existe
algum tratamento mais recente, em que as pessoas ao
desenvolverem o Mal de Alzheimer, possam, pelo
menos, ter um retardamento na evolução da doença,
para que tenham uma vida com qualidade, mais
prolongada. Muito obrigado.
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O SR. DOUTOR HEBERT CABRAL –
Agradeço a V. Ex.ª. Na verdade, o tratamento existe e
é fornecido gratuitamente pelo SUS, com a liberação
das medicações. Existem pacientes que evoluem, ou
seja, passamos a medicação e eles mantêm aquela
fase leve/inicial durante mais tempo, demorando a
piorar; mas, existem aqueles remédios que não
mudam o curso da doença. Cada paciente tem uma
manifestação, ou seja, reage de uma forma diferente à
medicação.
Atualmente, os medicamentos visam
paralisar essa doença, mas ela evoluirá para as fases
leve, moderada e grave. O que queremos, hoje, é
deixa-lo mais tempo na fase leve, para que não
chegue às fases moderada e grave tão rápido, pois
geram muitos problemas para o paciente e para sua
família.
Em paralelo, temos mais de duzentos novos
estudos com medicações de ponta que, ao contrário
das que usamos hoje, prometem paralisar o processo
da doença, porque elas agem exatamente no que
causa a doença. Temos hoje vários estudos, que são
divididos em fase um, dois, três e quatro. Fase três e
quatro são fases que já estão perto da liberação para
utilização da população em geral, vacinas e soros que
estão em desenvolvimento, têm mostrado resultados
muito bons. Portanto, vemos uma luz no fim do túnel.
Quando lemos um artigo desses, ou quando
vemos uma nova publicação sobre o assunto, motiva–
nos cada vez mais a buscar o diagnóstico precoce e
desenvolver ferramentas para diagnosticar mais cedo,
para que quando esses medicamentos chegarem, eles
sejam usados nesses pacientes. Hoje quando
prescrevemos um medicamento pra esse paciente,
quando ele começa a fase leve, setenta por cento do
seu cérebro, na área de memória, já morreu. Portanto
estamos atrasados dez, quinze anos. Temos que fazer
duas coisas: desenvolver ferramentas para
diagnóstico muito cedo, e ter medicamentos que
paralisem o processo da doença.
O Sr. Sérgio Borges – Parabenizamos o
Senhor Deputado Doutor Hércules, que é o nosso
presidente da Comissão de Saúde, por trazê-lo a esta
Casa. E parabeniza-lo por ter aceitado e por falar com
linguagem simples sobre uma doença grave.
O primeiro choque que temos no diagnóstico
de Alzheimer é a demência precoce, então o Governo
precisa estar mais perto para dar informações à
população, porque sentimos que há um despreparo.
Quando o Senhor citou que em Vila Velha
existe a Associação, já é uma informação que não
sabíamos. Ficamos muito feliz de saber. Tivemos
algumas conversas sobre esse assunto e gostaríamos
de dizer ao nosso Presidente da Comissão de Saúde
que, por sua sugestão, o que pudermos fazer para
inserir a Secretaria de Saúde nesse trabalho de
divulgação, devemos fazê-lo em conjunto, porque a
medicina com a tecnologia e a ciência evoluiu muito,
mas é necessário ter essa linguagem simples para o
entendimento. O povo brasileiro ainda é um povo
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muito carente dessas informações.
A sua vinda
trouxe esclarecimento e evidentemente que isso pode
ser continuado com a ação do Doutor Hércules na
Comissão de Saúde e com o apoio do Plenário da
Assembleia Legislativa junto ao Governo do Estado,
para que possamos desenvolver trabalhos e
programas de esclarecimento à população.
Dizemos que acompanhamos seu trabalho, já
que estamos caminhando para o lado dos cabelos
brancos e nos preocupamos com isso também.
Sabemos do trabalho e pesquisas que o Senhor faz.
Deixamos o nosso abraço, pedindo que Deus
continue iluminando-o, para que o Senhor possa ser o
causador de muito bem nas famílias com esse tipo de
problema.
O Sr. Doutor Hércules – Doutor Hebert
Cabral, digo que não pude comparecer à solenidade
de instalação da primeira Universidade particular do
Estado, a UVV, pois infelizmente estava viajando.
Soube da grandeza da festa, muito justa. Temos
muito orgulho de ter essa Universidade não só em
Vila Velha, mas no Estado do Espírito Santo.
Com relação à fala do Senhor Deputado
Nilton Baiano, fizemos várias ações visando o
esclarecimento da população para conhecer e saber
como lidar com alguns tipos de patologia. Temos
uma frente parlamentar, da qual sou Presidente, que
no Dia Mundial de Combate a AIDS, no dia 1.º de
dezembro, fizemos sessão especial para tratar do
tema. Trabalhamos também para que o Estado faça o
implante coclear; tem sido uma luta muito grande;
inclusive, no sábado, falamos com o Secretário de
Saúde que não tem sentido sair do estado para
realizar essa cirurgia. Hoje, pela manhã, no
Ministério Público, na posse dos Conselheiros do
Ministério Público, falamos novamente com a
Doutora Maria Auxiliadora de Souza Alcântara sobre
isso. S. S.ª requereu informação da Secretaria de
Estado da Saúde sobre o problema da demora dessas
cirurgias não serem feitas em nosso Estado, uma vez
que temos profissionais. Citamos, por exemplo, o
Doutor Sérgio Ramos, bem como a equipe do Doutor
Manoel Maciel, também colega nosso de turma, que
realiza cirurgias no Estado do Espírito Santo. Mas as
pessoas estão saindo para fazerem esses implantes em
Campinas. É um transtorno tão grande para a família,
para a mãe que vai a Campinas, quando sabemos que
o Himaba e a UVV estão prontos para realizarem
esse tipo de cirurgia.
Em nosso Estado trabalhamos também com
fenda palatina, que é lábio leporino ou fenda palatina.
Fizemos também sessão para esclarecer as pessoas o
que é anemia falciforme. Ainda há colega tratando
anemia falciforme com sulfato ferroso por
desconhecimento em não fazer o diagnostico de
anemia falciforme. Já tivemos atuação nesta Casa
também de doença celíaca, transplante de órgãos, que
é uma mania nossa lutar pela doação. Estamos
trabalhando para o transplante de medula óssea
também, Deputado Sérgio Borges, quando
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precisamos de cem mil amostras para uma
compatível. Em uma Cidade de cem mil habitantes,
como Vila Velha, por exemplo, tem uma amostra
para cada quatro pessoas. Também já trouxemos
nesta Casa o presidente da Associação de Doença de
Parkinson e pessoas com Doença de Parkinson;
transfusão de sangue e doenças de Hansen.
Costumávamos falar hanseníase, mas não usamos
mais esse termo, pois foi extinto há muitos anos.
Inclusive, lembramos que dia 13 de julho de 2012, às
9h, estaremos no Hospital Doutor Pedro Fontes, em
Cariacica, fazendo audiência pública sobre a questão
dos doentes de Hansen, praticamente abandonados
pelo poder publico. Não somos juízes, mas pediremos
providências, ações para que os familiares que têm
pacientes com cinquenta anos dentro desse hospital, e
que estejam totalmente esquecidos.
Hoje, falávamos com o chefe do Ministério
Público, com os conselheiros e com alguns
promotores que estamos fazendo audiência pública
junto com o Ministério Público, porque não
queremos apenas fazer palanque, muito menos
discurso político. Queremos mostrar a realidade e não
há ninguém melhor para representar o cidadão e
defender seus direitos do que o Ministério Público. E
essa é nossa atividade na Comissão de Saúde.
Realmente somos apaixonados pela área de Saúde.
Senhor Hebert Cabral, enfatizamos ainda que
quando as pessoas começam a esquecer as coisas
mais recentes, isso é um sinal muito evidente da
doença de Alzheimer. Não podemos esquecer esse
nome, senão começamos a esquecer das coisas que já
falamos.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Principalmente repetir a mesma coisa,
como por exemplo, que horas são? Que horas são?
O Sr. Doutor Hércules – Exatamente.
Então, citaria uma série e quase que me esqueci o
nome da Doença de Alzheimer. Felizmente ainda não
estou precisando de tratamento. Mas estou precisando
naturalmente – e todos precisam, por mais jovens que
sejamos – de começar com esse comportamento de
evitar certos alimentos, bebidas, certas coisas que irão
levar à Doença de Alzheimer mais cedo. Agradecemos
mais uma vez ao Senhor Presidente Marcelo Coelho, a
todos os colegas, a todos da TV Assembleia e da TV
Educativa. Pedimos também, Senhor Hebert Cabral, que
V. S.ª volte a esta Casa em outra oportunidade para
participar de um programa na TV Assembleia, para
mostrarmos à população isso aí.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Fique à vontade, Doutor Hebert Cabral,
para o encerramento.
O SR. HEBERT CABRAL – Parabenizo a
iniciativa de estar retomando essa discussão, com um
foco diferente. E voltamos à história de que temos
que desenvolver o Estado do Espírito Santo para nos
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tornarmos cada vez mais competitivos na área de
pesquisa.
A Universidade de Vila Velha, UVV, e
outras faculdades têm o objetivo de desenvolver
pesquisas sérias e de ponta para levar para a
população.
O Sr. Doutor Hércules – Gostaríamos que
V.S.ª repetisse onde as pessoas podem ir em Vila
Velha.
O SR. HEBERT CABRAL – A Abraz,
Associação Brasileira de Alzheimer, fica no
Santuário de Vila Velha. Parabenizamos V. Ex.ª pelo
trabalho.
Estou à disposição para ajudar naquilo que
acho ser importante: o bem– estar da população.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Senhor Hebert Cabral, muito obrigado.
V. S.ª informou para a sociedade capixaba de que
forma podemos cuidar do Mal de Alzheimer.
Aproveitamos para parabenizar o Senhor
Deputado Doutor Hércules, que está presidindo de
uma forma muito responsável e comprometida a
Comissão de Saúde, trazendo para esta Casa e para
todo Estado temas importantes. S. Ex.ª debate junto
com a sociedade os problemas da área da Saúde.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, solene, hoje, às 19h,
conforme requerimento da Mesa Diretora, aprovado em
Plenário, em homenagem ao Dia da Bíblia, para a qual
designo Expediente: o que ocorrer, e comunico que
haverá sessão ordinária, dia 05 de junho de 2012, cuja
Ordem do Dia é a seguinte: votação, da redação final,
do Projeto de Lei Complementar n.o 12/2012; discussão
única, em regime de urgência, dos Projetos de Lei n.ºs
195/2012, 212/2012 e 213/2012; discussão se houver
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do
Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os 01/2012,
56/2012, 68/2012 e 82/2012; discussão especial, em 2.ª
sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 17/2012;
discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei
n.os 161/2012, 170/2012, 172/2012, 176/2012 e
185/2012; discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 63/2012; discussão especial,
em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 164/2012,
178/2012 e 183/2012; discussão especial, em 1.ª sessão,
do Projeto de Decreto Legislativo n.o 64/2012 e
discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de
Resolução n.o 08/2012.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às dezessete horas e
dezessete minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, deixaram de comparecer a
presente sessão os Senhores Deputados Luiz
Durão e Aparecida Denadai, por estarem
licenciados.
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DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA
DA
DÉCIMA
SÉTIMA
LEGISLATURA, REALIZADA EM QUATRO
DE JUNHO DE 2012.
ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E
DOIS MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO
ROBERTO CARLOS ASSUME A CADEIRA DA
PRESIDÊNCIA.
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Senhoras e Senhores, Senhores
Deputados presentes, telespectadores da TV
Assembleia, boa-noite. É com satisfação que a
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
recebe todos para a sessão solene em homenagem ao
Dia da Bíblia.
Neste instante, são convidados à Mesa os
Senhores Deputados Roberto Carlos e Glauber
Coelho, respectivamente 1.º e 2.º Secretários da Mesa
Diretora, e o Senhor Deputado Doutor Hércules,
Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia
Legislativa.
Passo a palavra ao Senhor Deputado Roberto
Carlos, que procederá à abertura dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a sessão solene e solicito ao Senhor Deputado
Glauber Coelho que proceda à leitura de um
versículo da Bíblia.
(O Senhor Deputado
Coelho lê Salmos 5:12)

Glauber

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Dispenso a leitura da ata da sessão
anterior.
Informo aos Senhores Deputados e demais
presentes que esta sessão é solene em homenagem à
Bíblia, conforme requerimento de autoria da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa , aprovado em
Plenário.
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o
Pastor Eude Martins, Diretor da Sociedade Bíblica do
Brasil; o Pastor Sérgio Furtado, Secretário Regional
da Sociedade Bíblica do Brasil Região RJ/ES; o
Pastor Sillas Vieira, Presidente do Diretório Regional
da Sociedade Bíblica do Brasil no Espírito Santo; a
Senhora Nádia Alcuri Campos, Diretora da
Biblioteca Pública Estadual, e o Senhor Nelson
Aguiar, Ex-Deputado Federal e Estadual.
(Tomam assento à
referidos convidados)

Mesa

os

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

(É executado o Hino Nacional e o
do Espírito Santo)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Fará uso da palavra o Senhor
Deputado Roberto Carlos.
O SR. CERIMONIALISTA – (SERGIO
SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da
palavra O Senhor Deputado Roberto Carlos, 1.º
Secretário da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Passo a presidência desta sessão ao
Senhor Deputado Glauber Coelho para que possa
fazer uso da palavra. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER
COELHO) – Assumo a presidência desta sessão
neste momento e concedo a palavra ao Senhor
Deputado Roberto Carlos.
O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem
revisão do orador) – Boa noite a todos e a todas.
Saudamos os membros da Mesa, primeiramente o
Senhor Deputado Glauber Coelho, 2.º Secretário e no
momento no exercício da Presidência; o Senhor
Deputado Doutor Hércules, Presidente da Comissão
Permanente de Saúde desta Assembleia Legislativa; o
Pastor Eude Martins, Diretor da Sociedade Bíblica do
Brasil; o Pastor Sérgio Furtado, Secretário Regional
da Sociedade Bíblica do Brasil, região Rio de
Janeiro-Espírito Santo; o Pastor Sillas dos Santos
Vieira, Presidente do Diretório Regional da
Sociedade Bíblica do Brasil no Espírito Santo; a
Senhora Nádia Campos, Diretora da Biblioteca
Pública Estadual; e o Doutor Nelson Aguiar, ExDeputado Federal e Ex-Deputado Estadual.
Esta sessão solene é em homenagem à
importância da Bíblia, sugerida pelo Diretório
Regional da Sociedade Bíblica do Brasil por meio de
seu Presidente, Pastor Sillas dos Santos Vieira que,
inicialmente, procurou o gabinete do Senhor
Deputado Roberto Carlos que redirecionou a
iniciativa à Mesa Diretora.
O objetivo desta sessão é reafirmar a
importância da Bíblia como principal referência para
a promoção da paz, da união e da solidariedade na
humanidade e efetuar a entrega à Biblioteca Pública
Estadual de um exemplar da Bíblia manuscrita
produzida a partir de um importante e belíssimo
projeto desenvolvido pela Sociedade Bíblica do
Brasil.
O Projeto Bíblia Manuscrita foi lançado em
2008 em alusão à comemoração do Jubileu de
Diamante da Sociedade Bíblica do Brasil: sessenta
anos de sua fundação. Esse projeto se constituiu em
manuscrever vinte e oito exemplares da Bíblia
Sagrada, sendo um exemplar confeccionado em cada
Unidade da Federação e um exemplar confeccionado
nacionalmente, com contribuições dos diferentes
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estados. Na ocasião também serão homenageadas
importantes lideranças religiosas do nosso Estado
que, cotidianamente, utilizam-se da Bíblia Sagrada
como importante instrumento de evangelização e
aproximação entre os povos.
Desejamos boas-vindas aos senhores nesta
Casa de Leis que, não cansamos de dizer em todos os
nossos pronunciamentos, é a Casa do Povo. O arcondicionado, o microfone que não funcionou, a
cadeira onde estão sentados tudo pertence aos
senhores, ao povo capixaba. Esta Casa de Leis é a
Casa da representação da nossa população e ela só
tem serventia quando está lotada, principalmente pela
nossa população. A produção legislativa aumenta
quanto maior for a pressão e a participação da
sociedade capixaba.
Serei breve porque outros oradores também
farão uso da palavra. Direi sobre a importância da
Bíblia em minha vida. Esta é uma Casa política e é
uma Casa de decisão, isto é, decisões tomadas nesta
Casa de Leis impactam diretamente na vida de mais
de três milhões de pessoas. As leis aprovadas ou que
deixam de ser aprovadas neste Poder Legislativo
impactam sobre a vida de toda a sociedade capixaba.
Portanto, nada mais oportuno do que esta Casa de
Leis celebrar um livro que tanto tem a ensinar a todas
as pessoas.
Lembro-me de que quando entrei para a vida
pública eu era professor bem sucedido da rede
particular de ensino. Meus alunos, jovens do prévestibular, eram muito desestimulados em relação à
política. Eram alunos bons, excelentes que diziam: A
política é uma coisa que não quero para a minha
vida porque a política não é para pessoas sérias e
honestas. Eu sempre trabalhava com eles a
importância dos jovens, principalmente os mais
qualificados, participarem da política porque a
política é uma das formas de transformação que
existe na sociedade. Eu dizia para eles que quanto
mais qualificado for o político, melhores serão as
políticas públicas para a população. Mas eu não
conseguia convencer muito. Então, esse foi um fator
que começou a despertar em mim o desejo de ser
candidato para provar ou para mostrar que é possível
fazer política com as mãos limpas e de forma
republicana.
Senhoras e senhores, outro episódio que
também me incentivou muito para me colocar na vida
pública foi quando eu estava fazendo o curso de pósgraduação no Estado de Minas Gerais e um expresidente desta Assembleia Legislativa, em frente às
câmeras de televisão, rasgou um mandado judicial.
No outro dia, quando cheguei à sala de aula em Belo
Horizonte, o assunto era o Espírito Santo. A turma
dizia que este Estado era uma terra sem lei porque o
presidente da Assembleia Legislativa tinha rasgado
um mandado judicial em frente às câmeras de
televisão. Mais recentemente, houve a morte do juiz
Alexandre Martins e posso dizer que foi a gota
d’água.
O versículo que inspirou a minha entrada na
vida pública foi uma fala do Profeta Isaías. Na
ausência de homens para se colocarem à disposição,
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o Profeta Isaías falou para Deus: Eis-me aqui,
Senhor! Lembro-me dessas palavras. Obviamente
não sou Isaías, muito pelo contrário. Quem dera!
Naquele momento em que via a juventude sem
esperança, políticos com grau de importância de um
presidente da Assembleia Legislativa, a Casa do
povo, rasgando mandado judicial; e um juiz que era
um combatente do crime organizado sendo
assassinado, tomei a decisão de entrar na política,
mesmo sabendo que sou apenas uma gota no oceano.
Naquele momento eu me ajoelhei e disse: Eis-me
aqui, Senhor!
Deus me concedeu um mandato de Vereador
na minha cidade, fui reeleito e hoje Ele me trouxe a
esta Casa de Leis não para ser apenas um Deputado
Estadual que usufrui de mordomias e dos salários.
Não! Ele me trouxe a esta Casa para eu ser luz do
mundo e sal da Terra. Muito obrigado. (Muito bem!)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER
COELHO) – Devolvo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado e professor Roberto Carlos.
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Assumo a presidência desta sessão.
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Neste momento é convidado a
compor a Mesa o Padre Joselito Ramalho Nogueira,
representante
da
Igreja
Católica,
também
homenageado desta noite. (Palmas)
(Toma assento à Mesa o referido
convidado.)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) - Neste momento fará uso da
palavra o Senhor Deputado Glauber Coelho, 2.o
Secretário da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa.
O SR. GLAUBER COELHO – (Sem
revisão do orador) – Os Senhores podem ficar
tranquilos porque minha intenção na noite de hoje
não é pregar a palavra de Deus. Alguns tomaram um
susto quando cheguei com esta Bíblia grande em
minhas mãos. Não importa o tamanho da Bíblia.
Existem bíblias pequenas, outras médias e outras
grandes. Mas o que importa é o conteúdo delas.
Amém!
Saúdo, com muita alegria, o eminente
Deputado Roberto Carlos, 1.o Secretário da Mesa
Diretora desta Casa de Leis e idealizador desta sessão
solene nesta noite. Com a mesma alegria saúdo o
Senhor Deputado Doutor Hércules, Presidente da
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e
cachoeirense. Cumprimento o Senhor Nelson Aguiar,
ex-deputado federal e ex-deputado estadual; a
Senhora Nádia Alcuri Campos, Diretora da
Biblioteca Pública Estadual; o Pastor Sillas Vieira,
amigo e Presidente do Diretório Regional da
Sociedade Bíblica do Brasil no Estado do Espírito
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Santo; o Pastor Sérgio Furtado, Secretário Regional
da Sociedade Bíblica do Brasil – Região Rio de
Janeiro e Espírito Santo; o Senhor Pastor Eude
Martins, Diretor da Sociedade Bíblica do Brasil; o
querido amigo, o Senhor Padre Joselito Ramalho,
representando a Igreja Católica.
Hoje, como disse o Senhor Deputado Roberto
Carlos, é dia de celebração e de alegria. E se é dia
disso tudo, gostaria de ver um sorriso estampado nos
rostos dos Senhores. Não quero ver ninguém sério
porque é dia de festa.
Estamos realizando uma Sessão Solene em
reverência ao Livro dos livros. Ao Livro mais
importante que existe na face da terra. Não é um
simples livreto. É o Livro. É o Livro mais lido, mais
falado, mais comentado e mais vendido em muitas
línguas e países. Naturalmente, os representantes da
Sociedade Bíblica do Brasil falarão sobre isso nesta
Sessão.
Não estamos realizando uma Sessão Solene
em homenagem a um livro qualquer, mas a Bíblia
Sagrada que é a palavra de Deus. Podem bater
palmas para o Senhor, autor da Bíblia Sagrada. Não
importa a denominação. O que importa é que a
palavra de Deus seja pregada nos quatro cantos do
planeta Terra.
Josué 1:8. Que o livro dessa Lei
esteja sempre em seus lábios; medite
nele dia e noite, para agir de acordo
com tudo o que nele está escrito.
Desse modo, você será bem-sucedido
em seus empreendimentos e sempre
terá sucesso.
Desse modo você será bem sucedido em seus
empreendimentos e sempre terá sucesso.
Esta é uma verdade nua e crua porque na
palavra de Deus não tem mentira. Ela é bússola, guia
para as nossas vidas e almas. Recordo muito bem
quando era bem adolescente. Naquela época, no
primário, estudávamos ensino religioso. Muitos
gostavam, outros não, mas como cristão, sinto uma
falta muito grande dessa matéria, ensino religioso,
ser pregado, hoje dentro das nossas escolas.
Independente da religião, Deus é um só e a Ele
devemos toda a nossa honra, toda glória e todo
louvor.
Sinto muita falta disso e nós, jovens, adultos
e idosos que tiveram a oportunidade de estudar ao
logo de nossas vidas. Estudávamos as disciplinas de:
Física, Química, Matemática e Português, tudo; mas
na maioria das vezes deixávamos este livro de lado,
encostado, jogado ao léu. Se estamos tristes e
buscarmos a leitura da palavra de Deus,
encontraremos solução para a nossa tristeza; se
estivermos com dor e buscarmos essa palavra, vamos,
da mesma forma, encontrar um remédio para a nossa
dor; se estivermos tristes, chateados, angustiados
sofrendo algum problema familiar, se buscarmos
também essa palavra, da mesma forma,
encontraremos a solução, o antídoto.
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Muitas vezes deixamos a palavra de Deus de
lado. Mal sabem as pessoas que este livro muda a
vida de muita gente, mas muda para melhor, Pastor.
Não tem essa de mudar para pior. Para melhor. Não
começamos nossas sessões legislativas, sem antes
lermos a palavra do Senhor. Os Senhores Deputados
Doutor Hércules e Roberto Carlos são testemunhas
oculares. Todos os dias e assim será enquanto
estivermos nesta Casa.
A palavra de Deus deve ser lida e respeitada.
É por isso que essa sessão solene é em homenagem à
palavra do Senhor e também aos Senhores, homens,
mulheres, missionários, evangelistas, padres e
pastores que meditam dia e noite nessa palavra e
usam dela para pregar a mensagem viva, real e
verdadeira que impacta os nossos corações.
Parabenizamos os homenageados, Senhor
Deputado Roberto Carlos, o Pastor Sillas Vieira,
todos os Senhores que se dispuseram estar conosco
nesta noite, alguns da Grande Vitória e outros do
interior do Estado. Registramos a presença do nosso
querido amigo Pastor Jorge Camargo, Pastor Edson,
de Cachoeiro de Itapemirim e do Padre Joselito
Ramalho.
Encerramos lendo um trecho da Bíblia que
muito tem marcado a minha vida e a de todos nós:
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem
o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o
céu e a terra. A palavra do Senhor é clara, pois não
fala que o socorro vem de pastor, de padre, de
político, de delegado, de advogado, de polícia. O
meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o
céu e a terra. Que Deus nos abençoe. (Palmas)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Neste Momento fará uso da
palavra o Senhor Deputado Doutor Hércules,
Presidente da Comissão de Saúde, Saneamento e
Assistência Social da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem
revisão do orador) – Boa noite a todos, Secretário,
Senhor Deputado Roberto Carlos, meu artista
preferido e Segundo Secretário Glauber Coelho, meu
conterrâneo da cidade de Cachoeiro de Itapemirim,
moro em Vila Velha há muitos anos, sou
praticamente um canela-verde, mas não posso
esquecer a minha terra natal.
Cumprimentamos Pastor Eude Martins,
Diretor da Sociedade Bíblica do Brasil; Pastor Sérgio
Furtado, Secretário Regional da Sociedade Bíblica do
Brasil das Regiões dos Estados do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo; Pastor Sillas Vieira, Presidente do
Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil no
Estado do Espírito Santo, que nos convidou para uma
sessão nesta Casa de Leis para a entrega do selo em
braile, quando homenageamos à Dorina de Gouvêa
Nowill, uma Senhora cega que desenvolveu um
trabalho importante no Instituto Braile do Brasil. A
senhora Nádia Campos, Diretora da Biblioteca
Pública do Espírito Santo e o Senhor Nelson Aguiar,
advogado e nosso amigo. Com a maxima venia falo
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que é meu colega, pois sou inscrito na OAB. Há
muito tempo não advogo não tenho a prática forense
nem a experiência do nosso querido Nelson, exdeputado Estadual e Deputado Federal, brilhante
jurista, que compõe a nossa Mesa e o Padre Joselito
Ramalho, da Igreja Católica República D’ajuda. Com
muita honra e alegria, somos católicos. Para a leitura
da Bíblia não tem religião, não tem país, a palavra do
Senhor, nos conforta e abriga e que nos dá força de
começarmos todo dia mais uma jornada, como disse
o Senhor Deputado Glauber Coelho, que, como nós,
foi vereador pelo Município de Cachoeiro de
Itapemirim.
Fomos vereador pelo Município de
Cachoeiro de Itapemirim em 1970, tempo bom em
que não recebíamos salário para exercer esse cargo
na Câmara Municipal. Não somos contra o salário do
vereador, mas fazemos questão de registrar esse
tempo em que éramos vereadores voluntários.
Não era hábito neste Plenário ficarmos de pé
durante a leitura do versículo da Bíblia. Mas por
insistência nossa, em respeito à Bíblia e à palavra do
Senhor, começamos a cobrar essa atitude, o que
atualmente virou uma rotina. Não se faz mais a
leitura da Bíblia sem que todos estejam de pé, em
respeito à palavra do Senhor.
É uma satisfação muito grande, neste
Plenário, podermos reverenciar hoje o livro dos livros
e levarmos aos que estão em suas casas, assistindo
esta sessão pela TV Assembleia, canal doze, e TV
Educativa, canal dois, o conhecimento de que
existem deputados nesta Casa de Leis que fazem
reverência à palavra do Senhor. (Muito bem!)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Teremos agora a apresentação
do Coral da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
O Coral Evangélico Luterano Esperança, de
Campo Grande, Município de Cariacica, Estado do
Espírito Santo, foi fundado em 1977. Em 2005
passou a ser regido pelo Maestro alemão Axel
Bergstedt. Além de Cantatas de Bach, o coral canta O
Messias de Handel, o Requiem Alemão de Johannes
Brahms e várias composições de Axel Bergstedt,
entre outros. Sendo o Maestro Axel Bergstedt
especializado nas obras de Johann Sebastian Bach, o
coral aprendeu com o tempo Cantatas desse grande
compositor. Hoje o coral quer dar uma pequena
amostra da arte exímia de Johann Sebastian Bach
com a Cantata de Pentecostes, Cantai-lhe Louvores.
O maestro e compositor Axel Bergstedt
nasceu na Alemanha, participando na Congregação
Envangélica-Luterana da Catedral de Ratzeburg.
Trabalhou vários anos como músico na Igreja
Evangélica Luterana de Farmsen, Hamburgo, antes
de tornar-se regente da Orquestra Johann Sebastian
Bach de Hamburgo, de seu coral e de seu coral
infantil. Em 2001 casou-se no Brasil e passou a atuar
em projetos sociais em Belo Horizonte, ligados a
várias igrejas e denominação. Além de escrever
várias novas composições ele traduz também obras
clássicas da Alemanha e outros países,
principalmente dos grandes compositores luteranos
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como Bach, Händel e Brahms. Entre outras é coautor
da tradução do famoso Oratório de Natal, Bach.
O SR. AXEL BERGSTEDT – (Sem
revisão do orador) - É um grande prazer apresentar
pela segunda vez nesta Assembleia Legislativa.
Anunciamos que vamos cortar uma parte da
Cantata de Johann Sebastian Bach, que mesmo assim
irá demorar cerca de dez minutos. Depois cantaremos
a música Eis o Senhor, dos Estados Unidos, e Glória,
de Franz Schubert, da Áustria.
(O coral se apresenta)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Nossos agradecimentos ao
Coral Luterano Evangélico Esperança. O coral tem
um CD que está à venda, disponibilizado à saída
deste evento. Se alguém estiver interessado em
adquiri-lo, deve procurar o Maestro Axel Bergstedt.
Obrigado, Maestro.
Dando continuidade a esta Sessão Solene,
ouviremos agora uma saudação do Pastor Eude
Martins, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil.
O SR. EUDE MARTINS – Cumprimento os
Senhores Deputados Roberto Carlos, Glauber Coelho
e Doutor Hércules; o Padre Joselito Ramalho; os
Pastores Sérgio Furtado e Sillas Vieira; a Doutora
Nádia Campos e o Doutor Nelson Aguiar.
Cumprimento também as demais autoridades, líderes
e ministros das diversas denominações representadas
nesta Casa, com a graça e a paz de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Este é um dia relevante para a causa da
Bíblia, quando estamos participando desta solenidade
de entrega da Bíblia Manuscrita do Estado do
Espírito Santo.
Lembro-me, quando estive em Vitória, dia
09 de junho de 2008, para o lançamento oficial desse
projeto, cuja liderança foi assumida com esmero e
dedicação pelo Pastor Sillas dos Santos Vieira,
presidente do diretório da Sociedade Bíblica do
Brasil, neste Estado.
Sua paixão pela Bíblia contagiou todos e, no
dia 19 de maio de 2009, o exemplar da Bíblia
completo, copiado à mão pelos capixabas, chegou à
sede da Sociedade Bíblica do Brasil, em São Paulo,
depois do trabalho incansável de irmãs e irmãos
voluntários que se dedicaram com afinco na
coordenação de dezenas de scriptoria em várias
cidades do Estado do Espírito Santo.
A Bíblia está de volta em sete volumes,
lindamente encadernada à mão por técnicos
habilidosos da Gráfica da Bíblia, na cidade de
Barueri, Estado de São Paulo.
Para ficar como um marco da importância
para a sociedade deste Estado, a Bíblia foi
digitalizada, e todos os oito mil, cento e oitenta
copistas foram cadastrados. Podemos examiná-la
com detalhes na Internet por meio do site
www.bibliamanuscrita.org.br. Cada copista vai
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encontrar nesse site o seu nome, a sua cidade e os
versículos copiados.
Neste momento solene, é importante lembrar
que a Bíblia chegou até os nossos dias graças à
atuação de pessoas muito especiais, que foram os
copistas. As cópias manuscritas asseguraram que a
Palavra de Deus acompanhasse a humanidade em
todos os momentos antes da invenção da imprensa.
Centenas de anos depois, surge uma nova geração.
Muitos copistas presentes nesta solenidade incluíram
a Bíblia na Agenda Cultural da sociedade capixaba,
permitindo que a mensagem bíblica alcançasse todos
os brasileiros. Além disso, o projeto da Bíblia
Manuscrita também valoriza a preservação e a
transmissão da cultura realizando uma ação
pedagógica de incentivo à leitura e na busca do
conhecimento.
Repito, esse projeto envolveu oito mil, cento
e oitenta pessoas no Estado do Espírito Santo, que
atuaram na revisitação pela escrita de um dos textos
mais importantes da nossa civilização e nos leva a
refletir sobre os diferentes aspectos e contribuições
da Bíblia para a humanidade.
Antes de concluir minhas palavras, deixo um
texto do Livro Sagrado, escrito no Livro de Salmos,
119, a partir do versículo 97, que diz:
Quanto amo a tua lei! É a minha
meditação, todo o dia! Os teus
mandamentos me fazem mais sábio
que os meus inimigos; porque,
aqueles, eu os tenho sempre comigo.
Compreendo mais do que todos os
meus mestres, porque medito nos
teus testemunhos. Sou mais prudente
que os idosos, porque guardo os teus
preceitos. De todo mau caminho
desvio os pés, para observar a tua
palavra. Não me aparto dos teus
juízos, pois tu me ensinas. Quão
doces são as tuas palavras ao meu
paladar! Mais que o mel à minha
boca. Por meio dos teus preceitos,
consigo entendimento; por isso,
detesto todo o caminho de falsidade.
Lâmpada para os meus pés é a tua
palavra, e luz para os meus
caminhos.
Muito obrigado a todos que se envolveram
nesse projeto. E que esta palavra, que é poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê,
continue transformando vidas aos milhares e trazendo
bênçãos sobre bênçãos a todos. Deus nos abençoe.
Amém. (Muito bem!)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Neste momento fará uso da
palavra a Senhora Nádia Alcuri Campos, diretora da
Biblioteca Pública Estadual.
A SRA. NÁDIA ALCURI CAMPOS –
(Sem revisão da oradora) – Senhor Deputado

Diário do Poder Legislativo - 137
Roberto Carlos, Pastor Sillas Vieira e demais
componentes da Mesa, sinto-me muito honrada em
participar desta sessão solene e, em nome da
Secretaria de Estado da Cultura, na pessoa de Frei
Paulão, e da Biblioteca Pública Estadual do Espírito
Santo, gostaria de agradecer à Sociedade Bíblica do
Brasil a importante doação de sete volumes da Bíblia
manuscrita e de quarenta e seis volumes da Bíblia em
Braille, que irão compor o acervo especial da
Biblioteca Pública Estadual.
Nós, servidores da Secretaria de Estado da
Cultura, ficaremos muito honrados em difundir, junto
com a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Sagrada
e sua mensagem para todos os capixabas e, em
especial, para os usuários da Biblioteca Pública
Estadual do Espírito Santo. Gostaria de agradecer
muito à Sociedade Bíblica. A V. Ex.as agradeço a
atenção. (Muito bem!)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido os Senhores Deputados
Roberto Carlos e Glauber Coelho para fazerem a
entrega das homenagens. (Pausa)
Convido o Pastor André Florindo para
receber uma placa alusiva ao Dia da Bíblia das mãos
dos Senhores Deputados Roberto Carlos e Glauber
Coelho, e nesse ínterim procederei à leitura do
currículo de S. S.ª (Pausa)
Pastor dirigente da Assembleia de Deus em
Cidade Continental (IADECC), Município de Serra,
Bacharel em Teologia, Professor de Teologia, PósGraduando em Psicanálise Clínica, filiado à
Convenção Nacional de Madureira e membro da
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Emanuel no
Município de Barcelona, Serra/ES.
(O homenageado recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Leomar
Lauvers para receber uma placa alusiva ao Dia da
Bíblia das mãos dos Senhores Deputados Roberto
Carlos e Glauber Coelho, e nesse ínterim procederei à
leitura do currículo de S.S.ª (Pausa)
Natural de Santa Maria de Jetibá, nascido em
08 de janeiro de 1976. Pela presença da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em sua
vida desde bebê se tornou religioso em julho de 2004.
Graduou-se em Teologia em São Leopoldo, Rio
Grande do Sul; foi pastor em Brasília e em Morro
Redondo, Rio Grande do Sul. Atualmente responde
pela Paróquia da Serra.
(O homenageado recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Padre Joselito
Ramalho Nogueira para receber uma placa alusiva ao
Dia da Bíblia das mãos dos Senhores Deputados
Roberto Carlos e Glauber Coelho, e nesse ínterim
procederei à leitura do currículo de S.S.ª (Pausa)
Natural de Conceição de Muqui, Mimoso do
Sul, após concluir o Ensino Médio na cidade de
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Cachoeiro de Itapemirim, formou-se em Agronomia
pela Universidade Federal de Viçosa em 1986. No
ano seguinte entrou para o Seminário, onde cursou
Filosofia e Teologia. Foi ordenado padre em 19 de
junho de 1993. Em janeiro de 1998 foi enviado a
Roma, Itália, onde concluiu Mestrado em Teologia
pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino,
Angelicum, e Mestrado em Espiritualidade pelo
Pontifício Instituto Teresianum. Em 2011 concluiu o
Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma. Atualmente exerce o Ministério
na Paróquia Nosso Senhor dos Passos, no Município
de Cachoeiro de Itapemirim.
(O homenageado recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Jessé Batista
da Silva para receber uma placa alusiva ao Dia da
Bíblia das mãos dos Senhores Deputados Roberto
Carlos e Glauber Coelho, e nesse ínterim procederei à
leitura do currículo de S.S.ª (Pausa)
Membro da Igreja Assembleia de Deus de
Cachoeiro de Itapemirim desde 15 de agosto de 1985.
Casado e pai de dois filhos, é Ministro do Evangelho
e Diretor Geral de Administração Financeira e
Eclesiástica. Cursa Direito na USC (Universidade
São Camilo), Cursando Bacharel em Direito
(Jan/2011 - Maio/2012), Plano de Estudo: 7.º e 9.º
Período, Cachoeiro de Itapemirim-ES. É Bacharel em
Teologia pela Faculdade Beth Shalom – Centro de
Formação e Pesquisa Psicoteosociológica. Participa
ativamente da missão evangélica, em funções que
podemos destacar: Coordenador-Geral dos Jovens e
Adolescentes; Superintendente da Escola Bíblica
Dominical; Orientador dos Professores da Escola
Bíblica Dominical da Sede e Igrejas Filiadas;
Secretário-Geral de Missões e Evangelismo;
Consagrado a Pastor; 1.º Vice-Presidente da Igreja.
(O homenageado recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Jorge
Camargo para receber uma placa alusiva ao Dia da
Bíblia das mãos dos Senhores Deputados Roberto
Carlos e Glauber Coelho, e nesse ínterim procederei à
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa)
Pastor Jorge Camargo é ministro evangélico
na Igreja Metodista Wesleyana há dezoito anos.
Nasceu no Município de Alegre-ES é casado e tem
quatro filhos. Cristão há 30 anos e consagrado ao
ministério pastoral em janeiro de 1992. Bacharel em
Teologia pela Fatebom – SP, e mestrando em
Teologia pelo Seminário Maior–MG. Foi Pastor em
diversas Igrejas Metodistas Wesleyana entre elas:
IMW de Visconde do Rio Branco-MG, 1996; IMW
Central de Governador Valadares-MG; IMW do
Bairro de Lourdes, Governador Valadares-MG; IMW
do Bairro Universitário-Governador Valadares-MG;
e IMW Central de Cachoeiro de Itapemirim, ES.
(O homenageado recebe a placa)
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Eude Martins
para receber uma placa alusiva ao Dia da Bíblia das
mãos dos Senhores Deputados Roberto Carlos e
Glauber Coelho, e nesse ínterim procederei à leitura
do currículo de S. S.ª. (Pausa)
Pastor Eude Martins é assessor de Projetos
Especiais da Sociedade Bíblica do Brasil e desde
junho de 2007 é Coordenador Nacional do Projeto
Bíblia Manuscrita. Foi diretor executivo da Editora
Vida e diretor administrativo da Casa Publicadora
das Assembleias de Deus. Pastor da Assembleia de
Deus há trinta e nove anos; membro da Diretoria da
Missão Portas Abertas no Brasil; membro da diretoria
da Missão Kairós; Vice-Presidente do Conselho de
Pastores e Ministros Evangélicos do Estado de São
Paulo e professor de hermenêutica, liderança cristã,
homilética, missiolologia, história da teologia,
bibliologia, administração eclesiástica e apologética
cristã.
(O homenageado recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Sérgio
Furtado para receber uma placa alusiva ao Dia da
Bíblia das mãos dos Senhores Deputados Roberto
Carlos e Glauber Coelho, e nesse ínterim procederei à
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa)
Pastor Sérgio Furtado, Secretário Regional
do Rio de Janeiro e Espírito Santo, responsável pelo
Centro Cultural da Bíblia, pastor auxiliar, líder de
ministério de família, professor de EBD e formação
de lideranças da comunidade batista do Rio de
Janeiro, convenção batista brasileira, pós-graduado
em liderança e pastoreio, e membro correspondente
da Academia Evangélica de Letras do Brasil.
(O homenageado recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Sillas Vieira
para receber uma placa alusiva ao Dia da Bíblia das
mãos dos Senhores Deputados Roberto Carlos e
Glauber Coelho, e nesse ínterim procederei à leitura
do currículo de S. S.ª. (Pausa)
Pastor Sillas Vieira, concluiu seus estudos do
ensino médio no Colégio Universitário oferecido pela
Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de
janeiro. Ingressou no curso superior de pedagogia na
Universidade Católica de Petrópolis, Rio de janeiro,
eleito no primeiro semestre como Presidente do
Diretório Acadêmico e, em seguida, é eleito para o
Conselho da Universidade, representando os alunos e
assim começando a se envolver na política estudantil.
Paralelo à militância na vida acadêmica, tinha
participação na política partidária. Após concluir a
Faculdade de Educação e Pedagogia, cursou
Teologia, que concluiu em 1982. No seminário,
também foi eleito para o diretório acadêmico como
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vice-presidente. Em 1988, veio para Vitória, para
exercer o pastorado na Igreja Batista. Começou a
participar das associações de pastores evangélicos da
Grande Vitória e está desde janeiro de 2005
exercendo a função de Subsecretário de Segurança
Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Vitória.
Atualmente é Presidente do Diretório Regional da
Sociedade Bíblica no Estado do Espírito Santo.
(O homenageado recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Feitas as homenagens, neste
momento é convidada para apresentação de um
louvor, a solista Glória Leite.
A SR.ª GLÓRIA LEITE – Boa noite. Estou
muito feliz de estar neste Plenário. Também escrevi
nesta Bíblia, minha letrinha está lá, não é uma
Brastemp não, mas coloquei minha letra nela, em
nome de Jesus. Tenho procurado basear todas as
minhas músicas na palavra de Deus. Cantarei a
música: A última hora.
(É entoada a música pela cantora)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) - Os nossos agradecimentos à
solista Glória Leite.
Concedo a palavra ao Pastor Sillas Vieira,
que falará em nome de todos os homenageados.
O SR. SILLAS VIEIRA – (Sem revisão do
orador) - Boa noite a todos e a todas. Estamos
realizando um sonho. Este momento, como o Pastor
Eude Martins já descreveu, começou em 09 de junho
de 2008, neste Estado, com o Projeto da Bíblia
Manuscrita. Hoje, com apoio e parceria desta Casa
com a Sociedade Bíblica, podemos concretizar esse
projeto.
Agradecemos ao Senhor Deputado Roberto
Carlos o apoio. Toda sua equipe de gabinete
prontamente acolheu o nosso pedido e tomou todas as
providências junto a esta Casa para a realização dessa
Sessão Solene. Obrigado, Senhor Deputado.
Agradecemos também ao Senhor Deputado
Glauber Coelho e equipe; à Senhora Soraya Duarte
Dutra e equipe, por abraçar e ajudar a realizar esta
Sessão Solene.
Agradecemos à Mesa Diretora, na pessoa do
Presidente Theodorico Ferraço, que não pôde estar
presente. Registramos a nossa gratidão a toda Mesa
Diretora desta Casa.
Registramos também a nossa gratidão ao
assessor do Senhor Deputado Roberto Carlos, o
Senhor Cleilson Teobaldo, que também não pôde
estar presente, mas foi com quem mais de perto
trabalhamos para a realização desta sessão.
Agradecemos também a presença dos
representantes da Sociedade Bíblica; ao Pastor Eude
Martins, que faz parte da direção nacional da
Sociedade Bíblica e tem desenvolvido um belíssimo
trabalho à frente desse setor, desenvolvendo projetos
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como a Bíblia em áudio, a Bíblia manuscrita.
Sempre criativo e solícito junto aos diretórios nos
Estados; tem cumprido essa missão. Parabéns, Pastor
Eude Martins. O nosso abraço a toda a direção da
Sociedade Bíblica.
Agradecemos ao Pastor Sérgio Furtado,
nosso Secretário Regional da Sociedade Bíblica do
Brasil, região Rio de Janeiro e Espírito Santo, que
também tem caminhado junto conosco no Estado do
Espírito Santo. Atualmente precisamos que caminhe
mais um pouco. Sempre cobramos mais a sua
presença e não vamos deixar passar a oportunidade.
Saudamos a Senhora Nádia Alcuri Campos,
Diretora da Biblioteca Pública do Estado do Espírito
Santo. Quando levamos a S. S.ª a informação dessa
doação, prontamente e de coração aberto abriu as
portas daquela casa de cultura para acolher a Bíblia
manuscrita e a Bíblia em braile, que também
juntamente estão sendo entregues à nossa biblioteca.
Saúdo o Doutor Nelson Aguiar, grande
amigo, irmão, pessoa que tanto admiramos pelas
lutas, postura e ética. Muito obrigado.
Padre Joselito Ramalho Nogueira, é bom
estar aqui também, porque a Bíblia é de todos. A
Bíblia não é dos evangélicos, a Bíblia também é dos
católicos, a Bíblia é de toda a humanidade; é a
Palavra de Deus. Sua presença, Padre Joselito
Ramalho Nogueira, nos concede a riqueza da
dimensão da Palavra de Deus. Muito obrigado por
estar aqui conosco.
Temos muito a agradecer a todos que têm
participado conosco, não só nesta noite, como o
Reverendo Martins, pastor da IELB - Igreja
Evangélica Luterana do Brasil, no bairro Campo
Grande, Município de Cariacica; Agradecer também
ao Maestro Axel Bergstedt, do Coral Evangélico
Luterano Esperança. Grande belo coro conosco aqui.
Agradecemos também à Senhora Glória Leite
e ao Pastor Ely Blunck Silveira, por também ter uma
participação
especial.
Muito
obrigado
ao
Cerimonialista Sérgio Sarkis Filho, que sempre com
tanta atenção e gentileza tem conduzido muito bem
as sessões. Agradecemos aos oito mil cento e oitenta
capixabas que deixaram a sua caligrafia registrada
nesta Bíblia manuscrita. São sete volumes e o nome
dessas pessoas está aqui gravado e o texto que ela
copiou. Então, se não se lembram do nome,
localizarão o texto que copiou e encontrará o texto
com a sua caligrafia registrada nesses sete volumes
que compõem todos os livros da Bíblia copiados
durante aquele período nove de 09 de junho de 2008
a 09 de maio de 2009, quando concluímos esse
projeto.
Registramos, com muita gratidão, a
colaboração de todas essas pessoas, das dezenas de
igrejas que estiveram juntos, da nossa equipe que
trabalhou no escritório, que funcionou por um tempo
no parque Moscoso, onde qualquer popular, qualquer
pessoas - porque não estava restrito à igreja
evangélica ou às igrejas -, qualquer pessoa que
quisesse copiar em qualquer dos postos, podia chegar
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e copiar um texto na sequência que naquele posto
estava sendo copiado. Tivemos assim, então, essas
oito mil cento e oitenta mãos, Pastor Esequias Soares,
registrando e copiando a Bíblia, a palavra de Deus.
Agradecemos muito a irmã Arister Rubim
dos Santos. Na sua pessoa, a agradecemos à
Congregação Judaico Messiânica Rechovot que antes
se chamava Netivyah, que abraçou realmente de
coração e possibilitou a conclusão deste projeto.
Mais uma vez nossa gratidão às Senhoras Arister
Rubim dos Santos, Rita, Pastora Sandra, todos irmãos
da nossa querida Congregação Judaica Messiânica
Rechovot, pelo apoio que tornou possível esse feito.
Gostaria de solicitar uma salva de palmas porque
merecem. (Palmas) Eles foram muito importantes
para a conclusão desse projeto. Agradecemos
também ao Jornal Despertar, na pessoa do Senhor
Miguel Sabarense, que nos deu também apoio na
divulgação, nos convites, na matéria publicada na sua
última edição. Permite-nos na pessoa do Pastor
Vince, Rego Barros, agradecer a todos os pastores
que também não só colaboraram durante o projeto,
mas que estão aqui presentes, atenderam ao convite e
chegaram até esta sessão.
Justificamos a ausência do Pastor Silmonton
Araújo, que falaria em nome dos pastores, mas S.S.ª
confundiu a data. Estava preparado para chegar
amanhã. Não sabemos se poderão realizar amanhã
uma sessão especial para ouvir o Pastor Silmonton
Araújo com a sua incomum Escola de Samba
Evangélica. S. S.ª tem na igreja uma bateria que
desfilou no carnaval com o tema Bíblia, com todos os
livros da Bíblia, cantando o samba enredo sobre a
Bíblia. Foi uma forma um pouco diferenciada, mas
também de testemunho da palavra de Deus. Amanhã,
ele deve estar chegando para se apresentar.
Registramos também nossa gratidão à Igreja Missão
Praia da Costa e ao Pastor Silmonton de Araújo.
Registramos também uma palavra à jovem Vanessa
Pereira, da nossa congregação, que também trabalhou
muito no escritório. Esse trabalho só foi possível ser
feito por intermédio de muitas mãos.
Além da Bíblia manuscrita, temos também e já está no acervo de nossa biblioteca -, a Bíblia
escrita em Braile, com linguagem própria para os
deficientes visuais. São quarenta e três volumes.
Retificando, são quarenta e sete volumes. Este aqui é
um dos volumes e contém metade do Livro de
Salmos, capítulos um a setenta e cinco. Existem mais
quarenta e seis volumes e colocando-se um em cima
do outro, faremos uma pilha de dois metros da Bíblia
em Braille. Os volumes já se encontram na
biblioteca. Trata-se de uma doação da Sociedade
Bíblica que repassa esse livro a todo deficiente
visual. Basta qualquer pessoa que possua deficiência
visual solicitar um exemplar para receber em sua
casa, até que se complete todos os livros da bíblia.
Qualquer instituição que trate de deficientes visuais
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pode se candidatar a receber a Bíblia completa em
Braille para que essas pessoas possam ler a palavra
de Deus na forma em que eles podem ler.
Ficamos muito alegres em poder fazer a
entrega desses dois volumes, a Bíblia manuscrita e da
Bíblia em Braille à nossa Biblioteca Pública do
Estado de Espírito Santo. Podemos fazê-lo agora,
simbolicamente.
Convidamos a Diretora da Biblioteca, o
Pastor Eude Martins e o Pastor Sérgio Furtado,
representantes da Sociedade Bíblica para que
passemos às mãos dela esses sete volumes. Ali estão
todos os exemplares. Os sete volumes estão sobre a
Mesa. Quantos presentes ajudaram a escrever a
Bíblia manuscrita? Vejam quantas mãos! Os
Senhores poderão na Biblioteca pública manuseá-la,
mas hoje, aqui, também. Poderão ver seu nome; o
texto que copiou e a sua letrinha lá. São sete volumes
e este será passado simbolicamente à Biblioteca
Pública do Estado, em reconhecimento aos oito mil,
cento e oitenta copistas capixabas, aqui representados
pela Senhora Arister Rubim dos Santos. (Palmas!)
O SR. SILLAS VIEIRA - Convido a
Senhora Nádia Alcuri Campos, Diretora da
Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo, para
receber um exemplar da Bíblia das mãos do Pastor
Sérgio Furtado e da Senhora Arister Rubim dos
Santos. (Pausa)
(A homenageada
exemplar da Bíblia)

recebe

um

O SR. SILLAS VIEIRA - Queremos
entregar aos deputados integrantes da Mesa, um
exemplar da Bíblia nessa edição na nova tradução da
linguagem de hoje com recursos pedagógicos para a
leitura, ilustrações e texto de fácil leitura, formato
fácil de transportar e flexível, bem fácil de manusear.
Convido o Senhor Deputado Roberto Carlos
para receber um exemplar para receber um exemplar
da Bíblia, das mãos do Pastor Sérgio Furtado (Pausa)
(O Deputado recebe o exemplar da
Bíblia)
O SR. SILLAS VIEIRA - Convido o Senhor
Deputado Glauber Coelho para receber um exemplar
da Bíblia, das mãos do Pastor Eude Martins. (Pausa)
(O Deputado recebe o exemplar da
Bíblia)
O SR. SILLAS VIEIRA - Convido o Padre
Joselito Ramalho Nogueira
para receber um
exemplar da Bíblia, das mãos do Pastor Sérgio
furtado. (Pausa)
(O convidado recebe o exemplar
da Bíblia)

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012
O SR. SILLAS VIEIRA - Convido o Senhor
Nelson Aguiar para receber um exemplar da Bíblia,
das mãos do Pastor Eude Martins. (Pausa)
(O convidado recebe o exemplar
da Bíblia)
O SR. SILLAS VIEIRA - Neste momento
farei a entrega de um exemplar da Bíblia, à Senhora
Nádia Alcure Campos- aquela é da Biblioteca, mas
esta é pessoal- para ser levada para sua casa para lêla. (Pausa)
(A convidada recebe o exemplar
da Bíblia)
O SR. SILLAS VIEIRA - Convido o
Jornalista Miguel Sabarense para receber um
exemplar da Bíblia, das mãos do Pastor Eude
Martins, do Jornal O Despertar, que também tem nos
dado apoio na divulgação dos eventos da Sociedade
Bíblica em nosso Estado. (Pausa)
(O convidado recebe o exemplar da
Bíblia)
O SR. SILLAS VIEIRA - Convido a
Senhora Arister Rubim dos Santos para receber um
exemplar da Bíblia, das mãos do Pastor Sérgio
Furtado. (Pausa)
(A convidada recebe o exemplar da
Bíblia)
O SR. SILLAS VIEIRA – Deixarei um
exemplar para o acervo desta Casa de Leis, depois
farei a entrega ao Senhor Deputado Roberto Carlos.
Muito obrigado a todos. Parabéns a todos nós
capixabas. Deixamos esse tesouro à disposição;
acessível a todos capixabas na biblioteca pública do
Estado do Espírito Santo. (Palmas!)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Neste momento convidamos o
Pastor Ely Blunck Silveira, do Programa Desafios,
que apresentará um louvor antes do encerramento
desta sessão solene.
O SR. ELY BLUNCK SILVEIRA – (Sem
revisão do orador) - Boa-noite! A paz do Senhor
para os irmãos e amigos. Parabenizo os proponentes,
os Senhores Deputados por essa sessão solene tão
importante; os pastores Sillas Vieira, Eude Martins,
Sérgio Furtado e demais representantes; o Padre e à
Secretária por esse momento tão especial.
Justifiquei o meu atraso ao pastor Sillas
Vieira, pois tive de sair da faculdade para vir a esta
sessão solene, dada sua importância. No final
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gravaremos um quadro para colocar no Programa
Desafios, porque quando não conhecemos a palavra
de Deus estamos perdidos.
Então Nela está escrito: Lâmpada para os
meus pés é a tua Palavra e luz para o meu caminho é
a tua Palavra. Portanto, precisamos conhecer a
Palavra de Deus e, assim, não vamos ficar perdidos.
Cheguei para cantar um hino, mas ao sentarme Deus colocou em meu coração o desejo de cantar
um hino que gravei, não há uma palavra minha.
Cantarei o louvor Promessas: tudo posso Naquele
que me fortalece. Esse hino é composto de textos
bíblicos, não tem uma palavra do Ely, apenas
Promessas de Deus para a minha vida e para a sua
vida.
Muitas vezes sofremos, passamos por lutas,
dificuldades, e a Palavra de Deus nos alimenta, nos
sustenta e nos dá condição para passar os desafios da
vida.
(É feita a apresentação)
É uma promessa de Deus e temos vivido isso.
O que seria de nós se não fosse essa palavra para nos
alimentar e nos dar condições para caminhar? Amém!
Muito obrigado a todos pela oportunidade e que Deus
nos abençoe. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Esta sessão é muito abençoada e
maravilhosa!
Agradecemos
aos
nossos
assessores,
Senhores Lúcio Schrock, Cleilson Reis, Marlon
Amorim e Tatiana Prates; à assessoria do Senhor
Deputado Glauber Coelho que nos ajudou bastante
para a realização dessa sessão solene; ao Pastor Sillas
Vieira por ter sugerido esta sessão e pela beleza e
organização deste evento; a todos os servidores da
Assembleia Legislativa que até este horário estão
cobrindo ao vivo esta sessão e parabenizamos todos
os homenageados.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, ordinária, dia 05 de junho
de 2012, à hora regimental e para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: anunciada na
quadragésima quarta sessão ordinária,
realizada dia 04 de junho de 2012.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às vinte uma horas e
treze minutos.
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QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 05
DE JUNHO DE 2012.
(De acordo com o registrado no painel
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o
início da sessão, comparecem os Senhores
Deputados Atayde Armani, Da Vitória,
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Freitas,
Genivaldo Lievore, Glauber Coelho, Marcelo
Coelho, Marcelo Santos, Nilton Baiano,
Roberto Carlos e Sérgio Borges)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Havendo número legal e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a sessão.
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor
Deputado Roberto Carlos e a 2.ª
Secretaria o Senhor Deputado
Glauber Coelho)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Convido o Senhor Deputado Glauber
Coelho a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.
(O Senhor Deputado
Coelho lê I João, 01:09)

Glauber

(Comparece o Senhor
Luciano Rezende)

Deputado

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) - Convido o Senhor 2.º Secretário a
proceder à leitura da ata da quadragésima quarta
sessão ordinária, realizada em 04 de junho de 2012.
(Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à
leitura da ata da décima primeira sessão solene,
realizada em 04 de junho de 2012. (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à
leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO
OFÍCIO N.º 546/2012
Vitória, 09 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Vimos pelo presente, em cumprimento ao
disposto no art.116,§ 2º da Lei 8.666/93, encaminhar
cópia do Convênio n.º 012/2012 celebrado entre o
Estado do Espírito Santo, por intermédio desta
Secretaria e o Município de São Gabriel da Palha/ES,
objetivando a construção de Praça no Distrito de
Fartura, no Município de São Gabriel da Palha.
Atenciosamente,
IRANILSON CASADO PONTES
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano
Rua Sete de Setembro, nº 362, Centro, Palácio Fonte
Grande - Vitória/ES CEP: 29015-000
secretaria@sedurb.es.gov.br Telefone: (27) 36365041/42 Fax: (27) 3636-5016
Ao
Ex.mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Ciente. Às Comissões de Saneamento,
de Infraestrutura e de Finanças.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO N.º 67/2012
Vitória, 31 de maio de 2012.
Assunto: Requer desligamento como membro da
Comissão de Cultura e Comunicação
Social.
Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, no uso das
prerrogativas constitucionais e regimentais, o meu
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desligamento como membro integrante da Comissão
de Cultura e Comunicação Social, uma vez que, o
meu trabalho como presidente da Comissão de
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tomada de Contas e como líder do
Governo nesta Casa de Leis têm absorvido o tempo e
esforços que se fazem necessários para um bom
desempenho das atividades junto à referida Comissão
Permanente.
Certos de sua atenção colocamo-nos a
disposição.
Atenciosamente,
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual – PMDB
Líder do Governo
Ao
Ex.mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Ciente. Publique-se. À Secretaria para
registrar a renúncia e arquivar o processo.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
OFÍCIO N.º 40/2012
Vitória, 31 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Cumprimentando-o cordialmente, vimos
encaminhar a Vossa Excelência, em atendimento ao
disposto no artigo 67, inciso XVI, da Resolução n.º
2700, de 15 de julho de 2009, o Relatório das
atividades desta Comissão de Política sobre Drogas
realizadas no corrente mês de maio de 2012.
Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa
Excelência nossos protestos do mais elevado apreço e
distinta consideração.
RODNEY MIRANDA
Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Política sobre Drogas
Ao
Ex.mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
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Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Ciente. Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
OFÍCIO N.º 39/2012
Vitória, 04 de junho de 2012.
Senhor Presidente:
Com base no Capítulo IV, artigo 305, Inciso
6º, do Regimento Interno, solicito justificar a minha
ausência na sessão ordinária do dia 04 de junho de
2012.
Atenciosamente,
APARECIDA DENADAI
Deputada Estadual - PDT
Ao
Ex.mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Justificada a ausência. À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
OFÍCIO N.º 35/2012
Vitória, 31 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Venho por meio deste, justificar minha
ausência na sessão plenária ocorrida no dia
30/05/2012, às 09:00 hs, por ter cumprido atividades
parlamentares fora desta Casa de Leis.
Respeitosamente,
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SOLANGE LUBE
Deputada Estadual - PMDB
Ao
Ex.mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
OFÍCIO N.º 36/2012
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Ao
Ex.mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Justificada a ausência. À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

Vitória, 31 de maio de 2012.
Senhor Presidente:
Venho por meio deste, justificar minha
ausência na sessão plenária ocorrida no dia
29/05/2012, às 15:00 hs, por ter cumprido atividades
parlamentares fora desta Casa de Leis.
Respeitosamente,
SOLANGE LUBE
Deputada Estadual - PMDB
Ao
Ex.mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Justificadas as ausências. À Secretaria.
Continua a leitura do Expediente.

EMENDA 01/2012 AO PROJETO DE LEI N.º
212/2012
Inclui
entidade
no
quadro
Demonstrativo
de
Subvenções
Sociais e no Quadro Demonstrativo
de Auxílios, do Anexo V da Lei
Orçamentária nº 9.782, de 03 de
janeiro de 2012, para o fim que
especifica.
Art. 1º Fica incluída no “Anexo V –
Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária nº N.º
9.782, de 03 de janeiro de 2012, entidades no Quadro
Demonstrativo de Subvenções Sociais, no Quadro
Demonstrativo de Contribuições Correntes e no
Quadro Demonstrativo de Auxílios, da Secretaria de
Estado da Cultura a entidade Associação Salvamar de
Assistência à Criança e ao Adolescente .
Art. 2º Esta Lei entra e vigor na data de sua
publicação.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Sala das Sessões, 04 de junho de 2012.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
OFÍCIO S/N.º - 2012
Vitória, 05 de junho de 2012.
Senhor Presidente:
Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha
ausência na Sessão Ordinária do dia 30 de maio, nos
termos do § 6º artigo 305 do Regimento Interno.
Atenciosamente,
THEODORICO FERRAÇO
Deputado Estadual

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual – PMDB
Líder do Governo
ANEXO I
Relatório: Entidades a Serem Contempladas
com Subvenção Social
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade

Município:

40.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
40.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ASSOCIAÇÃO
SALVAMAR
ASSISTÊNCIA
À
CRIANÇA
E
ADOLESCENTE

DE
AO
GUARAPARI

Vitória-ES, terça-feira, 19 de junho de 2012

Diário do Poder Legislativo - 145
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

ANEXO II
Relatório: Entidades a Serem Contempladas com
Auxílios
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade

Município:

40.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
40.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
GUARAPARI

JUSTIFICATIVA
A Associação Salvamar de Assistência à
Criança e ao Adolescente, situado no município de
Guarapari, criada em 2002 é fruto do empenho do
marinheiro Sebastião Carlos Machado, empregado da
Samarco, que foi premiado pelo Programa de
Educação Ambiental Salvamar, na Austrália.
Ao longo desses anos vem atuando na
comunidade de Perocão e vizinhança de forma
participativa, estimulando o desenvolvimento
intelectual, moral e ético e a consciência ambiental de
crianças e adolescentes. Seu objetivo é proporcionar
qualidade de vida, crescimento profissional e
valorização pessoas de todos os envolvidos.
Atualmente a Salvamar beneficia diretamente
mais de 250 jovens e indiretamente seus familiares e
comunidades da região. Esse trabalho é resultado da
dedicação de voluntários que doam seu tempo e
conhecimento na realização das atividades de
instituições, que contribuem para ao desenvolvimento
e consolidação do projeto.
A Associação Salvamar quer ser referência
nacional na luta contra a exclusão social e na
formação de cidadãos conscientes de seu papel na
sociedade.
Tem como objetivo maior proporcionar à
criança e ao adolescente uma experiência
educacional, sócio-cultural e esportiva, realidade
diferente, cidadã e participativa, enfatizando os
direitos e deveres e o zelo pela comunidade em que
está inserido, por meio de incentivo a ações de
valorização pessoal, do lazer, do esporte e da
educação.
Diante do exposto, a emenda nada mais é do
que dar oportunidade para a Associação Salvamar de
Assistência à Criança e ao Adolescente receber
recursos do Governo do Estado para o
desenvolvimento de seu tão essencial trabalho junto
àqueles que precisam de amparo.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º
212/2012.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

EMENDA 01/2012 AO PROJETO DE LEI N.º
213/2012
Inclui
entidade
no
quadro
Demonstrativo
de
Subvenções
Sociais e no Quadro Demonstrativo
de Auxílios, do Anexo V da Lei
Orçamentária nº 9.782, de 03 de
janeiro de 2012, para o fim que
especifica.
Art. 1º Fica incluída no “Anexo V –
Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária nº N.º
9.782, de 03 de janeiro de 2012, entidades no Quadro
Demonstrativo de Subvenções Sociais, no Quadro
Demonstrativo de Contribuições Correntes e no
Quadro Demonstrativo de Auxílios, da Secretaria de
Estado da Assistência Social e Direitos Humanos a
entidade Associação Salvamar de Assistência à
Criança e ao Adolescente.
Art. 2º Esta Lei entra e vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 04 de junho de 2012.
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual – PMDB
Líder do Governo
ANEXO I

Relatório: Entidades a Serem Contempladas Subvenção
Social
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade
47.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
DIREITOS
HUMANOS

Município:

47.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

GUARAPARI

47.901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
47.903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A
ADOLESCÊNCIA
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ANEXO I

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com
Contribuição Corrente
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Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade
47.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
DIREITOS
HUMANOS
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Município:

47.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
47.903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A
ADOLESCÊNCIA
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

GUARAPARI

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º
213/2012.
Continua a leitura do Expediente.

ANEXO III

Relatório: Entidades a Serem
Contempladas com Auxílios
Órgão / Unidade Orçamentária /
Entidade
47.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
DIREITOS
HUMANOS

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

Município:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA

47.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
47.901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
47.903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A
ADOLESCÊNCIA
ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

direitos e deveres e o zelo pela comunidade em que
está inserido, por meio de incentivo a ações de
valorização pessoal, do lazer, do esporte e da
educação.
Diante do exposto, a emenda nada mais é do
que dar oportunidade para a Associação Salvamar de
Assistência à Criança e ao Adolescente receber
recursos do Governo do Estado para o
desenvolvimento de seu tão essencial trabalho junto
àqueles que precisam de amparo.

PROJETO DE LEI N.º 221/2012

GUARAPARI

Institui o Dia Estadual da Muqueca
Capixaba a ser comemorado
anualmente no dia 30 de setembro.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA
A Associação Salvamar de Assistência à
Criança e ao Adolescente, situado no município de
Guarapari, criada em 2002 é fruto do empenho do
marinheiro Sebastião Carlos Machado, empregado da
Samarco, que foi premiado pelo Programa de
Educação Ambiental Salvamar, na Austrália.
Ao longo desses anos vem atuando na
comunidade de Perocão e vizinhança de forma
participativa, estimulando o desenvolvimento
intelectual, moral e ético e a consciência ambiental de
crianças e adolescentes. Seu objetivo é proporcionar
qualidade de vida, crescimento profissional e
valorização pessoas de todos os envolvidos.
Atualmente a Salvamar beneficia diretamente
mais de 250 jovens e indiretamente seus familiares e
comunidades da região. Esse trabalho é resultado da
dedicação de voluntários que doam seu tempo e
conhecimento na realização das atividades de
instituições, que contribuem para ao desenvolvimento
e consolidação do projeto.
A Associação Salvamar quer ser referência
nacional na luta contra a exclusão social e na
formação de cidadãos conscientes de seu papel na
sociedade.
Tem como objetivo maior proporcionar à
criança e ao adolescente uma experiência
educacional, sócio-cultural e esportiva, realidade
diferente, cidadã e participativa, enfatizando os

DECRETA:
Art. 1º Institui o Dia Estadual da Muqueca
Capixaba a ser comemorado anualmente no dia 30 de
setembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio Domingos Martins, 1.º de junho de
2012.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual-PMDB
JUSTIFICATIVA
Segundo
os
dicionários
a
palavra
corretamente escrita seria Moqueca Capixaba. Ocorre
que os dicionários registram Moqueca com “o”,
como que um simples ensopado de Peixe. E a
Muqueca Capixaba é muito mais que um simples
ensopado Além da Muqueca Capixaba, outra comida
tradicional da Serra e do Estado do Espírito Santo é a
Torta Capixaba, típica da Semana Santa.
Na culinária brasileira, arte mestiça, parte
integrante da cultura original deste povo, a Muqueca
tem um lugar de real destaque. Seja capixaba,
traduzindo e simbolizando o comer do estado do
Espírito Santo, seja nordestina de vários estados:
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Bahia, Pernambuco, Alagoas e Maranhão, ela sempre
leva a marca da mistura, que é a marca do Brasil.
Em quinhentos anos de Brasil, a muqueca
assumiu novos sabores. Do peixe, da arraia
tradicionais, passou-se aos mariscos, camarões e
lagostas, encontrados com fartura em nossa costa.
Com a elevação dos preços, para uma comida menos
cara, a carne encontrou substitutos: folhas de taioba e
espinafre, ovos ou mesmo o maturi, que é a castanha
que caiu ainda verde. O tempero, no entanto mantémse o mesmo: coentro, cebolas, pimentões e tomates,
os azeites, as pimentas, o coco.
A moqueca deixou de ser um prato único,
para ser a preparação de uma comida que, cozida em
panela de barro, mistura estes temperos portugueses,
africanos e indígenas e excita a imaginação de quem
cria arte com os sabores. A moqueca é o manjar
brasileiro por excelência.
Muqueca Capixaba não tem hora. Não
carece de serviço requintado à mesa, mas se assim for
não se faz de rogada. Torna-se parceira das toalhas de
linho, do vinho branco de colecionador, dos talheres
de prata, do jantar à luz de velas ou do almoço
requintado.
A Muqueca Capixaba é um produto
nacionalmente conhecido, não tendo nada similar em
todo o Brasil.
A iniciativa do presente Projeto de Lei se deu
por um incentivo do conceituado empresário e
Comendador Vitoriense Mauro Quintão, que além de
suas atuações profissionais, é Gastrônomo é sempre
convidado para fazer parte de vários concursos
gastronômicos de nosso Estado, dentre eles o “Prazer
& Cia” do Jornal A Gazeta.
A data de 30 de setembro para a
comemoração do dia da Muqueca Capixaba foi
escolhida para homenagear o Jornalista Capixaba
Cacau Monjardim, que comemora seu aniversário
nessa data.
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art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça e de Defesa da Cidadania.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 120/2012
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 01/2012
Autor: Deputado Doutor Hércules
Ementa: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Senhor Drauzio Varella.”
RELATÓRIO
O Projeto de Decreto Legislativo nº
01/2012, de autoria do Deputado Doutor Hércules,
visa conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Drauzio Varella.
Na sua justificativa o autor do Projeto
informa a trajetória de vida do Senhor Drauzio
Varela, que é natural da cidade de São Paulo, São
Paulo.
A matéria foi protocolada em 26/12/2011,
lida no expediente do dia 06/02/2012 e encontra-se
publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL,
edição do dia 15/02/2012, às fls. 07 e 08 dos autos.
O projeto veio a esta Comissão de
Constituição e Justiça, para exame e parecer em
conformidade com o que preceitua o artigo 41, inciso
I, do Regimento Interno (Resolução 2.700/09).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O presente projeto tem por objetivo
oficializar no Estado do Espírito Santo, uma data
consagrada a um dos mais conhecidos produtos do
nosso Estado que é a “Muqueça Capixaba”.

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e
de Cultura, na forma do art. 276 do Regimento
Interno.
Continua a leitura do Expediente.

O Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2012, visa conceder Título de Cidadão EspíritoSantense ao Senhor Drauzio Varella.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de
Decreto Legislativo n.o 066/2012, do Deputado
Marcelo Coelho, que concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Doutor Angel Maria Ferreira
Moro. Publicado integralmente no DPL do dia 06
de junho de 2012.

Pela descrição do Projeto, constatamos que
trata-se de matéria de competência estadual, uma vez
que o título de cidadão é uma honraria concedida por
liberalidade da administração pública estadual no
exercício
de
sua
competência
legislativa
remanescente, prevista nos artigos 25, § 1º, da
Constituição Federal e art. 63 da Carta Estadual, in
verbis:

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Publique-se. Após o cumprimento do

Constituição Federal:
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“Art. 25 Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.”
(...)
Constituição Estadual:
“Art. 63 A iniciativa das Leis cabe a
qualquer membro ou comissão da
Assembleia
Legislativa,
ao
Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos
estabelecidos nessa Constituição.”
Quanto à iniciativa da matéria em apreço,
concluímos por sua subjunção aos preceitos
constitucionais, tendo em vista que o artigo 63, caput,
da Constituição Estadual, supracitado, estabelece a
iniciativa legiferante concorrente da matéria em
questão.
Verifica-se,
portanto,
a
competência
legislativa do Estado na matéria em exame, e pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 62/09) e
61, IV, todos da Carta Estadual, que a espécie
normativa adequada para tratar do tema é o Decreto
Legislativo, estando o projeto, neste aspecto, em
sintonia com a Constituição Estadual. Quanto ao
quorum para aprovação da matéria e o respectivo
processo de votação são de maioria simples e
processo de votação simbólica.
No
que
tange
ao
aspecto
da
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos
evidenciar que, a princípio, é da competência da
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, o exame da proposição em tela.
Após análise dos aspectos constitucionais
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais,
comparando as regras do projeto com os preceitos
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no
referido projeto encontram compatibilidade com os
preceitos constantes das Constituições, Federal e
Estadual, bem como da legislação infraconstitucional
pertinente.
O Projeto de Decreto Legislativo em exame
atende aos requisitos previstos no Art. 1º, caput, da
Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada pela Lei nº 8.957,
de 21.07.2008), visto que o homenageado prestou
relevantes serviços à comunidade capixaba, in verbis:
Lei Estadual nº 7.832/04
“Art. 1º O Título de Cidadão
Espírito-Santense será concedido
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pela Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo - ALES à
personalidade que tenha prestado
relevantes serviços e incontestável
benefício ao Estado.” (NR)
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no projeto em apreço, deve ficar
evidenciado o atendimento às regras introduzidas
pela Lei Complementar Federal nº 95/98, com
introduções apresentadas pela Lei Complementar
Federal nº 107/01, que rege a redação dos atos
normativos, o que ocorre in casu.
Destarte, o agraciado é merecedor da
concessão do Título de Cidadão, eis que, consoante
consta da justificativa do Projeto de Decreto
Legislativo ora em análise, o homenageado presta
relevantes serviços à população deste Estado. Iniciou
sua carreira profissional no inicio dos anos 1970.
Foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS,
especialmente do sarcoma de Kaposi, no Brasil. Em
1986, sob a orientação do jornalista Fernando Vieira
de Melo, iniciou campanhas que visavam ao
esclarecimento da população sobre a prevenção à
AIDS, primeiro pela radio Jovem Pan AM e depois
pela 89 FM de São Paulo.
O trabalho do Dr. Drauzio refletiu no nosso
estado, fazendo com que a comunidade da área de
saúde demandasse a Comissão de Saúde a criação de
uma comenda, para homenagear profissionais da área
da saúde e as entidades publicas ou privadas que se
destacarem em promover ações concretas de combate
ao Fumo e no tratamento dos dependentes da
nicotina.
No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se
sobre a valoração dos ditos serviços prestados pelo
homenageado, em suma, sobre o seu mérito,
aprovando ou não a presente concessão.
Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer
restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo,
exclusivamente, à discricionariedade parlamentar a
avaliação de mérito sobre a conveniência e a
oportunidade acerca da concessão do Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Dr. Drauzio
Varella.
CONCLUSÃO
Em
conclusão,
opinamos
pela
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 001/2012, de autoria do Deputado Estadual
Doutor Hércules, com fundamento nos artigos 25, §
1º, da Constituição Federal e 56, XXIX (Redação
dada pela EC. Nº 62/09), 61, IV e 63, caput, da
Constituição
Estadual
e
na
legislação
infraconstitucional pertinente, em especial, na Lei
Estadual nº 7.832/04, com alterações introduzidas
pela Lei nº 8.957/08.
Ex positis, propomos o seguinte:
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PARECER N.º 120/2012
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE
e
LEGALIDADE do PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO n.º 001/2012, de autoria do
Deputado Doutor Hércules.
Plenário Rui Barbosa, 03 de abril de 2012.
ELCIO ALVARES
Presidente
DARY PAGUNG
Relator
CLAUDIO VEREZA
ATAYDE ARMANI
RODNEY MIRANDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS
DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 31/2012
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 01/2012
Autor: Deputado Doutor Hércules
Ementa: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Senhor Drauzio Varella.”
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PARECER DO RELATOR
O Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2012, de autoria do Deputado Doutor Hércules,
foi analisado anteriormente pela Comissão de
Constituição
e
Justiça
quanto
à
sua
constitucionalidade e legalidade, cabendo a esta
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos, nesta oportunidade, tão-somente, a análise
do mérito.
Verificamos pela exegese das regras
constitucionais contidas nos artigos 56, XXIX
(Redação dada pela EC. nº 62/09) e 61, IV, todos da
Carta Estadual, que a espécie normativa adequada
para tratar do tema é o Decreto Legislativo, estando o
Projeto, neste aspecto, em sintonia com a legislação
vigente, cabendo à Comissão de Defesa da Cidadania
e Direitos Humanos a análise de mérito.
Destarte, o agraciado é merecedor da
concessão do Título de Cidadania, consoante consta
da justificativa do Projeto de Decreto Legislativo ora
em análise, pois presta relevantes serviços à
população deste Estado, tendo em vista que seu
trabalho refletiu no Espírito Santo, fazendo com que
a comunidade da área de saúde demandasse a
Comissão de Saúde a criação de uma comenda para
homenagear profissionais da área de saúde e as
entidades públicas ou privadas que se destacarem em
promover ações concretas de combate ao fumo e no
tratamento dos dependentes da nicotina.
No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se
sobre a valoração dos ditos serviços prestados pelo
homenageado, aprovando a presente concessão.

RELATÓRIO
O Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2012, de autoria do Deputado Doutor Hércules,
visa conceder Título de Cidadão Espírito–santense ao
Senhor Drauzio Varella.
Na sua justificativa o autor do Projeto
informa a trajetória de vida do Senhor Drauzio
Varella, natural de São Paulo, cancerologista,
formado pela USP.
Foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS,
especialista do sarcoma de Kaposi, no Brasil. Em
1986, sob a orientação do jornalista Fernando Vieira
de Melo, iniciou campanhas que visam ao
esclarecimento da população sobre a prevenção à
AIDS, primeiro pela Rádio Jovem Pan AM e depois
pela 89 FM de São Paulo.
A matéria foi protocolada em 26/12/2011,
lida no expediente do dia 06/02/2012 e encontra-se
publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL,
edição do dia 15/02/2012, às fls. 07 e 08 dos autos.
O Projeto veio a esta Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e
parecer de mérito, atendendo normas regimentais
estabelecidas no Art. 52, do Regimento Interno da
ALES (Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.

Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer
restringe-se ao mérito da propositura, pertencendo,
exclusivamente, à discricionariedade parlamentar a
avaliação e conveniência acerca da concessão do
Título de Cidadania Espírito-Santense ao Senhor
Drauzio Varella.
CONCLUSÃO
Ex positis, concluímos que o Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/2012 atende aos
pressupostos quanto ao mérito e também aos
requisitos do art. 52 da Resolução nº 2.700/09, onde
destaca que compete à Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos, opinar sobre tal
assunto, razão pela sugerimos a adoção do seguinte:
PARECER N.º 31/2012
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2012, de autoria do Deputado
Doutor Hércules.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.
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GENIVALDO LIEVORE
Presidente/ Relator
SOLANGE LUBE
CLAUDIO VEREZA
(Comparecem os Senhores Deputados
Claudio Vereza e Lúcia Dornellas)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Publiquem-se. (Pausa)
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor
Presidente, pela ordem! V. Ex.ª é tão antenado que
conseguiu ler meu pensamento, que pediria pela
ordem. Por isso nos sentimos bem com a presença do
Senhor Deputado Theodorico Ferraço no exercício da
presidência e de V. Ex.ª que muito bem o substitui.
Registramos a nossa participação, ontem à
noite, na Igreja Batista de Campo Grande onde foram
comemorados os oitenta e quatro anos de atuação
dessa Igreja no nosso Município.
Quando temos oportunidade, falamos por
inúmeras vezes do microfone da Assembleia
Legislativa, em todas as reuniões de que
participamos, não somente no Município de
Cariacica, mas em tantos outros municípios, da
importância e do papel das igrejas perante a nossa
sociedade.
Ai de nós se não houvesse as igrejas! São
elas que fazem um papel social belíssimo, que
ressocializam o preso, tratam o dependente químico,
fazem campanha do agasalho e da fome, entre outros.
É a igreja que presta um serviço social que ultrapassa
as paredes de seu templo.
Cumprimentamos todas as Igrejas Batistas do
Espírito Santo, em especial a do Município de
Cariacica por meio do Pastor Solimar Lopes,
presidente da Associação dos Pastores Batistas, que
fez ontem uma belíssima celebração e um belíssimo
evento em comemoração aos oitenta e quatro anos de
serviços prestados pela Igreja Batista no nosso
Município. O evento contou com a celebração do
Pastor Oliveira, que fez uma brilhante pregação no
nosso Município, a quem rendemos nossa
homenagem. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Parabéns Senhor Deputado Marcelo
Santos. Parabéns também a toda a Igreja Batista de
Cariacica por mais esse aniversário e pelo trabalho
importante que tem feito, não apenas na
evangelização do povo cariaciquense, mas também
de projetos sociais importantes. Registramos, com
muito prazer, o aniversário dessa belíssima Igreja.
O SR. LUCIANO REZENDE – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, não há problema em nos confundir com o
Senhor Deputado Luciano Pereira. S. Ex.ª é um
grande líder e nos honra muito a semelhança de
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nome. Há, apenas, uma diferença de sobrenome entre
mim e meu xará nesta Assembleia Legislativa.
A
Assembleia
Legislativa
recebe
rotineiramente por meio do projeto Escolas no
Legislativo milhares de crianças do Espírito Santo. Se
não nos enganamos, já recebemos mais de quarenta
mil alunos já visitaram esta Casa de Leis. Sempre
recebemos com muito carinho essa garotada que
inclusive tem participado de trabalhos de comissões.
Hoje, pela manhã, na Comissão de Saúde, tivemos a
honra de receber a garotada do curso de Relações
Internacionais da Universidade de Vila Velha (UVV).
Está presente nas galerias uma escola, que
para mim é muito especial, onde meu filho, Davi,
estuda. A Upuerê está representada nas galerias por
várias crianças lindas, que nos assistem. Peço
permissão para mencionar a razão desta visita. Na
comemoração da semana do Meio Ambiente a escola
trouxe, para todos os Deputados desta Casa de Leis,
um recipiente para evitar os copinhos descartáveis,
uma muda do Jequitibá Rosa, que é o símbolo do
Espírito Santo, e uma lixeirinha de carro para
conscientizar-nos. Fizeram uma panfletagem e
encontraram todos os Deputados na entrada desta
Casa de Leis.
Agradecemos a presença da Upuerê, o que
muito nos honra. Registramos a presença da Senhora
Fabiani Moreira, Coordenadora Pedagógica; das
Senhoras Aparecida Epichim, Marilena Dadalto e
Valdenice Simões, representantes da direção da
escola; do Senhor Selmo, fotógrafo;
e das
professoras Kelim Fontana, Isadora Maury, Joyce
Viera de Menezes, Maiara Moraes, Fabíola Noemia,
Raiane, Rubiana, Franceila e do professor de música,
Jorge Magno, que fez uma apresentação muito
bacana na entrada desta Assembleia.
Agradecemos em nome de todos os
Deputados a presença da garotada, o que muito nos
honra. Vocês estão enfeitando o nosso Plenário. A
Escola do Legislativo está de parabéns por trazer hoje
mais dezenas de crianças, completando as milhares
que têm visitado esta Casa de Leis, conhecendo o
funcionamento do Poder Legislativo e a atividade
política.
Temos a certeza de que todos os Senhores
Deputados ficaram muito felizes por mais essa visita,
especialmente eu e o Senhor Deputado Claudio
Vereza,que estamos recebendo o meu filho Davi e
netinho de S. Ex.ª junto com a garotada. Muito
obrigado.
(Comparece o Senhor
Sandro Locutor)

Deputado

O SR. MARCELO SANTOS – Somamonos à manifestação do Senhor Deputado Luciano
Rezende. E dizer que como Líder da Bancada do
PMDB, a maior Bancada de Deputados desta Casa,
cumprimentamos esses jovens que estão tendo hoje
uma educação ambiental e, naturalmente, o reflexo
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disso será no futuro para eles terem essa consciência
ambiental e a importância desse trabalho feito por
essa escola. Parabenizamos todo o corpo docente se
faz presente, juntamente com esses alunos. Prestamos
essa homenagem em nome da Bancada do PMDB do
qual somos líder nesta Casa. Muito obrigado.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO
CARLOS) – Senhor Presidente, pela ordem! Em
nome da Mesa Diretora pedimos a esta Casa que
receba e acolha essa garotada linda juntamente com
os professores e toda a direção da Escola Upuerê. Ao
mesmo tempo parabenizamos os servidores da Escola
do Legislativo por mais esse trabalho de
conscientização política e ambiental. Parabéns aos
servidores da Escola do Legislativo, em nome da
Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Obrigado, Senhor Deputado Roberto
Carlos, em nome da Mesa Diretora.
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor
Presidente, pela ordem! Hoje é um dia muito especial
porque é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Simbolicamente o Centro de Educação Infantil nos
presenteou com o futuro, que é a natureza: o
Jequitibá-Rosa. Para nós Deputados é uma alegria
ainda maior porque hoje, entre os alunos dessa
escola, está presente o filho do Senhor Deputado
Luciano Rezende e neto do Senhor Deputado Claudio
Vereza. Os dois estão numa sessão muito especial no
Dia Mundial do Meio Ambiente, onde as crianças
com esse gesto simples dão o exemplo de
comprometimento com as futuras gerações.
(Comparece o Senhor Deputado José
Carlos Elias)
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor
Presidente, pela ordem! Como Presidente da
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente desta Casa
não poderia deixar de cumprimentar os alunos e o
corpo docente da Escola Upuerê. Quando cheguei ao
saguão, e antes de adentrar no Plenário, me vi de
forma emocionada ao ser recepcionado por membros
desta Instituição dando um exemplo de consciência
ambiental. Parabenizo o corpo docente da escola, as
pessoas que a planejam porque verdadeiramente é
disso que precisamos.
Senhor Presidente, vemos essas crianças nas
galerias e nos recordamos da nossa fala hoje na
Comissão de Meio Ambiente, onde dissemos que
muitas vezes as crianças educam os adultos, ou seja,
muitas vezes vemos e ouvimos as crianças
perguntarem para os seus pais quando estão fazendo
a barba e deixam a torneira aberta, desperdiçando
água: Pai, por que você deixa a torneira aberta? E o
papai acha bonitinho a criança, com tão pouca idade,
já ter essa consciência e neste momento a criança está
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nos educando. Por isso felicitamos a Escola Upuerê,
as crianças e, principalmente, quem a planeja porque
está dando um grande exemplo.
Senhor Presidente, a educação ambiental é o
tema de uma indicação que fiz ao Governo do Estado
para inclusão na grade curricular do ensino estadual.
Felicito todos.
Hoje na Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente também reclamamos da demora de
marcarmos uma audiência com o Governador Renato
Casagrande, porque recebemos representantes do
Comitê de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo no
nosso gabinete e ouvimos uma reclamação desse
Comitê que há três meses aguarda a resposta de uma
agenda com o Governador do Estado para discutir
sobre esse tema que é muito importante.
Reclamamos da Senhora Valésia Perozini,
Secretária de gabinete do Governo que sequer tem
dado resposta. O último telefonema que fizemos foi
no dia 08 de maio e aguardamos o retorno. E não é só
com este Deputado não, porque ficamos
surpreendidos ao saber que há três o Comitê de Bacia
não consegue uma agenda com S. Ex.ª. Todos
sabemos que se não zelarmos, como essas crianças e
essa escola estão fazendo, pelas questões ambientais,
nos próximos trinta anos essa mesma geração
enfrentará dificuldades de ter água para sua
sobrevivência.
Na condição de Presidente da Comissão de
Proteção ao Meio Ambiente, agradeço a V. Ex.ª,
Presidente Marcelo Coelho, por fazer esse desabafo
nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Percebo que já há dezessete deputados
presentes e por isso ha quorum para leitura do
Expediente sujeito à deliberação.
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor
Presidente, pela ordem! Apenas para nos associar às
homenagens à Escola Upuerê com seus alunos e
professores. O sorriso do Senhor Deputado Claudio
Vereza já diz tudo dessa ação em relação ao meio
ambiente e ao futuro do Brasil, pois ali as crianças
são pequenas e já estão sendo conscientizadas. Hoje
fomos abrilhantados com essa recepção que nos
colocou todos com um sorriso aberto ao chegarmos e
vermos essa garotada com as mudas de árvore, com o
beijo, o abraço e o carinho. Isso nos leva, em nome
da Liderança do Governo, a nos associarmos às
homenagens que são feitas, ainda mais em um dia tão
especial como o dia de hoje, 05 de junho, Dia
Mundial do Meio Ambiente. Temos que zelar para
que as novas gerações possam viver em um mundo
bem melhor do que estamos vivendo hoje, sem a
apreensão do problema de agressão à ecologia e ao
meio em que vivemos.
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor
Presidente, pela ordem! A cestinha é para ser usada
no automóvel, mas usarei nesta Casa como babador
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para babar mais o Davi e a Escola Upuerê, seus
professores e diretores.
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Também parabenizamos a
Escola Upuerê e dizemos aos deputados que tivemos
o prazer de receber o Davi, netinho do Senhor
Deputado Claudio Vereza e filho do Senhor
Deputado Luciano Rezende na Comissão de Justiça,
hoje, e já demos parabéns a eles pela atitude.
Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, não
poderíamos deixar de registrar a preocupação que
devemos ter com a questão ambiental, tanto que o
Governo Casagrande protocolou nesta Casa na sextafeira dois projetos que vêm ao encontro da
recuperação ambiental no Estado do Espírito Santo.
Um projeto se chama PSA, Programa de Serviços
Ambientais; e o outro Conágua porque é a
recuperação das nascentes de nossos rios. S. Ex.ª está
apenas melhorando a legislação anterior e na próxima
semana deveremos aprovar esses projetos que vêm ao
encontro da melhoria ambiental e florestal do Estado
do Espírito Santo.
Parabéns à Escola Upuerê e a todos aqueles
que defendem o meio ambiente do nosso Estado e do
nosso País. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Solicito ao Senhor 1.º
Secretário que continue a leitura do
Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 66/2012
Senhor Presidente:
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 n.º
215/2012, oriundo da Mensagem Governamental
n.º 132/2012, que dispõe sobre a reformulação do
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais –
PSA no Estado, instituído pela Lei nº 8.995/2008 e dá
outra providências.
Sala das Sessões, 04 de junho de 2012.
SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual – PMDB
Líder do Governo
(Comparece o Senhor Deputado Luciano
Pereira)
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Em votação o Requerimento de
Urgência n.º 066/2012, 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:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 67/2012
Senhor Presidente:
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 n.º
216/2102, oriundo da Mensagem Governamental
n.º 133/2012, que dispões sobre a reformulação do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Espírito
Santo - FUNDÁGUA, instituído pela Lei nº
8.960/2008, e dá outras providências.
Palácio Domingos Martins, 04 de junho de
2012.
SÉRGIO BORGES
DEPUTADO ESTADUAL – PMDB
Líder do Governo
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Em votação o Requerimento de
Urgência n.º 067/2012, 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:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 130/2012
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Ex.ª, depois de ouvido o Plenário, realização de
SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia 03 de julho
de 2012, às 19h, em homenagem ao Aniversário “DO
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”.
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DO

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 2012.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual – PT
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Em discussão o Requerimento n.º
130/2012, 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.

Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo-assinado, componentes
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, requerem com base no art.
165, IV do Regimento Interno, a realização de
SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 70
ANOS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
SAMUEL LEVY, a realizar-se às 19h, do dia 06 de
julho de 2012, no Plenário desta Casa.
Palácio Domingos Martins, 28 de maio de
2012.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1.º Secretário
GLAUBER COELHO
2.º Secretário

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 131/2012
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Ex.ª após ouvido o Plenário, realização de
SESSÃO SOLENE em comemoração aos 153 Anos
da Igreja Presbiteriana do Brasil, a realizar-se no dia
04/07/2012 as 19h.
Palácio Domingos Martins, 09 de maio de

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Em discussão o Requerimento n.º
132/2012, 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:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

2012.
REQUERIMENTO N.º 134/2012
GLAUBER COELHO
Deputado Estadual
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Em discussão o Requerimento de n.º
131/2012, 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:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIMENTO N.º 132/2012

Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, realização de
SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia, 11/07/2012,
em alusão aos 40 ANOS DA FUNDAÇÃO
BANESTES, as 19h..
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Palácio Domingos Martins, 11 de abril de
2012.
FREITAS
Deputado Estadual – PSB
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Em discussão o Requerimento n.º
134/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)
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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.
(Comparece o Senhor
Esmael de Almeida)

Deputado

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO
CARLOS) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª
que não há mais Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Não havendo mais Expediente a ser
lido, passa-se à fase das Comunicações.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO
CARLOS –
Senhor Presidente, pela ordem!
Pedimos aos técnicos da área de Comunicação que
verifiquem se há algum problema com a transmissão
da sessão no site da Assembleia Legislativa e se é
possível saná-lo.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem
revisão do orador)- Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, telespectadores da
TV Assembleia canal 2, TV Assembleia canal 12, TV
Educativa canal 2, boa tarde. Assomamos a esta
tribuna, nesta tarde, para registrar que hoje, pela
manhã, estivemos na Comissão de Saúde e na
Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de
Saúde, recebemos os alunos da disciplina Instituições
Políticas da UVV, sob a supervisão do professor
Vitor Amorim de Angelo. Foi um momento muito
bom. Falamos sobre a importância da renovação e de
pessoas novas na política. Política depende muito de
nós para ser boa ou ruim. É preciso que renovemos.
A alternância de poder é importante.
Hoje se comemora o Dia Mundial do Meio
Ambiente e o tema é Economia Verde, aquela que
resulta na melhoria do bem-estar humano; e bemestar humano também é economia que reduz os riscos
ambientais.
Ficamos muito feliz com a presença de
alunos da Escola de Educação Infantil Upuerê,
especialmente da do Davi Cogo Vereza Rezende,
filho do Senhor Deputado Luciano Rezende e neto do
Senhor Deputado Claudio Vereza. A escola está
distribuindo garrafinhas de água, sacolinhas e muda
de jequitibá-rosa, o que é muito importante.
Na parte da manhã também estivemos em
Vila Velha com um grupo de alunos da educação

infantil que distribuíram essas sacolinhas, uma ação
muito importante.
Hoje, fui ao Centro Educacional Messina,
situado na Praia da Costa, parabenizar os alunos, os
professores e as proprietárias Senhoras Sheila e
Fátima Messina. Hoje os alunos estarão durante todo
o dia no sinal de trânsito, distribuindo essas
importantes sacolinhas. Também as distribuirei para
os meus colegas, mostrando essa ação tão importante.
Precisamos principalmente de crianças como essas,
para ajudar o nosso Planeta.
Hoje, às 18h30min, estará sendo exibido na
OAB o filme Cinema pela Verdade; em seguida será
debatida essa questão da Comissão da Verdade.
Convidamos todos, principalmente os advogados do
nosso Plenário, para participarem. A ESA (Escola
Superior de Advocacia) da Ordem dos Advogados do
Brasil patrocinará e capitaneará esse debate. É
importante que além dos advogados, estudantes e a
população em geral assistam a esse filme; uma vez
que nós já fomos à CBN em parceria com a OAB
junto com o Senhor Perly Cipriano, Subsecretário da
Secretaria do Governo do Estado do Espírito Santo,
discutir essa questão: a Comissão da Verdade.
Combinamos também na sexta-feira passada, na
OAB, com o Presidente Homero Junger Mafra, a
realização da sessão sobre o Dia do Advogado,
comemorado no dia 11 de agosto de 2012. Faremos a
sessão no dia 13 de agosto, uma segunda-feira, à
noite.
Por meio da Comissão da Verdade estamos
em busca do Senhor Arildo Valadão, um colega da
época do ginásio no Município de Cachoeiro de
Itapemirim, é irmão do Senhor Roberto Valadão,
desaparecido até hoje. Senhor Deputado Genival
Lievore. Não queremos caçar bruxas, prender ou
julgar alguém, mesmo porque não temos essa
competência. Agora, não podemos esconder uma
verdade tão recente. Temos que entregar para a
família, pelo menos os restos mortais de Orlando
Bonfim, de Arildo Valadão e outros desaparecidos.
Senhor Presidente, nesse minuto que me
resta, agradeço também ao Centro Educacional
Infantil Upuerê por essa muda de Jequitibá-rosa que,
com certeza, plantarei. Aquele que não quiser plantar
ou que mora em apartamento pode me dar que levarei
para plantar na minha roça; e distribuirei as
sacolinhas a todos os meus Pares. Muito obrigado.
(Muito bem!)
(Comparecem os Senhores Deputados Dary
Pagung, Doutor Henrique Vargas, Luzia
Toledo e Solange Lube e retiram-se
momentaneamente os Senhores Deputados
Glauber Coelho e Marcelo Santos)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Obrigado, Senhor Deputado Doutor
Hércules. Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Genivaldo Lievore.
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O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, registramos um
momento importante nesta Casa de Leis, o Dia
Mundial do Meio Ambiente. Uma boa notícia: o
desmatamento na Amazônia Legal diminuiu oito por
cento entre agosto de 2010 e julho de 2011. Os dados
são consolidados pelo Projeto de Monitoramento do
Desmatamento da Amazônia Legal. As informações
do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais)
indicam que essa é a menor taxa de desmatamento
registrado na Amazônia Legal desde que começou a
fazer a medição. É importante a preservação da nossa
Amazônia, para o Brasil e para o mundo.
Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente,
aproveitamos também para registrar, Senhor
Deputado Claudio Vereza, que a Prefeitura do
Município de Colatina assinou ordem de serviço para
construção de uma obra muito importante, a ETE –
Estação de Tratamento de Esgoto. É um projeto
importante para ajudar a recuperar o nosso querido
Rio Doce, que conta com financiamento da Caixa
Econômica Federal, recursos do PAC - Programa de
Aceleração do Crescimento do Governo Federal e do
Orçamento Geral da União. Portanto, não é
financiado. Esse projeto também conta com recursos
do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.
São quase cinquenta milhões de reais para a
construção dos interceptores do esgoto e da estação
de tratamento de esgoto.
Parabenizamos o Senhor Leonardo Deptulski,
Prefeito do Município de Colatina, e sua equipe, pelo
lançamento de importante projeto de sustentabilidade
em nossa cidade, envolvendo alunos, conscientização
e também ações concretas no sentido da captação e
tratamento de esgoto.
Também registramos um importante fato
econômico acontecido na última quinta-feira. O
Senhor Governador Renato Casagrande assinou novo
contrato de competitividade com o setor do vestuário,
que prevê a redução de imposto pago pelas empresas
do segmento de cinco para três por cento. Além
disso, a contrapartida das empresas é manter o
número de empregos nos próximos doze meses e
qualificar vinte empresas na cadeia de fornecedores
locais. Hoje, quarenta e cinco empresas estão
inseridas nesse benefício.
Colatina é uma importante região no setor do
vestuário, como também o Município de São Gabriel
da Palha, terra do Senhor Deputado Doutor Henrique
Vargas. Na nossa região temos mais de quinhentas
empresas do setor do vestuário, o que é importante na
geração de emprego e de renda, principalmente, para
as mulheres. Muitas mulheres trabalham na indústria
do vestuário, mas também há muitos homens nesse
espaço. Então esse contrato dará todas as condições
para ajudar esse setor.
O Sr. Doutor Henrique Vargas –
Gostaríamos de dizer que a nossa região é rica no
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setor de confecções, como disse V. Ex.ª há pouco.
Hoje, o primeiro pólo de confecções é na Glória,
Município de Vila Velha; o segundo é em Colatina e
o terceiro em São Gabriel da Palha, com mais de oito
mil e quinhentos empregos diretos.
O SR. GENIVALDO LIEVORE –
Parabenizamos o Governo do Estado por incentivar a
indústria local. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Glauber Coelho. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Marcelo Santos. (Pausa)
Ausente.
O SR. DARY PAGUNG – Senhor
Presidente, pela ordem! Recebemos agora uma
mensagem vinda do Município de Baixo Guandu nos
informando que a Senhora Iranilda Gobbo,
comerciante local, acaba de falecer. Portanto,
solicitamos a V. Ex.ª um minuto de silêncio em
memória da Senhora Iranilda Gobbo.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – É regimental.
Solicito a todos que fiquem de pé e façam um
minuto de silêncio.
(A Casa presta a homenagem)
O SR. PRESIDENTE (MARCELO
COELHO) Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Da Vitória.
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, saudamos de forma especial o
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Presidente da
Comissão de Segurança, pois é o aniversariante do
dia, que por força de seus compromissos ainda não se
faz presente nesta sessão. O Senhor Deputado
Gilsinho Lopes está igual a pinto no lixo, todo feliz.
Acordou já com muitos compromissos. Cada dia que
passa S. Ex.ª está mais jovem, entusiasmado com o
trabalho à frente da Comissão de Segurança.
Desejamos a S. Ex.ª paz e saúde.
Saudamos, também, os profissionais de
imprensa, os servidores da Casa e os amigos da
Polícia Militar que se fazem presentes, como o
aspirante a Cabo Wladimir de Assis Ribeiro da Silva,
que será promovido na semana que vem, e o 2.º
Sargento Márcio Barbosa da Silva, que está usando
as divisas de 2.º Sargento pela primeira vez.
Agradecemos também aos alunos do Centro
Educacional Infantil Upuerê por terem presenteado
todos os Deputados com uma muda de planta, um
gesto lindo, fantástico, um presente simbólico, mas
extremamente importante para que possamos fazer
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desse gesto um multiplicador. Parabenizamos essa
instituição de ensino, como fez o Senhor Deputado
Doutor Hércules e outros. E que possamos continuar
conscientizando toda a população para que o
desenvolvimento do nosso Estado, do nosso País
ocorra de forma sempre sustentável, para que
tenhamos qualidade de vida cada vez melhor.
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, ontem, pela manhã, a Comissão
de Segurança desta Casa aprovou uma indicação ao
Senhor Governador Renato Casagrande em resposta a
uma solicitação recebida das entidades de classe que
representam os bombeiros do Estado do Espírito
Santo. De antemão agradecemos aos Senhores
Deputados Freitas, José Carlos Elias, Doutor
Henrique Vargas, José Esmeraldo, Nilton Baiano,
Gilsinho Lopes, José Esmeraldo e Luiz Durão, que
está licenciado, por terem recebido os bombeiros
militares em seus gabinetes.
Ontem, tivemos oportunidade de receber do
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar e
também das entidades de classe que representam essa
Instituição tão importante para o Estado do Espírito
Santo, o Quadro Organizacional que eles pretendem
que o Governo envie para esta Casa. Esse quadro
propiciará que todos os municípios do Estado
possuam unidades físicas do Corpo de Bombeiros
Militar, construídas pelo Governo do Estado.
Inclusive, as unidades que já estão sendo concluídas
estão muito bonitas; estão embelezando as cidades.
Mas é preciso também que haja recursos humanos,
novos profissionais efetivos de bombeiro militar.
Essa proposta também visa dar condições ao Governo
de contratar e gerenciar essa Instituição importante.
Então,
Senhor
Governador
Renato
Casagrande, V. Ex.ª que está viajando e retorna dia
09 de junho às atividades de Governo, houve um
consenso entre o Comando de Bombeiros Militar e as
instituições. E dentre essas instituições ressaltamos a
ABMS – Associação de Bombeiros Militar do
Espírito Santo, representada pelo Capitão Walter
Vitorino, como também todos os oficiais e praças que
apoiaram a proposta do novo Quadro Organizacional.
Fazer essa defesa é nossa obrigação. Obtivemos uma
vitória em relação ao Corpo de Bombeiros Militar,
com a gratificação de chefia, mas precisamos aprovar
o Quadro Organizacional.
Ressaltamos que o Dia Mundial dos
Bombeiros é comemorado no dia 02 de julho, e esta
Casa realizará uma sessão solene. Nela esperamos
comemorar a aprovação do Quadro Organizacional.
Muito obrigado. (Muito bem!)
(Comparecem
os
Senhores
Deputados Gildevan Fernandes e
Gisinho Lopes)
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) - Gostaria de registrar, a pedido da
Senhora Deputada Luzia Toledo, a presença do
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Senhor Joaquim de Paiva Gonçalves, o Gamboinha,
um amigo de S. Ex.ª, empresário e ex-vereador pelo
Município de Mimoso do Sul. É um prazer tê-lo
conosco. Receba um abraço da Senhora Deputada
Luzia Toledo. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Nilton Baiano.
O SR. NILTON BAIANO – (Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, hoje, comemora-se o Dia
Internacional do Meio Ambiente. Este dia é muito
importante porque o mundo, atualmente, é melhor do
que há alguns anos, mas é pior do que há muitos anos
passados. Desse modo, a sociedade internacional
conseguiu criar uma consciência em relação à
proteção do meio ambiente.
Gostaríamos de agradecer ao Centro
Educacional Infantil Upuerê, que por meio dos seus
alunos nos trouxe de presente uma muda de árvore,
para que a plantemos, e trouxe também um
reservatório de água. Senhor Deputado Claudio
Vereza, quando os alunos dessa escola chegaram,
apresentaram o filho do Senhor Deputado Luciano
Rezende, nosso colega, e neto do Deputado Claudio
Vereza. É um menino bonito, mas não sabemos se ele
se parece com o pai, com o avô ou com a mãe. E
cumprimentamos as professoras do Centro
Educacional Infantil Upuerê, pois esse trabalho de
conscientização é muito importante. Na verdade, é
preciso trabalhar a preservação do meio ambiente na
consciência da criança, para que amanhã ela proteja o
meio ambiente.
Muitas leis impostas no Brasil e no mundo de
proteção ao meio ambiente o foram por meio de
pressão internacional, porque a degradação do meio
ambiente em nosso País era grande. Hoje, os meios
de proteção ao meio ambiente precisam continuar
agindo com rigor porque o desmatamento ainda é
enorme como, por exemplo, no Amazonas e em
Estados como Bahia, Mato Grosso e Goiás. Isso
certamente trará muitas dificuldades para o meio
ambiente.
Recebemos essa homenagem das crianças
cujas professoras criam nelas a consciência de
protejam o meio ambiente no futuro.
No Estado do Espírito Santo, precisamos que
os órgãos de proteção ambiental ainda trabalhem
muito, haja vista a quantidade do chamado pó de
minério no ar. Há dias lemos uma matéria de jornal
dizendo que ninguém sabe quem é o dono do pó, mas
ele existe e em grande quantidade. As pessoas que
moram no litoral, que pegam basicamente o vento
nordeste, sabem dos problemas que esse pó causa,
não só sujeira, mas também doenças, principalmente
as respiratórias.
Por isso, os órgãos ambientais que protegem
o meio ambiente têm que agir mais ainda no nosso
Estado, porque ainda hoje temos problemas
ambientais.
Normalmente
as
pessoas,
por
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desinformação ou por pensar no econômico, no
financeiro, degradam o meio ambiente sem que as
responsabilidades das autoridades cheguem a essas
pessoas, ao caçador, ao pescador, aos madeireiros,
mas graças a Deus e graças também à fiscalização
essa degradação diminuiu muito. Mas sabemos dos
problemas que essas pessoas criaram.
Quem viaja daqui para a Bahia pela BR-101
não vê nem um sabiá, não vê nada. E por quê? Por
causa da degradação. (Muito bem!)
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor
Presidente, pela ordem! Queria só deixar registrado
que hoje é o aniversário do Senhor Deputado
Gilsinho Lopes. Já tive a oportunidade, na parte da
manhã, de ligar para S. Ex.ª e parabenizá-lo. Mas
queria deixar registrado no Plenário essa data
natalícia desse querido irmão, que luta nesta Casa em
prol da população. Desejo que Deus o ilumine e lhe
dê uma grande e longa vida.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
COELHO) - A Mesa também deseja todo sucesso ao
nosso amigo, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Que
Deus lhe abençoe e proteja.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sérgio Borges.
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor
Presidente, declino.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
COELHO) – Havendo S. Ex.ª declinado, concedo a
palavra ao Senhor Deputado Freitas.
O SR. FREITAS - Senhor Presidente,
declino.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
COELHO) – Havendo S. Ex.ª declinado, concedo a
palavra ao Senhor Deputado Roberto Carlos.
O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, na realidade, a
nossa presença na Assembleia Legislativa e na vida
pública é pautada pela estrita vontade da população,
então, busco ser reto no que diz respeito à legislação.
Não usei, não vou usar esse espaço da TV
Assembleia, da nossa tribuna, na Assembleia
Legislativa como espaço eleitoral. Mas sou précandidato a prefeito do meu Município de Serra e tem
algumas coisas que estão me deixando incomodado.
Fico calado, mas chega um momento que se não falo,
parece que não está acontecendo.
Peço aos pré-candidatos da nossa cidade, e não só da
nossa cidade, mas de todo o Estado do Espírito Santo,
que tenha moderação, porque estamos sob a égide de
uma legislação. Estou cansado de ver pré-candidato
colocando outdoor no Dia dos Namorados, no Dia

Diário do Poder Legislativo - 157
das Mães, no Dia dos Pais, no aniversário da cidade,
no dia do papagaio, no aniversário do cachorrinho.
Mas precisamos disputar eleição com equidade.
Se a justiça eleitoral não esta vendo, precisa
ficar atenta, sob pena de aqueles que estão cumprindo
rigorosamente a legislação, serem prejudicados no
processo eleitoral. Dizemos isso porque, primeiro,
não temos e não faremos nenhum tipo de
denuncismo, não temos essa característica. Eleição se
ganha e se perde no voto. Mas, gostaríamos que a
justiça eleitoral ficasse atenta não apenas na cidade
onde residimos, mas em todos os municípios do
Estado do Espírito Santo, para que tenhamos uma
eleição limpa, uma eleição onde os agentes públicos
respeitem a legislação e a equidade no processo
eleitoral, sob pena daqueles que transgridem a
legislação eleitoral terem sucesso e aquelas pessoas
que andam estritamente retas dentro da legislação,
prejudicadas.
Falamos isso com a pureza da alma de quem
disputou nos últimos oito anos quatro processos
eleitorais. Nunca fomos objeto de trabalhar denuncia
para qualquer tipo de adversário ou de concorrente
porque não é nosso estilo. Não acreditamos nesse tipo
de política; acreditamos na boa política; acreditamos
que a nossa população está preparada para receber e
votar na melhor proposta. Não dá para ficar calado e
nem para dizer que não está acontecendo uma série
de infrações no processo eleitoral.
Todos os dias há comemorações. Se vão
prestar contas, anunciam no outdoor; é aniversário do
papagaio tem outdoor parabenizando-o; Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, tudo no
outdoor. Então fazer política assim fica difícil. Não
estamos nem cobrando quem é que está pagando por
esses outdoors, apenas alertando a justiça eleitoral:
ou se faz um processo eleitoral com seriedade, ou
abdicaremos do processo eleitoral. Faz-se uma
pesquisa eleitoral e se coloca na cadeira da prefeitura
quem está se utilizando indevidamente, antecipando a
campanha sabe lá Deus com que recurso.
Deixamos registrada essa nossa indignação,
voltando a insistir que não usaremos a tribuna da
Assembleia Legislativa para trazer questões locais no
que diz respeito ao processo eleitoral. A população
do Estado do Espírito Santo não nos deu mandato
para antecipar eleição. E não permitiremos que as
pessoas façam vista grossa com o que está
acontecendo. (Muito bem!)
(Comparece o Senhor
Rodney Miranda)

Deputado

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Atayde Armani.
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, querido Deputado Freitas,
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tivemos o privilegio de visitar o povo da localidade
de Cristalina, no Município de Nova Venécia, na
ultima sexta-feira, onde o Senhor Deputado Freitas
fazia entrega de um galpão, com sua verba
parlamentar, ao povo daquela região.
Registramos, neste momento, que hoje se
comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nessa
comemoração, todos os Deputados receberam várias
mudas de plantas, algumas delas de jequitibá-rosa,
que é a árvore símbolo do Estado do Espírito Santo.
Quem passa na BR 101, depois do distrito de
Canivete, como o Senhor Deputado Freitas, vê um
jequitibá maravilhoso. E meu pai tem o privilégio de
possuir uma fazenda em frente àquele jequitibá; a sua
propriedade tem o nome de Fazenda Jequitibá. Como
hoje se comemora o Dia do Meio Ambiente, não
poderíamos deixar de tecer comentário. O
Governador Renato Casagrande protocolou nesta
Casa, na sexta-feira passada, dois projetos de lei: o
Projeto de Lei n.o 16 e Projeto de Lei n.o 215/2012,
que criam o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do
Estado do Espírito Santo.
O Projeto de Lei n.o 16 já existia no Governo
anterior, mas o Senhor Renato Casagrande melhorou
o projeto. Antigamente, o projeto de águas
beneficiava tão somente o produtor que já havia
deixado a mata ou árvores em torno das suas
nascentes. A nova idéia beneficiará aqueles que
pretendem recuperar as nascentes. O projeto iniciou
no Governo passado, mas está sendo melhorado pelo
nosso atual Governador.
O Projeto de Lei n.o 215/2012 aprimora a Lei
n. 8.995/98, que trata do pagamento de serviços
ambientais. Prescreve a referida lei:
o

Art. 3º O valor máximo para
pagamento pela prestação de
serviços ambientais será de 510
(quinhentos e dez) Valores de
Referência do Tesouro Estadual VRTEs, por hectare por ano, relativo
aos
serviços
prestados
pela
cobertura florestal nas modalidades
fixadas nos incisos I, II e III do
artigo 2º desta Lei.
O referido projeto fixa 0,5 para recursos
hídricos e 2,5 para cobertura florestal.
Ressalte-se que 510 (quinhentos e
dez) Valores de Referência do
Tesouro
Estadual
–
VRTEs
correspondem a R$1.152,00 (mil
cento e cinqüenta e dois reais). O
projeto propõe uma alteração para
3200 (três mil e duzentos) Valores de
Referência do Tesouro Estadual –
VRTEs
que
correspondem
a
R$7.728,00 (sete mil setecentos e
vinte e oito reais).
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Então não poderíamos deixar de comparecer,
hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, para
parabenizar o nosso Governador Renato Casagrande
pelo envio a esta Casa destas duas matérias. Muito
proprietários farão com que tenhamos nos próximos
anos, até 2014, 2015, em torno de trinta mil hectares
no Estado do Espírito Santo com cobertura florestal
nativa.
Senhor Deputado Luciano Rezende, hoje, seu
filho Davi esteve na Comissão conosco. Recebi com
muito prazer uma muda de jequitibá-rosa. Vou levála e plantá-la. Talvez eu não a veja crescida, mas o
seu filho certamente a verá quando estiver com trinta
ou quarenta anos e o jequitibá estará com dez, quinze
metros de altura.
Parabéns, Senhor Deputado Cláudio Vereza,
pelo neto. É a terceira geração de políticos na
família.
Parabenizo também a escola por ter tomado
essa atitude em prol do meio ambiente do Estado do
Espírito Santo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
COELHO) - Findo o tempo destinado à fase das
Comunicações, passa-se à
ORDEM DO DIA:
Votação, da redação final, do Projeto de Lei
Complementar n.o 12/2012, oriundo da Mensagem
Governamental n.o 108/2012, que altera o Anexo III
da Lei Complementar n.o 611 de 16.12.2011,
adequando o Quadro de Pessoal do IEMA-ES no que
se refere ao quantitativo de vagas dos cargos do
quadro permanente do Instituto. Publicado no DPL
do dia 15/05/2012. Parecer nº 236/2012, da Comissão
de Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia
05/06/2012.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 195/2012, oriundo da Mensagem
Governamental n.o 116/2012, que regula o acesso
dos
usuários a registros administrativos e as
informações previsto no inciso II do § 4º do artigo 32
da Constituição do Estado. Publicado no DPL do dia
16/05/2012. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e legalidade. Na Comissão de
Cidadania o Deputado Genivaldo Lievore, se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria
na Sessão Ordinária do dia 29/05/2012. (Prazo até o
dia 05/06/2012). (COMISSÕES DE CIDADANIA,
DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS).
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.o 212/2012, oriundo da Mensagem
Governamental n.o 127/2012, que inclui entidades no
anexo V da Lei Orçamentária nº 9.782/2012, em
favor da Secretaria de Estado da Cultura. Publicado
no DPL do dia 30/05/2012. (COMISSÃO DE
FINANÇAS).
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Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.o 213/2012, oriundo da Mensagem
Governamental n.o 128/2012, que inclui entidades no
anexo V da Lei Orçamentária nº 9.782/2012, em
favor da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos. Publicado no DPL do dia
30/05/2012. (COMISSÃO DE FINANÇAS).
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 01/2012, do Deputado Dary
Pagung, que declara de Utilidade Pública a
Associação “Abrigo Lar Pouso da Esperança”,
localizada no Município da Serra, neste Estado.
Publicado no DPL do dia 15/02/2012. Pareceres n.os
74/2012,
da
Comissão
de
Justiça,
pela
constitucionalidade e legalidade e 09/2012, da
Comissão de Assistência Social, pela aprovação.
Lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia
04/06/2012.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 56/2012, do Deputado Da Vitória,
que declara de Utilidade Pública a Associação de
Produtores e Moradores do Assentamento Nova
Esperança, Município de Aracruz. Publicado no DPL
do dia 29/02/2012. Pareceres n.os 139/2012, da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e
legalidade e 10/2012, da Comissão de Assistência
Social, pela aprovação. Lido no Expediente da Sessão
Ordinária do dia 04/06/2012.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 68/2012, da Deputada Solange
Lube, que declara de Utilidade Pública o Grupo
Teatral Vianense - GTV. Publicado no DPL do dia
09/03/2012. Pareceres n.os 128/2012, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade e
11/2012, da Comissão de Assistência Social, pela
aprovação. Lido no Expediente da Sessão Ordinária
do dia 04/06/2012.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 82/2012, do Deputado Dr.
Henrique Vargas, que declara de Utilidade Pública a
Associação de Produtores Rurais de Flor da Terra
Roxa e Arredores. Publicado no DPL do dia
23/03/2012. Pareceres n.os 156/2012, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade e
12/2012, da Comissão de Assistência Social, pela
aprovação. Lido no Expediente da Sessão Ordinária
do dia 04/06/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei Complementar n.º 17/2012, oriundo da
Mensagem n.º 03/2012, do Tribunal de Justiça, que
altera a Lei Complementar Estadual n.º 234/2002,
que dispõe acerca da organização e divisão judiciária
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do Estado, instituindo a Comissão de Segurança
Institucional do Poder Judiciário Estadual. Publicado
no DPL do dia 22/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 161/2012, do Deputado Gilsinho Lopes,
que dispõe sobre a aplicação dos princípios da
impessoalidade, moralidade e probidade após o
término do exercício em funções públicas estaduais e
dá outras providências. Publicado no DPL do dia
18/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 170/2012, do Deputado Luciano Pereira,
que dispõe sobre o ressarcimento em dobro em caso
de cobrança indevida ao consumidor por restaurantes,
lanchonetes, bares, boates e similares no âmbito do
Estado. Publicado no DPL do dia 18/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 172/2012, do Deputado Gilsinho Lopes,
que dispõe sobre a responsabilidade no fornecimento
de bebidas alcoólicas. Publicado no DPL do dia
18/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 176/2012, do Deputado Esmael de
Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar nos estabelecimentos que especifica cartaz
divulgando a Lei Estadual nº. 7.737, que institui a
meia entrada em locais públicos de cultura, esporte e
lazer para doadores de sangue e órgãos, e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 21/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 185/2012, do Deputado Gilsinho Lopes,
que obriga as operadoras de cartão de crédito e débito
a emitir relatório no ato da tentativa de compra, caso
o cartão tenha sido recusado, informando o motivo
pelo qual ocorreu a negativa de sua aprovação.
Publicado no DPL do dia 28/05/2012.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 63/2012, do Deputado
Marcelo Coelho, que concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Doutor Diogo Piacentini Engel.
Publicado no DPL do dia 04/06/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 164/2012, da Deputada Luzia Toledo, que
obriga as empresas que comercializam Produtos de
Limpeza de uso Doméstico a inserir nas embalagens
foto ilustrativa de pessoas lesionadas pelo mau uso
do produto e dá outras providências. Publicado no
DPL do dia 18/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 178/2012, do Deputado Esmael de
Almeida, que reconhece a música gospel e os eventos
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a ela relacionados como manifestação cultural.
Publicado no DPL do dia 21/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 183/2012, do Deputado Dary Pagung, que
proíbe os profissionais da área de saúde que atuam no
âmbito do Estado do Espírito Santo de utilizarem
equipamentos de proteção individual com os quais
trabalham fora do seu ambiente de atuação e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
28/05/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 64/2012, do Deputado
Elcio Álvares, que concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Senhor Leonardo Geraldo
Mesquita. Publicado no DPL do dia 05/06/2012.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Resolução n.o 08/2012, da Comissão de Educação,
que acrescenta dispositivo à Resolução nº 3.125, de
21 de dezembro de 2011, que criou e instituiu a
Medalha Professor Paulo Reglus Neves Freire para
agraciar educadores das escolas publicas e privadas
no Estado. Publicado no DPL do dia 18/05/2012.
(Comparece o Senhor Deputado
Theodorico Ferraço e retira-se
momentaneamente
o
Senhor
Deputado Genivaldo Lievore)
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
COELHO) - Votação da redação final do Projeto de
Lei Complementar n.º 12/2012. (Pausa)
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 195/2012.
Concedo a palavra à Comissão de Defesa da
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(CLAUDIO VEREZA) – Senhor Presidente, na
forma regimental, assumo a presidência da Comissão
de Defesa da Cidadania e convoco seus membros,
Senhores Deputados Rodney Miranda, Gilsinho
Lopes, Doutor Henrique Vargas e Solange Lube.
(Pausa)
Senhores Deputados, na sessão ordinária
realizada dia 29 de maio de 2012 o relator do projeto,
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, se prevaleceu
do prazo regimental para relatar a matéria na
Comissão de Defesa da Cidadania. Portanto, S. Ex.ª
tem prazo até o dia 05 de junho de 2012 para relatar.
S. Ex.ª o fará amanhã, porque realizou pela
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Comissão, hoje, pela manhã, uma bela e importante
audiência pública com prefeitos, representantes do
Governo do Estado e outras representações a respeito
desta matéria, então por isso S. Ex.ª não pode relatar
ainda. Também porque se deslocou junto com o
Senhor Givaldo Vieira, Governador em exercício,
para Colatina, onde haverá o início das obras da
Estação de Tratamento de Esgoto daquela importante
cidade, pegando carona no helicóptero.
Estando S. Ex.ª ausente e ainda dispondo de
prazo para oferecer parecer, devolvo a palavra à
Mesa.
Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Senhor Deputado Gilsinho Lopes pelo aniversário.
Deixo claro que nunca troquei o sobrenome de V.
Ex.ª porque sei da diferença entre um e outro.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
COELHO) - Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e darei continuidade ao rito da sessão.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 212/2012.
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 Da
Vitória, Lúcia Dornellas, Luzia Toledo, Freitas e
Atayde Armani.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Finanças,
em mãos o do Projeto de Lei n.o 212/2012, oriundo
da Mensagem Governamental n.o 127/2012, que
inclui entidades no anexo V da Lei Orçamentária n.º
9.782/2012, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura. Apresentamos emenda, com o seguinte teor:
Emenda n.º 01/2012.
Art. 1.º - Fica incluída no “Anexo V
– Entidades Aptas a Receber
Transferências
a
Título
de
Subvenções Sociais, Contribuições
Correntes e Auxílios”, constante da
Lei Orçamentária n.º 9.782, de 03 de
janeiro de 2012, entidades no
Quadro
Demonstrativo
de
Subvenções Sociais, no Quadro
Demonstrativo de Contribuições
Correntes
e
no
Quadro
Demonstrativo de Auxílios, da
Secretaria de Estado da Cultura a
entidade Associação Salvamar de
Assistência à Criança e ao
Adolescente.
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Aprovado.
À Comissão de Finanças para redação final.

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n.º 212/2012, com emenda. (Muito bem!) (Pausa)
Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o
relator.
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator.
O SR. FREITAS – Com o relator.
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.o 213/2012.
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 Atayde
Armani, Lúcia Dornellas, Luzia Toledo, Freitas, Da
Vitória, Solange Lube e Marcelo Coelho.
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)
Senhores membros da Comissão de Finanças,
em mãos o Projeto de Lei n.o 213/2012, oriundo da
Mensagem Governamental n.o 128/2012, que inclui
entidades no anexo V da Lei Orçamentária n.º
9.782/2012, em favor da Secretaria de Estado de
Assistência
Social
e
Direitos
Humanos.
Apresentamos emenda, com o seguinte teor:

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

Art. 1.º - Fica incluída no “Anexo V
– Entidades Aptas a Receber
Transferências
a
Título
de
Subvenções Sociais, Contribuições
Correntes e Auxílios”, constante da
Lei Orçamentária n.º 9.782/2012, de
03 de janeiro de 2012, entidades no
Quadro
Demonstrativo
de
Subvenções Sociais, no Quadro
Demonstrativo de Contribuições
Correntes
e
no
Quadro
Demonstrativo de Auxílios, da
Secretaria de Estado da Assistência
Social e Direitos Humanos a
entidade Associação Salvamar de
Assistência à Criança e ao
Adolescente.

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor
Presidente, pela ordem! Solicitamos a palavra para
agradecer o carinho dos nobres colegas Deputados
Atayde Armani e Sérgio Borges, Vice-Líder e Líder
do Governo, e dos demais Parlamentares desta Casa
nos votos de feliz aniversário.
Agradecemos ao Senhor Deputado Claudio
Vereza que disse que nunca confundiu nosso nome.
Hoje fomos surpreendidos, mais uma vez, pela Rádio
CBN, que informou que estávamos preso. Mas todos
sabem da nossa conduta. Isso não existe e não
existirá em toda a nossa existência, porque Deus nos
deu uma formação familiar excelente e exemplar, e
vamos cultivá-la até os últimos dias da nossa vida;
até quando Deus permitir.

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

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) – Senhor Deputado Gilsinho Lopes,
cumprimentamos V. Ex.ª pelo aniversário.
Desejamos-lhes muita paz, amor, carinho e muito
trabalho em favor do Estado do Espírito Santo. Que
continue sempre sendo esse amigo que sempre foi
nesta Casa. Felicidades! Transmita nossa felicitação
também a sua família. Agradecemos o convívio
diário com V. Ex.ª, o que nos dá um padrão de
qualidade e de simpatia. (Pausa)

Dessa forma, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei n.º 213/2012, com emenda apresentada
por nós. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Projeto de Lei n.º 212/2012.
(Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

relator.

Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.
O SR. FREITAS – Com o relator.
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O SR. DA VITÓRIA - Com o relator.
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.
O SR. MARCELO COELHO – Com o
relator.
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade
pela Comissão de Finanças, com emenda.
Devolvo o Projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO) - Em discussão o Projeto de Lei n.º
213/2012. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Lei n.º 213/2012.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Comissão de Finanças para redação final.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 01/2012.
Não havendo recurso, o projeto segue à
Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 56/2012.
Não havendo recurso, o projeto segue à
Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 68/2012.
Não havendo recurso, o projeto segue à
Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão se houver recurso, na forma do
artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.o 82/2012.
Não havendo recurso, o projeto segue à
Secretaria para extração de autógrafos.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei Complementar n.º 17/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 161/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
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Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 170/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 172/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 176/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 185/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 63/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 164/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 178/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.o 183/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
O SR. DARY PAGUNG – Senhor
Presidente, pela ordem! Comunicamos aos Senhores
Parlamentares que apresentamos esse Projeto de Lei
n.º 183/2012, uma vez que o Governo do Estado, por
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meio da PGE, – Procuradoria Geral do Estado –
entendeu, no ano passado, que essa matéria tratava
de direito do trabalho, o que era competência
exclusiva da União. Após estudarmos a matéria,
entendemos que é direito à saúde pública.
O art. 24 da Constituição Federal diz:
Art. 24. Compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente (...)
No nosso entender, o Projeto de Lei n.º
183/2012 defende a saúde pública e compete ao
Estado legislar. Mas vamos debater esse assunto
nesta Casa de Leis e certamente também na PGE,
para que possamos transformá-lo em lei, e que venha
a ser sancionada pelo Senhor Governador Renato
Casagrande. Não podemos mais ver os profissionais
da área da Saúde usando jaleco em ônibus, levando
bactérias da rua para os hospitais e vice-versa. Vamos
trabalhar pela sua aprovação nesta Casa e também
para vê-lo sancionado pelo Senhor Governador
Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO) – Obrigado, Senhor Deputado Dary
Pagung.
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
gostaria de tornar público o Ato n.º 3402/2012, para o
conhecimento de V. Ex.as:
ATO Nº 3402/2012
A MESA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições regimentais, resolve
distribuir as 06 (seis) vagas
partidárias
acrescentadas
pelo
Requerimento nº 93/2012, que
alterou de 03 (três) para 09 (nove)
membros a composição da Comissão
Especial, criada pela Resolução nº
3.176, de 26 de abril de 2012, para
realizar “Estudos econômicos e
alternativas para o Espírito Santo
Pós-Fundap”, da seguinte forma:
PARTIDO VAGAS
PT..................01
PR......... ..... 01
PDT
01
PRP...........................01
PMDB...........................01
PV..............................01
Palácio Domingos Martins,
em 05 de junho de 2012.
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THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ROBERTO CARLOS
1º Secretário
GLAUBER COELHO
2º Secretário
Assim, Senhor Deputado Luciano Rezende,
está atendida a solicitação de V. Ex.ª.
O SR. LUCIANO REZENDE - Senhor
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de informar à
Mesa Diretora e aos demais colegas Deputados que
agora fazem parte da Comissão Especial para
realizar Estudos econômicos e alternativos para o
Espírito Santo Pós-Fundap, que há uma reunião
marcada para a próxima segunda-feira, nesta Casa, de
9h às 10h, conforme orientação do Legislativo, e
serão convocados os Deputados. Mas deixamos aqui
este reforço da convocação, para que possamos
acelerar as discussões e contribuir com o Governo do
Estado nessa busca de alternativas para a superação
desse processo pós-Fundap no Estado do Espírito
Santo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO) – Está feito o registro.
A Presidência também torna público que,
amanhã, logo após a sessão ordinária, por volta das
11h, haverá uma reunião muito importante com a
Mesa Diretora, para a qual convidamos todos os
Líderes. Quando falamos em Líderes, todos os
Senhores Deputados têm livre acesso e nos honrarão
muito em participar dessa reunião. Portanto, amanhã
haverá reunião da Liderança para tratarmos de
assuntos muito importantes e do interesse deste Poder
Legislativo. (Pausa)
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 64/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Resolução n.º 08/2012.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
O projeto segue à 2.ª sessão.
(Retira-se
momentaneamente
Senhor Deputado Freitas)

o

Finda a Ordem do Dia, passa-se à Fase do
Grande Expediente, dividido em duas partes:
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sérgio Borges, Líder do Governo.
O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados; senhores e senhoras;
telespectadores da TV Assembleia e TV Educativa;
todos os que nos ouvem. Todos sabem que o Senhor
Governador Renato Casagrande está em missão
oficial em Cingapura, visitando o Estaleiro Jurong,
que vai se instalar em Aracruz, gerando seis mil
empregos diretos e outros tantos indiretos. Essa
missão trará benefícios importantes para o Estado do
Espírito Santo. Temos que registrar que no último
mês o Governo do Estado fez vinte e uma
inaugurações: casas populares, asfaltamento e
drenagem de ruas, saneamento, convênios nas áreas
da Saúde e da Educação para reforma de escolas. S.
Ex.ª não apenas inaugurou, mas assinou convênios e
ordens de serviço do projeto Caminhos do Campo,
estradas que beneficiam os pequenos produtores no
escoamento da sua produção. Portanto, esse é um
Governo que vem se tornando presente, fazendo com
que o Estado cresça com ações como essas. Ao
mesmo tempo vem modernizando a máquina pública
por meio de programas de treinamento de
desenvolvimento de pessoal a fim de que gerem bons
resultados para o Estado do Espírito Santo.
Sabemos que nos últimos meses o
Governador do Estado, Senhor Renato Casagrande,
enfrentou uma agenda externa muito grande,
principalmente em Brasília, o que pode ter gerado
algum desconforto em alguns pedidos de audiência
de Deputados. O Senhor Deputado Sandro Locutor
reclamou de uma audiência e criticou a Senhora
Valésia Perozini Inácio, Chefe de Gabinete do
Governo, sendo que ela realmente tem cuidado e
carinho com todos os Deputados e jamais deixaria de
marcar uma audiência se houvesse condição de
encaixar na agenda do Governo. Nem sempre o
Governador do Estado está no Espírito Santo
podendo agendar conosco.
O carinho que o Governo tem com sua base,
que vem respondendo na Assembleia Legislativa com
votações importantes, não pode ser desconsiderado e
nem levado por alguns Deputados como forma de
desprestígio. Pelo contrário. O gabinete do Senhor
Governador tenta colocar as audiências em seus
lugares, até porque os Deputados merecem o maior
respeito. Não existe no secretariado do Governo
nenhuma ação para não haver audiências, pelo
contrário: há recomendação de S. Ex.ª de se atender a
cada Deputado com suas reivindicações, seus
pedidos, reclamações ou elogios, na primeira hora
possível. A aliança da Assembleia Legislativa com o
Poder Executivo e com o próprio Poder Judiciário do
Estado do Espírito Santo mostra Poderes harmônicos,
sintonizados e, evidentemente, assim trabalham para
o bem do Estado do Espírito Santo.
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Deixo, na ausência do Senhor Deputado
Sandro Locutor – está presente seu companheiro de
Partido, Senhor Deputado Gildevan Fernandes – a
certeza de que o Governo marcará audiência e o
receberá com o carinho de sempre, pois esta é a
marca do Governo do Estado do Espírito Santo.
Senhor Presidente, fica não nossa
justificativa, mas nossa palavra mostrando que nem
sempre se pode marcar uma audiência com muita
velocidade, mas sim dentro de um prazo, para que
seja resolvido o que se pretende. Fica a palavra da
Liderança do Governo em nome do gabinete do
Governador Renato Casagrande, que assim que S.
Ex.ª voltar, serão restabelecidas as audiências,
evidentemente dentro da agenda que S. Ex.ª precisa
cumprir não só no Estado do Espírito Santo, uma vez
que estamos com problemas envolvendo royalties,
Fundap e outros só resolvidos em âmbito Federal.
O Sr. Luciano Rezende – Senhor Deputado
Sérgio Borges, primeiramente agradecemos a V. Ex.ª
a gentileza de ceder este aparte, e dizemos que
abordou um assunto sobre o qual seríamos muito
injusto se não nos pronunciássemos. Compreendemos
perfeitamente as argumentações do Senhor Deputado
Sandro Locutor, porque com as urgências do dia a dia
S. Ex.a por trabalhar muito e ter uma agenda que o
pressiona fez uma consideração importante que será
levada por V. Ex.a ao Governo do Estado. Mas
falamos da nossa experiência com o Governo do
Estado, mesmo nos momentos em que as agendas
estão sobrecarregadas, porque um governador de
Estado nem sempre consegue atender a todos na
velocidade que gostaria.
Registramos o carinho e a forma especial
como a Senhora Valésia Perozini, Chefe de gabinete
do Governador, tem tratado o nosso gabinete - não
apenas a nossa pessoa - mas também nossos
assessores, dando retorno e organizando agendas.
Então vale um crédito porque imaginem o volume de
trabalho da Secretária do Governador do Estado!
Estamos nos manifestando de maneira justa em
relação ao carinho com que os responsáveis por
aquela Secretária sempre recebe, e não somente a
nós, mas a todos os nossos assessores que a
procuraram em nosso nome.
V. Ex.a está de parabéns. Como Líder de
Governo certamente contornará esse problema e em
pouco tempo teremos um equilíbrio e os Senhores
Deputados satisfeitos com o encaminhamento de V.
Ex.a. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO
FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos aos
Senhor Deputado Roberto Carlos. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) - Assumo a presidência dos trabalhos e
retorno a palavra ao Senhor Deputado Sérgio Borges.
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O SR. SÉRGIO BORGES – Agradecemos a
V. Ex.a, Senhor Deputado Luciano Rezende, o aparte.
E reiteramos o carinho do Governo do Estado com
todos os Senhores Deputados. Com certeza todos
continuarão sendo bem atendidos. Evidentemente
pedimos compreensão porque a agenda do
Governador é extensa e não há razão nenhuma para
que o Executivo não atenda ao Legislativo, ainda
mais quando existe esta harmonia, esta sintonia na
votação e no apoio aos programas do Governo.
Senhor Presidente, faremos uma repercussão
de uma Portaria da PGE n.o 080, de 01.o de junho de
2012, do Doutor Rodrigo Marques de Abreu Júdice,
Procurador Geral do Estado, que instituiu o Núcleo
de Inteligência, de Grandes Devedores e de Busca de
Bens, que tem a sigla Nigrade, no âmbito da
Subprocuradoria Fiscal (SPFI).
Diz a Portaria PGE n.º 080/2012:
Considerando a efetiva necessidade
de ampliar, integrar e otimizar a
tramitação do conhecimento e das
diversas ações de inteligência
vinculadas à arrecadação pelo
Estado do Espírito Santo;
Considerando a crescente demanda
de ações fiscais ajuizadas, a
dificuldade na localização de bens e
a necessidade de aprimoramento dos
instrumentos legais que possibilitem
uma atuação mais eficaz na
arrecadação do Estado do Espírito
Santo;
Considerando que o atual Governo
do Estado do Espírito Santo
integrou, em seu Planejamento
Estratégico, como meta prioritária,
melhorar
a
arrecadação,
a
recuperação de crédito e o
acompanhamento da dívida pública,
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir no âmbito
Subprocuradoria Fiscal (SPFI) o
Núcleo de Inteligência, de Grandes
Devedores e de Busca de Bens, ora
denominado NIGRADE, subordinado
diretamente ao Procurador-Chefe do
SPFI.
Art. 2º - São considerados grandes
devedores, no âmbito da SPFI,
aqueles devedores inscritos em
dívida ativa estadual cujos débitos,
de natureza tributária ou não
tributária, tenham unitária ou
agrupadamente, em função de um
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mesmo devedor, valor igual ou
superior a 500.000 (quinhentas mil)
VRTEs.
A Portaria n.º 080/2012 traz todas as
recomendações que devem ser seguidas para que o
Estado do Espírito Santo consiga recuperar os
recursos que têm de ser aplicados em benefício do
seu povo, através desses maus pagadores que usam
de artifícios para que o dinheiro não entre na máquina
pública.
Parabenizamos o Senhor Rodrigo Júdice,
Procurador Geral do Estado, bem como toda sua
equipe por essa portaria. É fundamental que o Estado
se aprimore para que diminua a evasão de divisa de
tributos que deixam de ser pagos aos cofres públicos.
Ao mesmo tempo, registramos que já se encontra
nesta Casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai
balizar o Orçamento de 2013. Essa lei tramita na
Comissão de Finanças já com emendas dos
Deputados. O prazo para apresentarem emendas
encerrou e as emendas apresentadas estão em análise.
Existem sugestões de emendas de outros Poderes que
também estão sendo analisadas. Essas emendas
permanecem na Comissão de Finanças até o dia 29 de
junho de 2012, onde serão votadas e posteriormente
encaminhadas à Mesa Diretora, para submetê-las ao
Plenário, no sentido de serem votadas até o dia 17 de
julho, início do recesso parlamentar.
No dia 30 de setembro de 2012 é o último
prazo para a Lei Orçamentária ser encaminhada à
Assembleia Legislativa; que ela já venha de acordo
com essa lei, que como o próprio nome diz,
determina as diretrizes para que seja elaborada e
posteriormente submetida em audiência pública pela
Comissão de Finanças às regiões do Estado, para, a
seguir, os Deputados trabalharem as emendas que
considerarem necessárias e, até o final do ano,
votarmos um orçamento real para que no ano de 2013
se traga mais benefícios, mais qualidade de vida e
mais progresso para o povo capixaba dentro daquilo
que o Governo possa arrecadar e os Poderes
utilizarem o que é arrecadado, com eficácia.
Lembramos também que hoje, à noite, será
realizada nesta Casa sessão solene em homenagem ao
Diário Oficial do Estado, comemorando cento e vinte
e dois anos de fundação. Esse evento homenageará os
funcionários aposentados, prática importante que
reconhece as pessoas que trabalharam nesses cento e
vinte dois anos de existência e transformassem o DIO
numa empresa sólida, que tem receita e despesa
equilibrada, não depende dos recursos do Governo
porque se modernizou.
É importante que a Assembleia Legislativa
conceda homenagens a essas pessoas que com
competência e carinho trabalharam para o povo
capixaba. A Imprensa Oficial do Estado do Espírito
Santo, que é o Diário Oficial do Estado, com cento e
vinte e dois anos de existência, será homenageada
nesta Casa, hoje, à noite. Convidamos todos os
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telespectadores
da
TV
Assembleia
para
comparecerem a esta solenidade. Ficaremos gratos.
Com certeza os Senhores conhecerão pessoas de alto
valor que trabalharam para o progresso do Espírito
Santo, noticiando tudo o que aconteceu neste Estado,
oficialmente, há cento e vinte e dois anos.
Deixamos esses registros e a certeza de que
as Senhoras Deputadas e Senhores Deputados têm o
carinho e o apoio do Governo para todas as
reivindicações e qualquer tipo de audiência. Pedimos
um pouco de compreensão, pois não é sempre que
solicitamos uma audiência e somos recebidos na
mesma hora, porque às vezes a agenda do
Governador é externa, com viagens, e aí há
necessidade de nos adequarmos a essa situação.
E reiteramos que todos os Secretários de
Governo são recomendados para o bom atendimento
aos Senhores Deputados. (Muito bem!)
(Retira-se
momentaneamente
o
Senhor Deputado Luciano Rezende)
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Findo o tempo destinado às Lideranças
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado
Freitas, orador inscrito. (Pausa)
Ausente.
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor
Deputado Atayde Armani. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE
ARMANI) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e
concedo a palavra ao Senhor Deputado Nilton
Baiano, orador inscrito.
O SR. NILTON BAIANO – (Sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, atendendo ao convite do
Senhor João Coser, Prefeito Vitória, participamos no
domingo pela manhã da inauguração do Centro
Municipal de Especialidades (CME), no bairro Mário
Cypreste, próximo à rodoviária. Parabenizamos o
Prefeito por essa obra de grande importância para a
população da cidade de Vitória e também da Grande
Vitória que, segundo S. Ex.ª, foi realizada com
recursos exclusivamente do Município. Nesse Centro
serão atendidos pacientes em várias especialidades,
com alguns equipamentos de imagem que serão
oferecidos à população. Certamente as pessoas que
necessitam de consultas, principalmente as mais
especializadas,
em
áreas
como
ortopedia,
neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, urologia e
outras, serão atendidas.
Mas o que nos marcou nessa inauguração foi
o pronunciamento do Senhor Alexandre Padilha,
Ministro da Saúde, que
ouvimos atentamente.
Sabemos da dificuldade por que passa a Saúde;
pacientes em corredores toda hora são noticiados pela
imprensa radiodifundida, televisionada e escrita. O
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Ministro da Saúde disse que não falta recurso para a
Saúde, mas gestores competentes. De certa forma
ficamos até contentes com a sua fala. Acreditamos
que S. Ex.ª não estava se referindo à cidade de
Vitória e nem ao Estado do Espírito Santo, mas ao
Brasil. Em outras palavras ele disse que precisamos
de gestores, pois os muitos recursos existentes estão
sendo mal administrados.
Vemos a dificuldade das pessoas, a imprensa
noticiando falecimentos por falta de atendimento
médico e o Ministro da Saúde chega ao nosso Estado
e diz que a Saúde tem dinheiro, mas falta gerência
política, ou seja, competência administrativa.
Hoje, na Comissão de Saúde, cujo Presidente
é o Senhor Deputado Doutor Hércules, recebemos o
Senhor Delson de Carvalho Soares, médico,
corregedor do CRM-ES, representando o Conselho
Regional de Medicina. O Doutor externou sua
preocupação com a Medida Provisória 568/2012,
editada pelo Governo Federal, que originalmente era
um projeto de lei, que a Presidenta da República, por
meio da Medida Provisória n.º 568/2012
encaminhada ao Congresso Nacional, quer alterar.
Os servidores da Saúde e de outras categorias
estão muito preocupados porque, de acordo com o
representante do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Espírito Santo, caso a referida medida
provisória seja aprovada e entre em vigor, certamente
acarretará na perda de salário. Segundo o Conselho
Regional de Medicina, em algumas situações, o
salário será reduzido em até cinquenta por cento.
Caso a Medida Provisória n.º 568/2012 seja
aprovada, tal como o Conselho Regional de Medicina
colocou, será uma preocupação muito grande, mesmo
porque a redução de salário é proibida pela
Constituição Federal.
Como não temos conhecimento do conteúdo
dessa medida provisória, solicitamos ao Senhor
Delson de Carvalho Soares, Corregedor do Conselho
Regional de Medicina do Espírito Santo, que nos
encaminhasse uma cópia para que a estudássemos.
Lógico que não cabe a esta Assembleia Legislativa
tomar nenhuma ação, mas podemos encaminhar esse
documento aos Deputados da Bancada Federal
capixaba, composta por cinco médicos.
A Bancada da Saúde no Congresso Nacional
é muito grande, mas não é tão competente quanto a
Bancada Ruralista. Os projetos de área rural
encaminhados ao Congresso Nacional são discutidos,
votados e, às vezes, modificados conforme o
interesse da Bancada Ruralista. Por esse motivo,
trazemos essa informação do Conselho Regional de
Medicina do Espírito Santo.
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, concluindo, mais uma vez
cumprimentamos o nosso amigo João Coser, Prefeito
do Município de Vitória, pela inauguração do Centro
Municipal
de
Especialidades.
Segundo as
informações dos técnicos que gerenciarão esse
centro, a Prefeitura terá condições de oferecer cerca
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de duzentas mil consultas especializadas e cento e
setenta mil exames especializados, não apenas
laboratoriais,
mas
também
por
imagens.
Cumprimentamos de uma forma especial o Prefeito
João Coser por essa importante inauguração do
Centro Municipal de Especialidades, localizado em
frente à Rodoviária de Vitória, no último final de
semana. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE
ARMANI) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Luciano Rezende, orador inscrito. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Claudio Vereza, orador inscrito.
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, é lógico que no
Dia Mundial do Meio Ambiente temos de assomar a
esta tribuna para falar desse tema, ainda mais que o
Centro Educacional Infantil Upuerê lembrou-nos
dessa data de maneira tão brilhante e carinhosa ao
nos entregar uma muda da árvore, símbolo do Estado
do Espírito Santo, o jequitibá-rosa. Denominação
essa que, modestamente, foi de nossa iniciativa, por
sugestão de um funcionário do IDAF na época, na
Década de 90, declarando o jequitibá-rosa, a árvore
mais frondosa da Mata Atlântica brasileira e
capixaba, como a árvore símbolo do Estado do
Espírito Santo. Esta muda é um presente para mil
anos. Se for bem plantada, bem regada e bem
cuidada, essa árvore normalmente viverá por mil
anos. O jequitibá-rosa para chegar à idade adulta
demora quinhentos anos.
Inclusive, o Senhor Deputado Atayde Armani
lembrou que o jequitibá-rosa existente na BR- 101
Norte, Município de Linhares, fica em frente à
Fazenda Jequitibá, propriedade do avô de V. Ex.ª. Há
quantos anos aquela árvore está preservada pelo Dnit,
antigo DNER? Desde que foi construída a BR-101,
na Década de 60. E ainda não é uma árvore muito
frondosa. É bonita, grande e se destaca. Toda vez que
passamos por aquele local, tiramos uma foto daquela
árvore.
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a
escolinha Upuerê, que tem nome indígena, não
poderia escolher presente maior do que uma muda do
jequitibá-rosa. É presente para mais de mil anos, é
para o milênio se o planeta for bem cuidado.
O Sr. Nilton Baiano – Seremos rápido. O
nosso aparte é mais no sentido de uma brincadeira.
No Nordeste existe uma expressão referente ao fato
de a árvore do jequitibá ser tão forte. Dizem que o
jequitibá é madeira de dar em doido. Como sempre
viajamos para o Estado da Bahia, há quarenta anos
observamos aquela árvore de jequitibá existente na
BR-101 Norte, Município de Linhares, sempre bonita
e, inclusive, contando com uma proteção, senão,
certamente já não mais existiria.
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O SR. CLAUDIO VEREZA – É uma
alegria grande celebrar o Dia Mundial do Meio
Ambiente com um simbolismo. Mas não é apenas
símbolo, não é um desenho, não é uma bandeira, mas
uma árvore.
Esta muda em nossas mãos representa uma
árvore que, se Deus quiser, plantaremos no quintal da
nossa casa e ela crescerá. Verdade que no nosso
quintal teremos que colocar terra mais forte, porque a
restinga é uma terra mais fraca, arenosa e não produz
árvores frondosas. A restinga é Mata Atlântica, mas
como já foi fundo de mar é de terreno arenoso. Por
isso, as espécies da Mata Atlântica na restinga não
crescem muito, são mais franzinas, mas são
consideradas Mata Atlântica. A restinga de todo
litoral capixaba e do Brasil foi tombada como
Patrimônio Natural Mundial.
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente
teríamos muito a falar. Por exemplo, quinta-feira
passada, dia 31 de maio de 2012, realizamos uma
audiência
pública
da
Frente
Parlamentar
Ambientalista do Espírito Santo, frente criada no
Estado do Espírito Santo, nesta Assembleia
Legislativa, para tratar da Rio+20, conferência
mundial promovida pela ONU em torno do tema
Desenvolvimento Sustentável.
Tema que foi abordado pela segunda vez, mas
de maneira mais mundial, na Eco-92, aquela grande
conferência mundial sobre o meio ambiente que
aconteceu no Rio de Janeiro, há vinte anos, quando
era Prefeito da nossa capital o Senhor Vitor Buaiz.
Estivemos na Eco-92 junto com S. S.ª visitando as
atividades no Aterro do Flamengo, onde acontecerá a
Rio+20 paralela, que tem a denominação de Cúpula
dos Povos, que será uma conferência paralela à
Rio+20.
Na Rio +20 as entidades da sociedade civil,
os simples mortais como nós, não poderão participar.
Participarão apenas as delegações oficiais da ONU.
Cada país membro da ONU, cada estado membro da
Organização das Nações Unidas estará participando,
votando e aprovando medidas mitigadoras, ou seja,
redutoras dos impactos das atividades do ser humano
sobre a natureza.
A indústria e os diversos sistemas
econômicos impactam de maneira grave o Planeta
Terra, o meio ambiente e a relação do ser humano
com o restante da natureza. É preciso cuidado, como
insiste o teólogo e filósofo Leonardo Boff, em
praticamente todos os seus artigos, publicados na
imprensa do Brasil inteiro, inclusive em nosso Estado
no jornal A Gazeta, que publicou ontem um grande
artigo, quase de pagina inteira, do Teólogo e Filósofo
Leonardo Boff: Cuidado, a sombra que nunca nos
abandona.
Gostaríamos de ter tempo, Senhor Presidente
Atayde Armani, duplamente nosso colega: deputado
e cadeirante, colega lutador, para registrar nos Anais
da Casa o artigo de Leonardo Boff. É um primor de
artigo tratando do tema Cuidado. Cuidado com o ser
humano, com a natureza, com a flora, com a fauna,
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com os diversos aspectos da natureza, com o Planeta
Terra, denominado pelos cientistas de Gaia. Gaia é a
terra viva, a terra que não é apenas aquilo que
achávamos. Achávamos que a Terra, por ser do reino
mineral, era um reino não vivo. Pelo contrário, os
cientistas já perceberam e também estamos
percebendo que o reino mineral também é vivo, feito
de átomos que estão em pleno movimento
permanente. A Terra é viva! Gaia é viva! E se
atacamos demais o Planeta vivo, Gaia, a Terra, se não
cuidamos desse Planeta, estamos atacando a nós
mesmos. Estamos descuidando de nós mesmos.
Resumo o artigo do Leonardo Boff nesse sentido:
cuidar do meio ambiente, dos recursos escassos, da
natureza e da Terra se tornaram imperativos
obrigatórios do novo discurso mundial. Constata-se
que a categoria cuidado vem ganhando força sempre
que emergem situações críticas. É ele, o cuidado, que
impede que as crises se transformem em tragédias
fatais. É assim que o Jornal A Gazeta resumiu o
artigo de Leonardo Boff, publicado ontem.
Peço licença ao Senhor Presidente, para que
o artigo seja incluído nos Anais desta Casa, na
íntegra, e que o Setor da Taquigrafia possa
transcrever, na íntegra, este artigo brilhante,
profundo, do Teólogo e Filósofo Leonardo Boff,
nosso amigo de muito tempo de militância na área
pastoral, especialmente na Igreja de Vitória.
Nesses segundos que nos restam gostaríamos
de parabenizar as autoridades do Município de
Vitória por levarem à Rio+20 a Carta de Vitória pelo
Desenvolvimento Sustentável, que foi elaborada
nesta Casa e estará sendo divulgada amanhã num
seminário que acontecerá à noite, no auditório da
Prefeitura de Vitória.
Parabenizamos também o MPA - Movimento
dos Pequenos Agricultores, que em sua jornada de
lutas na semana passada, trabalhou a campanha sobre
os agrotóxicos e sobre a vida. Campanha
importantíssima que combate o uso do agrotóxico,
principalmente o uso indiscriminado, sem controle e
que leva à morte milhões de pessoas no mundo
inteiro. Na cerimônia, com a presença do Ministro da
Saúde, recebemos o apelo de uma vítima, um Senhor
vítima da Empresa Monsanto, do agrotóxico que ele
utilizava sem muita orientação na sua propriedade
rural, que teve que vender para se tratar. Mesmo com
esse tratamento, é impossível se recuperar porque os
impactos que sofreu no seu corpo e no seu cérebro
são irrecuperáveis. Infelizmente a justiça não lhe deu
ganho de causa em processo que moveu contra a
Monsanto, essa empresa que vende agrotóxico sem
controle, indiscriminadamente pelo mundo inteiro;
menos na Europa, onde já são proibidos e combatidos
severamente. É preciso que no Brasil também
aconteça o mesmo.
Tínhamos muitos assuntos para abordar nesta
tarde. Esquecemo-nos de citar o Senhor Roberto
Garcia Simões, que recentemente escreveu no jornal
A Gazeta, dois artigos maravilhosos. Em um dia, ele
publicou os vinte sinais de coisas nada sustentáveis
no Estado do Espírito Santo. Uma semana depois, ele
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publicou os vinte sinais sustentáveis no nosso Estado.
Impressionante. Em vinte itens, resumidamente, ele
apresenta um retrato do Estado do Espírito Santo do
ponto de vista das questões sustentáveis ou não.
Obrigado. (Muito bem!)
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor
Presidente, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª a inclusão,
nas notas taquigráficas, da parte não lida de meu
discurso.
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE
ARMANI) - Defiro.
Solicito à Taquigrafia que inclua como parte
integrante do discurso do Senhor Deputado Claudio
Vereza o texto do teólogo e filósofo Leonardo Boff.
O SR. CLAUDIO VEREZA – Obrigado,
Senhor Presidente.
PRONUNCIAMENTO ANEXADO:
O tema do cuidado é, nos últimos
tempos, cada vez mais recorrente na
reflexão cultural. Primeiramente, foi
veiculado pela medicina e pela
enfermagem, pois representa a ética
natural destas atividades. Depois foi
assumido pela educação e pela ética
e feito paradigma por filósofas e
teólogas feministas especialmente
norte americanas. Veem nele um
dado essencial da dimensão da
anima, presente no homem e na
mulher. Produziu e continua
produzindo uma acirrada discussão,
especialmente nos EUA, entre a ética
de base patriarcal, centrada no tema
da justiça, e a ética de base
matriarcal, assentada no cuidado
essencial.
Ganhou força especial na discussão
ecológica, constituindo uma peça
central da Carta da Terra. Cuidar do
meio ambiente, dos recursos
escassos, da natureza e da Terra se
tornaram imperativos do novo
discurso. Por fim, viu-se o cuidado
como definição essencial do ser
humano, como é abordado por
Martin Heidegger, em "Ser e
Tempo", recolhendo uma tradição
que remonta aos gregos, aos
romanos e aos primeiros pensadores
cristãos, como São Paulo e Santo
Agostinho.
Constata-se, outrossim, que a
categoria cuidado vem ganhando
força sempre que emergem situações
críticas. É ele que impede que as
crises se transformem em tragédias
fatais.
A Primeira Grande Guerra (19141918), desencadeada entre países
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cristãos, destruira o glamour ilusório
da era vitoriana e produziu profundo
desamparo metafísico. Foi quando
Martin
Heidegger
(1889-1976)
escreveu seu genial "Ser e Tempo"
(1929), cujos parágrafos centrais
(§§39-44) são dedicados ao cuidado
como ontologia do ser humano.
Durante a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), despontou a figura do
pediatra e psicólogo D. W. Winnicott
(1896-1971),
encarregado
pelo
governo inglês para acompanhar
crianças órfãs ou vítimas dos
horrores dos bombardeios nazistas
sobre Londres. Desenvolveu toda
uma reflexão e uma prática ao redor
dos conceitos de cuidado (care), de
preocupação pelo outro (concern) e
de conjunto de apoios a crianças ou
a pessoas vulneráveis (holding),
aplicáveis também aos processos de
crescimento e de educação.
Em 1972, o Clube de Roma lançou o
alarme ecológico sobre o estado
doentio da Terra. Identificou a causa
principal: o nosso padrão de
desenvolvimento,
consumista,
predatório, perdulário e totalmente
sem cuidado para com os recursos
escassos da natureza e os dejetos
produzidos. Depois de vários
encontros organizados pela ONU a
partir dos anos 70 do século
passado, chegou-se à proposta de um
desenvolvimento sustentável, como
expressão do cuidado humano pelo
meio ambiente, mas centrado
especialmente no aspecto econômico.
O Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), o
Fundo Mundial para a Natureza
(WWF) e a União Internacional para
a Conservação da Natureza (UICN)
elaboraram em 1991 uma estratégia
minuciosa para o futuro do planeta
sob o signo Cuidando do Planeta
Terra (Caring for the Earth 1991). Ai
se diz: A ética do cuidado se aplica
tanto a nível internacional como a
níveis nacional e individual;
nenhuma nação é autossuficiente;
todos
lucrarão
com
a
sustentabilidade mundial e todos
estarão
ameaçados
se
não
conseguirmos atingi-la.
Em março de 2000, recolhendo esta
tradição, termina em Paris, depois
de oito anos de trabalho a nível
mundial, a redação da Carta da
Terra. A categoria sustentabilidade,
cuidado ou o modo sustentável de
viver constituem os dois eixos
articuladores principais do novo
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discurso ecológico, ético e espiritual.
Em 2003, a Unesco assumiu
oficialmente a Carta da Terra e a
apresentou como um substancial
instrumento pedagógico para a
construção responsável de nosso
futuro comum.
Em 2003, os ministros ou secretários
do meio ambiente dos países da
América Latina e do Caribe
elaboram o notável documento
Manifesto pela vida, por uma ética
da sustentabilidade, onde a categoria
cuidado é incorporada na ideia de
um desenvolvimento que seja
efetivamente
sustentável
e
radicalmente humano. O cuidado
está especialmente presente nas duas
pontas da vida: no nascimento e na
morte. A criança sem o cuidado não
existe. O moribundo precisa do
cuidado para sair decentemente
desta vida.
Quando desponta alguma crise num
grupo, gerando tensões e divisões, é
a sabedoria do cuidado o caminho
mais adequado para ouvir as partes,
favorecer o diálogo e buscar
convergências. O cuidado se impõe
quando irrompe alguma crise de
saúde
que
exige
internação
hospitalar. O cuidado é posto em
ação por parte dos médicos,
médicas, enfermeiros e enfermeiras,
decidindo sobre o que é melhor fazer.
O cuidado é exigido em praticamente
todas as esferas da existência, desde
o cuidado do corpo, da vida
intelectual e espiritual, da condução
geral da vida, até ao se atravessar
uma rua movimentada, Como já
observava o poeta romano Horácio,
"o cuidado é aquela sombra que
nunca nos abandona, porque somos
feitos a partir do cuidado". Hoje,
dada a crise generalizada, seja
social seja ambiental, o cuidado
torna-se
imprescindível
para
preservarmos a integridade da Mãe
Terra e salvaguardar a continuidade
de nossa espécie e de nossa
civilização.
Leonardo Boff.
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE
ARMANI) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
José Esmeraldo, orador inscrito. (Pausa)
Ausente.
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor
Deputado Roberto Carlos. (Pausa)
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O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento para continuar com o rito da sessão.
(Pausa)
Estando o Senhor Deputado José Esmeraldo
ausente, concedo a palavra ao Senhor Deputado
Doutor Hércules, orador inscrito.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, hoje, falamos o dia
inteiro em favor do meio ambiente e de um Planeta
melhor. É bom falar e agir também.
Hoje, esteve presente nesta Casa Davi Cogo
Vereza Rezende, filho do Senhor Deputado Luciano
Rezende e neto do Senhor Deputado Claudio Vereza,
que acabou de falar sobre meio ambiente. A visita do
Davi nos encheu de alegria. Pela manhã,
participamos da Comissão de Saúde e da Comissão
de Meio Ambiente. Falamos sobre o Centro
Educacional Messina, da Praia da Costa, em Vila
Velha, que fez um movimento muito importante,
distribuindo sacolinhas nos sinais de trânsito. Essas
crianças estão com uma consciência melhor do que
tivemos quando tínhamos essa idade.
Hoje, comemoram-se o Dia Mundial da
Ecologia e o Dia do Meio Ambiente. Essas ações são
muito importantes.
Queremos mais uma vez reforçar um convite.
Daqui a aproximadamente uma hora e meia, na sede
da OAB de Vitória, estará sendo exibido o Cinema
da Verdade, da ESA, Escola Superior de Advocacia
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito
Santo. Depois da exibição desse filme, teremos um
debate sobre o tema da Comissão da Verdade. Como
apresentamos o projeto de lei que versa sobre a
Comissão da Verdade, em parceria com a OAB,
estivemos com o presidente e com a diretoria da
OAB; falamos também com os presidentes das seções
da OAB do Espírito Santo.
Lembramos, também, que no dia 13 de
agosto faremos uma sessão alusiva ao Dia dos
Advogados, comemorado no dia 11 de agosto.
Senhor Deputado Roberto Carlos, gostaria de
reforçar os pronunciamentos sobre o meio ambiente.
O Senhor Deputado Claudio Vereza falou que o
jequitibá-rosa vive cerca de mil anos e só a partir de
quinhentos anos se torna adulto. Tenho uma
palmeira, que não é do Brasil, chama-se Corypha
Umbraculífera Talipot, gravei esse nome e não me
esqueço. É uma palmeira oriunda do Sri-Lanka, que
leva 70 anos para dar o primeiro cacho. Depois
descerei para falar com funcionários da Taquigrafia
como é escrito, pois esse nome é bastante estranho.
Ainda ontem estivemos na posse dos
Conselheiros do Ministério Público reforçando com o
chefe do Ministério Público a parceria que a
Comissão de Saúde tem feito com o Ministério
Público. Em todas as cidades onde temos feito
audiências públicas, procuramos acompanhamento do
Ministério Público, que representa o cidadão, para
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que possamos atender às suas necessidades com
muito mais credibilidade, força e autenticidade.
Registraremos as audiências públicas que
temos feito. Já fizemos audiência pública nos
Municípios de Alegre, Santa Leopoldina, Vila Velha,
João Neiva e São Gabriel da Palha. No Município de
Vitória fizemos várias, inclusive no Plenário desta
Casa, no Hospital das Clínicas (Hucam) e no Hospital
da Associação dos Servidores, na Cidade Alta.
Temos ainda agendadas outras audiências públicas,
dentre elas uma no Município de Cachoeiro de
Itapemirim, no dia 22 de junho, sexta-feira, em
parceria com o Ministério Público Estadual em
Cachoeiro de Itapemirim; no dia 13 de julho, às 9h,
no Município de Cariacica, no Hospital Pedro Fontes,
que está muito mal, hospital de hanseníase, pouca
gente conhece o hospital e a necessidade daqueles
pacientes, daquele povo.
Senhor Presidente Roberto Carlos, prezados
colegas, são essas as informações que tínhamos para
dar.
E, mais uma vez, parabenizamos as escolas
que estão fazendo esse movimento pela ecologia: o
Centro Educacional Infantil Upuerê, de Vitória; e o
Centro Educacional Messina, de Vila Velha. Muito
obrigado. (Muito bem!)
(Retira-se
momentaneamente
o
Senhor
Deputado
Esmael
de
Almeida)
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sérgio Borges, orador inscrito.
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor
Presidente, declino.
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a
palavra ao Senhor Deputado Da Vitória, Presidente
do Partido Democrático Trabalhista, orador inscrito.
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, Senhor Deputado Roberto
Carlos, que ora preside esta sessão, em seu nome
cumprimentamos todos os demais Parlamentares.
Cumprimentamos, também, de modo especial, a
Senhora Deputada Luzia Toledo, que está sorridente
porque ganhou uma planta linda. Certamente a
plantará no Município de Mimoso do Sul. Está em
dúvida com tantos municípios queridos.
A Sr.a Luzia Toledo – Ganhamos duas
mudas de jequitibá-rosa, então, plantaremos uma no
Município de Mimoso do Sul e outra no Município
de Santa Teresa.
O SR. DA VITÓRIA – Cumprimento a
sociedade capixaba que nos assiste ao vivo pela TV
Assembleia. Farei um registro importante, Senhor
Deputado Doutor Hércules, no sábado recebi várias
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ligações pelo meu aniversário e tive a honra de
receber a ligação do Governador em exercício,
Senhor Givaldo Vieira, que esteve no distrito de Itaçu
levando alegria para aquele povo. A Secretaria de
Estado
de
Saneamento,
Habitação
e
Desenvolvimento
Urbano
assinou
convênio
importante, que tornará possível o calçamento de
várias ruas daquele distrito, em nossa região. No
sábado à noite, aproximadamente às 19h, o ViceGovernador Givaldo Vieira nos ligou. Ficamos muito
felizes. No domingo, o Senhor Vice-Governador
esteve em Baixo Guandu. Na segunda-feira pela
manhã, mais uma vez ficamos muito satisfeitos por
ter se lembrado de nós e avisado que estava indo para
o Município de Colatina hoje; às 17h, estaria
visitando o Terminal de Cargas em Maria Ortiz; às
18h o Shopping Moda Brasil; e às 19h a assinatura da
ordem de serviço de tratamento de esgoto no Clube
Itajuby. Nosso Governador em exercício, o Senhor
Givaldo Vieira, está em Colatina. Estamos nesta
sessão, quando não poderíamos deixar de estar em
nossa cidade. Mas, infelizmente, há conflito de
agenda, temos compromisso com a sociedade
capixaba. Estamos nesta Casa de Leis cumprindo
esse compromisso e com várias agendas marcadas.
Somos do Município de Colatina e impreterivelmente
não faltamos à sessão. Estamos nesta Casa de Leis
nas segundas, terças e quartas-feiras. Ficamos
surpresos, porque o Governo não tem feito isso; o
Governo tem dado oportunidade aos representantes
da sociedade de se fazerem presentes em seus
municípios. Somos filhos daquela cidade; tivemos a
maioria de nossos votos lá. Para nós, não foi uma boa
ação.
Façamos uma reflexão: Itaguaçu é uma
cidade importante, muito importante, mas Colatina é
a cidade pólo daquela região. O Senhor ViceGovernador esteve no sábado no Município de
Itaguaçu, no domingo no de Baixo Guandu e, em dia
que temos sessão, em que nesta Casa de Leis estamos
falando com a sociedade, S. Ex.ª está em nossa
cidade cumprindo essas agendas. Temos também um
Deputado Federal, o Senhor Paulo Foletto, que neste
momento está em Brasília, na sessão. Justificamos ao
Senhor Vice-Governador que não poderíamos estar
presentes. Acreditamos que as coincidências não
podem ser pela administração do Partido do Senhor
Givaldo Vieira, Governador em exercício, mas
ficamos muito tristes.
Não temos nenhuma dificuldade de poder
conflitar aqui, reivindicar, defender, mas precisamos
fazer este registro porque, no mandato passado não
tivemos isso com o Vice-Governador, Senhor
Ricardo Ferraço. Neste Governo, como no Governo
Paulo Hartung, o Senhor Governador Renato
Casagrande já deu oportunidade aos Parlamentares de
se fazerem presentes junto a suas bases,
principalmente nas cidades em que residem.
Queremos fazer um registro que possa ser
reflexão para esse Governo e para nosso ViceGovernador, por quem temos um grande carinho;
nele votamos e defendemos sua candidatura a Vice-
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Governador. É do Partido de V. Ex.ª, Senhor
Deputado Roberto Carlos, e não precisamos fazer
discurso para V. Ex.ª, pois nossas ações demonstram
o carinho que temos. Mas perdemos a oportunidade
de defender aqueles que acreditam em nós, que estão
perguntando no Município de Colatina, neste
momento, por que o Senhor Deputado Da Vitória não
está presente. É porque não podíamos deixar de estar
nesta Casa de Leis cumprindo nosso compromisso.
Mas por que o Senhor Governador em exercício não
esteve no Município de Colatina no sábado ou no
domingo? Era só adequar sua agenda. Esteve no
Município de Itaguaçu no sábado às 15h, e de Baixo
Guandu no domingo, Senhora Deputada Luzia
Toledo. Estar em nossa cidade hoje é muita
coincidência.
Tomara que isso não continue a acontecer,
porque nenhum cidadão quer ver uma política que
não seja transparente.
Daqui a trinta dias começam as eleições e
estaremos diante de um processo eleitoral. A
administração do Município de Colatina é do mesmo
Partido do nosso Vice-Governador Givaldo Vieira.
Ficamos muito feliz quando S. Ex.ª nos ligou no
nosso aniversário. Mas afirmamos para sua assessoria
que seria muito difícil conseguir cancelar as agendas
de hoje, porque somos homem de compromisso.
Além de Deputado Estadual reeleito com trinta e três
mil, trezentos e setenta e quatro votos, tivemos a
honra de estar presidindo nosso Partido, o segundo
em maior filiação do Estado.
À noite, Senhor Deputado Roberto Carlos,
saímos quase às dez horas da sede do PT,
conversando sobre todos os municípios. O PDT tem
estado junto com o PT em vários municípios, numa
discussão democrática e justa. Queremos defender
nossa cidade de Colatina. Falamos também em nome
do Senhor Deputado Federal Paulo Foletto, que não
pode se fazer presente. Queremos dizer que nossos
amigos e amigas de Colatina, nossos eleitores estão
sentidos pelo fato de o Governo do Estado estar
levando recursos oriundos de impostos de cada um
deles, inclusive de nossos amigos e não podemos
estar comemorando com eles, porque nossa obrigação
é estar na sessão desta Casa. Portanto, que isso possa
servir de reflexão. O Senhor Governador Renato
Casagrande chegará ao Estado dia 9 de junho de
2012. S. Ex.ª não tem errado, tem honrado seus
Parlamentares aliados da base governista. Esse
Governo não é por conveniência, até porque não
temos dívida nenhuma com o Governo do Estado,
mas, sim, com o cidadão. Esse Governo tem
cumprido compromissos com a sociedade e nesta
Casa temos representado o povo com dignidade.
Então não podemos deixar de fazer esse registro,
senão, é melhor irmos para casa.
A democracia é extremamente importante
para que aqueles que conflitam as ideias possam
consensualizá-las. Numa discussão eleitoral é a
oportunidade que o cidadão terá de ouvir as propostas
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ou aquilo que melhor estará representando sua
cidade, seu Estado, seu País. Hoje, com muito
orgulho, somos um dos trinta Parlamentares que
representam três milhões e quinhentas mil pessoas.
Nosso Partido tem quatro Deputados Estaduais nesta
Casa; nosso Partido tem a maior Bancada de
Deputados Federais. Ou seja, dos dez Deputados,
trinta por cento são três Deputados Federais. Nosso
Partido tem referência, tem história; nosso Partido
precisa também ser honrado. Em nosso mandato não
vamos nos curvar a nenhum Governo e
principalmente a nenhuma condição favorável de
Governo para que possa estar em nossa Colatina, em
um dia em que temos compromisso com a sociedade
capixaba nesta Casa, apresentando recursos que
nossos munícipes também contribuíram para que
fossem devolvidos em investimentos.
Portanto, deixamos nosso registro
insatisfação com essa atitude. (Muito bem!)

de

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Esmael de Almeida, orador inscrito. (Pausa)
Ausente, concedo a palavra à Senhora
Deputada Luzia Toledo, oradora inscrita.
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, cumprimentamos o
Senhor Presidente Roberto Carlos, o nosso
companheiro Deputado Claudio Vereza, o Senhor
Deputado Da Vitória, o Senhor Deputado Doutor
Hércules, a quem chamamos de Doutor Saúde e que
agora resolveu usar o distintivo da OAB. S. Ex.ª é
tudo. Daqui a pouco diremos que S. Ex.ª é advogado.
Cumprimentamos os nossos técnicos, a nossas
taquígrafas, os nossos telespectadores,com muito
carinho.
Hoje, é um dia muito importante para o
Planeta, como já foi dito por colegas que me
antecederam. Não tenho netos, mas tenho duas
sobrinhas-netas. Hoje, o Senhor Deputado Claudio
Vereza mostrou a foto da muda de jequitibá-rosa,
planta que representa o Estado do Espírito Santo, que
recebeu de seu neto. Uma coisa fantástica! Não tenho
netos, mas o Gustavo veio a este Plenário e me
entregou esta muda. Gostaria de agradecê-lo por ter
sido escolhida por ele, inclusive nossa foto está no
meu Facebook. Senhor Deputado Claudio Vereza, o
Gustavo, que tem o mesmo tamanho do seu neto,
disse-me que essa campanha é para proteger a Mãe
Natureza, mostrando-me o recipiente de água e o
saquinho para não jogarmos lixo no chão.
Parabenizamos a escola Upuerê, o Gustavo e dizemos
que essa atitude encantou os trinta Deputados. As
mesas ficaram mais bonitas com uma muda de
jequitibá-rosa a frente de cada uma, dando-nos
alegria neste dia tão importante: Dia Mundial do
Meio Ambiente.
Lembramos a importância das leis que temos
feito no Estado do Espírito Santo. São projetos de lei

que se tornaram leis, como, por exemplo, Adote uma
nascente. Ressaltamos que esta é uma lei que pegou
no Estado do Espírito Santo. Quantas nascentes
foram adotadas depois que realizamos audiências
públicas. Mas, também fizemos nesta tribuna nossa
fala e chegamos a muitas casas por meio da TV
Assembleia, falando da importância de uma nascente
bem cuidada e o que isso traz de retorno não só para
o proprietário da área, mas, principalmente, para a
área rural. Temos às vezes uma seca imensa ou às
vezes enchente.
Mas, também queremos dividir com nossos
colegas e com os telespectadores a lei da sacola oxibiodegradável. A lei da sacola oxi-biodegradável foi
uma lei que pegou. Pegou sem nenhuma pressão do
Ministério Público. Pegou pela luta nossa, pelas
audiências públicas que fizemos; pegou pela
necessidade de se salvar o Planeta; pegou porque
fizemos campanhas descendo rios, retirando dos rios
todo lixo que as pessoas sem maior informação
jogam sem a menor preocupação com seus filhos,
com seus netos, com o futuro desta Nação. Então,
com isso tudo, o que aconteceu? O uso da sacola oxibiodegradável teve adesão dos supermercadistas e
ficamos extremamente felizes.
Já falamos muitas vezes, mas hoje é o Dia
Mundial do Meio Ambiente, não podemos deixar de
falar que o único Estado do Brasil que tem essa lei é
o Estado do Espírito Santo. Ela foi sancionada pelo
Ex-Governador Paulo Hartung. Quando o nosso
Governador Renato Casagrande assumiu o Governo,
sancionou a Lei n.° 8.745, no dia 13 de janeiro. S.
Ex.ª tomou posse no dia 1.° de janeiro e no dia 13 de
janeiro de 2011 sancionou uma lei de nossa autoria.
Desta vez, além da lei da sacola oxi-biodegradável,
também fomos aos produtos das embalagens
biodegradáveis, que são aquelas que degradam muito
mais rapidamente do que a oxi-biodegradável. Mas
do que isso, também, essas sacolas que temos visto
nos supermercados, que são as recicladas. Essas leis
são de nossa autoria.
Mais uma vez queremos dizer que esta Casa
acabou de aprovar outro projeto. Mas em momento
algum a nossa lei fala em pagamento de sacola. As
nossas leis que foram sancionadas, tanto uma, quanto
a outra, foram para proteger realmente o nosso
Planeta Terra. Então, hoje, é um dia que podemos
comemorar.
Ano passado entregamos sacolas numa feira.
Este ano não foi possível. Mas estamos ratificando,
porque é importante fazer isso no dia de hoje.
Atualmente vemos as pessoas, homens e mulheres
jovens, bem como pessoas da melhor idade chegando
aos supermercados cada um trazendo de caso duas,
três, quatro ou cinco bolsas recicladas, que são as
bolsas retornáveis, aquelas de antigamente chamados
de embornais da vovó, que levavam e traziam. É uma
coisa que já aconteceu no passado e hoje, num País
tão degradado como o nosso, é importante que as
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campanhas sejam feitas ou relembradas. No Estado
do Espírito Santo já é uma regra.
Estivemos hoje com o nosso ProcuradorGeral de Justiça, o Doutor Eder Pontes da Silva, para
dizer a S. Ex.ª que a nossa lei das sacolas não obriga
de forma alguma o consumidor a pagar
absolutamente nada. Gostaríamos que S. Ex.ª depois
nos convidasse para uma reunião para que possamos
novamente discutir esse TAC do Ministério Público.
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Doutor Hércules, pois moramos em apartamento. S.
Ex.ª plantará essa árvore no seu sítio, uma vez que
demora muito para crescer. Parece este Deputado
Roberto Carlos nas pesquisas eleitorais. Que essa
árvore cresça frondosamente e abrilhante o pomar do
Senhor Deputado Doutor Hércules.

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Assumo a presidência dos trabalhos
neste momento e concedo a palavra ao Senhor
Deputado Roberto Carlos, orador inscrito.

Senhora Presidenta Luzia Toledo, estreamos
neste momento do Grande Expediente. Até aqui
sempre usamos a fase da Comunicação para nos
dirigir à população capixaba, aos nossos
telespectadores da TVE e da TV Assembleia, para
prestar contas do nosso mandato. A partir de agora,
além da fase da Comunicação, passamos a usar
também a fase do Grande Expediente. Essa nossa
primeira fala é para fazer um balanço daquilo que
produzimos até aqui há um mês, um ano ou alguns
meses de mandato. Ao mesmo tempo, a partir de
agora, estabelecemos uma ação mais vigorosa do
nosso mandato em relação à Educação e explico:
achamos que cumprimos bem a tarefa que nos foi
dada. Assim, quando tomamos posse para essa
legislatura, trinta Deputados elegeram a Mesa
Diretora, quando nos foi dada a oportunidade de
ser 1.º Secretário. De público, agradecemos aos
Senhores Deputados da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, por fazer parte desta
Mesa Diretora. E as atribuições dadas a esta Mesa,
eleita no dia 1º de fevereiro de 2011, foi a de
pilotar, de conduzir uma das maiores reformas
administrativas que esta Assembleia Legislativa já
fez; uma reforma que nos obrigava, por força da
lei, a reduzir em cinquenta por cento o número de
cargos comissionados na estrutura da Mesa e nos
impunha a realização de um concurso público. Os
concursos públicos historicamente na Assembleia
Legislativa eram questionados ou por candidatos
que dele participavam ou pelo Ministério Público.
Essas tarefas todas foram impostas à nova Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa, sob a liderança
do então Presidente Rodrigo Chamoun, hoje
Conselheiro do Tribunal de Contas. Senhora
Presidenta, cumprimos com responsabilidade
pública as tarefas que nos foram dadas. Não foi
fácil pilotar o concurso público desta Assembleia
Legislativa como Presidente da Comissão de
Execução. Parabenizamos os servidores que nos
ajudaram a obter êxito nesse concurso e agradecemos
também aos Deputados que sempre acreditaram na
capacidade da Mesa e na capacidade deste Deputado
para pilotar o concurso público desta Casa, que hoje
já está concluído, e temos servidores e servidoras
concursadas em nosso quadro funcional que nos
prestam excelentes serviços, assim como já o fazem
os antigos servidores efetivos e comissionados.

O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem
revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, estamos nesta
tribuna, eu e meu jequitibá-rosa, que tive a
oportunidade de receber das crianças quando
chegamos, hoje, ao Plenário. Gostaríamos de repassar
esse presente para as mãos do Senhor Deputado

Dizemos para a sociedade capixaba que não
foi fácil a fase de organização interna, ou seja, de nos
reunirmos com a Mesa Diretora e de solucionarmos
problemas administrativos desta Casa, que não é
pequena e que tem seu orçamento maior do que mais
de sessenta por cento das prefeituras municipais do
nosso Estado. O Orçamento da Assembleia

E hoje, quando se comemora o Dia do Meio
Ambiente, comemoramos também a existência dessas
leis, não só dessas três, mas de outras também em
benefício do nosso ambiente.
Cumprimentamos três Secretários do
Governo: os Senhores Paulo Mattos Júnior, Tadeu
Marino e Enio Bergoli. Pela primeira vez
recebemos no nosso gabinete o Senhor Paulo
Mattos Júnior, Secretário Interino da Casa Civil. S.
Ex.ª veio nos visitar, não só a nós, mas a vários
outros Deputados. Cumprimentamos, também, o
Senhor Tadeu Marino, Secretário de Estado da
Saúde, pela sensibilidade, e dizer que tem sido
muito delicado, com comportamento tão retilíneo
no trato com os Deputados, pelo menos conosco.
Cumprimentamos também o Senhor Enio Bergoli,
Secretário de Estado da Agricultura, que também
tem sido um grande companheiro. O Senhor
Givaldo Vieira, Vice-Governador, da mesma forma
tem feito contato conosco.

Se deixar, falaremos a tarde inteira.
Infelizmente já ultrapassamos o tempo de um
minuto. Mas, amanhã, falaremos do Senhor Ângelo
Roncalli de Ramos Barros, Secretário de Estado
da
Justiça, e do xadrez, porque o nosso
representante do xadrez viajará, hoje, para Nova
York, a convite da ONU, tornando o xadrez como
uma alavanca no mundo inteiro no combate às
drogas, na verdade como matéria inclusiva. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO
CARLOS) – Passo a presidência dos trabalhos à
Senhora Deputada Luzia Toledo, pois sou o
próximo orador inscrito. (Pausa)
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Legislativa é de mais de cento e cinqüenta milhões de
reais por ano e é maior do que o orçamento de mais
de setenta por cento dos setenta e oito municípios
capixabas. Quem está à frente da Mesa Diretora
presidindo na 1ª e na 2ª Secretarias, na realidade
pilota uma prefeitura.

Primeiramente conduzimos os trabalhos
junto com o Senhor Rodrigo Chamoun e com o
Senhor Deputado Glauber Coelho; e agora
conduzimos junto com o Senhor Deputado
Theodorico Ferraço, grande homem público. A
cada dia que participamos de reuniões e
deliberações com S. Ex.ª mais o admiramos. Como
Presidente desta Casa demonstra o seu dinamismo
e compromisso público. E mais ainda: demonstra o
seu compromisso com os Deputados para que
todos nós obtenhamos êxito em nossos mandatos
para ajudarmos o Espírito Santo.
Neste momento fazemos uma inflexão da
nossa atuação parlamentar, da expectativa que
nosso eleitor depositou em nós em 2004, quando
fomos Vereador pelo Município de Serra; em
2006, quando obtivemos quatorze mil e trezentos e
oitenta e um votos para Deputado Estadual e
ficamos na terceira suplência; a confiança na nossa
reeleição em 2008 para Vereador de Serra. Em
2010, quando ganhamos as eleições para Deputado
Estadual, com vinte e dois mil cento e quarenta e
três votos, era para nesta Assembleia Legislativa
empunharmos a bandeira da Educação. A inflexão
que neste momento fazemos, mesmo sendo
membro da Mesa Diretora e, portanto,
regimentalmente proibido de participar das
Comissões Permanentes, é para dizer para a
sociedade capixaba que entraremos de cabeça, com
todas as nossas forças no tema Educação, sem
negligenciar a responsabilidade de 1º Secretário da
Mesa Diretora desta Casa de Leis.
Sobre o tema Educação lideramos e
construímos uma Frente Parlamentar em Defesa de
uma Universidade Estadual no Espírito Santo, porque
achávamos que era vergonhoso e continua sendo
vergonhoso para o Espírito Santo, um Estado que

cresce
economicamente
e
organizado
financeiramente, não ter uma universidade
estadual que abrigue nossos talentos oriundos da
escola pública e da rede particular. Nós não
formamos médicos, engenheiros e advogados na
rede estadual de ensino superior porque o
Espírito Santo não tem uma Universidade
Estadual como tem o Estado de São Paulo; aliás,
em São Paulo existem várias, e as melhores
instituições de ensino superior do Estado de São
Paulo são as universidades estaduais; as
melhores instituições de ensino superior do
Estado do Rio de Janeiro são as universidades
estaduais.

Senhora Presidenta, é inadmissível que o
Espírito Santo não aceite fazer esse debate de
preparar a nossa juventude para os bons empregos
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que estão chegando com a cadeia produtiva do gás
e do petróleo. É inadmissível que o Espírito Santo
não forneça à nossa juventude oportunidade para
que se formem médicos, engenheiros, professores,
geógrafos, historiadores. Então o nosso Estado não
pode fechar a porta de oportunidades para essa
nossa juventude. Dizemos mais: a partir de agora o
nosso mandato trabalhará vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana, diuturnamente, em defesa
da Educação.

Vemos à nossa frente o Senhor Deputado
Doutor Hércules Silveira, que nunca assomou a
esta tribuna nesta legislatura, pelo menos em
nossa presença, sem citar a palavra saúde. S. Ex.ª
é um grande representante da área da Saúde e da
defesa da saúde pública em nosso Estado. E o
parabenizamos por isso. A partir de agora
fazemos uma inflexão, mesmo tendo pilotado
algumas ações na área da Educação, dizendo que
pegaremos o boi pelo chifre. Faremos com que o
nosso mandato ao término desta legislatura
possibilite ao Estado do Espírito Santo ter uma
Educação pública de qualidade. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA –
TOLEDO) – Não havendo mais

(LUZIA

oradores
inscritos e nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão. Antes, porém,
convoco os Senhores Deputados para a próxima,
solene, hoje, às 19h, conforme requerimento do
Senhor Deputado Sérgio Borges, aprovado em
Plenário, em homenagem aos 122 Anos do
Departamento de Imprensa Oficial, para qual
designo Expediente: o que ocorrer e comunico
que haverá sessão ordinária dia 06 de junho de
2012, cuja ordem do Dia é a seguinte: discussão
única, em regime de urgência, dos Projetos de
Lei n.ºs 195/2012, 192/2011, 215/2012,
216/2012; discussão especial, em 3.ª sessão, do
Projeto de Lei Complementar n.º 17/2012;
discussão especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de
Lei n.os 161/2012, 170/2012, 172/2012,
176/2012 e 185/2012; discussão especial, em 3.ª
sessão, do Projeto de Decreto Legislativo n.o
63/2012; discussão especial, em 2.ª sessão, dos
Projetos de Lei n.os 164/2012, 178/2012,
183/2012 e 64/2012; discussão especial, em 2.ª
sessão, do Projeto de Resolução n.o 08/2012 e
discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 193/2012.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às dezessete horas e
trinta e nove minutos.

*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, deixaram de comparecer a
presente sessão os Senhores Deputados
José Esmeraldo, Aparecida Denadai e
Luiz
Durão
(licenciado).

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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