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PUBLICADA NO DPL DO DIA 11 DE JULHO DE 2014 

 

SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2014. 

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, para ensejar o início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Atayde Armani, Da Vitória, Doutor Hércules, Euclério Sampaio, Esmael de Almeida,  Gilsinho 

Lopes, Glauber Coelho, Jamir Malini, Janete de Sá, José Carlos Elias, José Esmeraldo, Luiz Durão, 

Marcelo Santos, Marcos Mansur, Sandro Locutor, Theodorico Ferraço e Vandinho Leite)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO FERRAÇO) - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão. 

 

(A convite do Presidente assume a 2.ª Secretaria o Senhor Deputado Sandro Locutor)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Convido o Senhor Deputado Sandro Locutor a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Sandro Locutor lê Salmos, 1:1) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Convido o Senhor  2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da quinquagésima oitava sessão ordinária, realizada em 02 de julho de 2014. (Pausa)  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

 

Convido o Senhor Deputado Sandro Locutor a assumir a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do Expediente. 

(Pausa) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SANDRO LOCUTOR) -  Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que não há 

Expediente a ser lido.  

 

(Comparecem os Senhores Deputados Dary Pagung, Elcio Alvares,  Freitas e Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Não havendo Expediente a ser lido, passa-se à 

Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.
o
 170/2014, oriundo da Mensagem 

Governamental n.
o
 04/2014 do Tribunal de Justiça do Estado, que dá nova redação à Lei Estadual n.º 7.854, de 

22/09/2004 (alterada pela Lei Estadual n.º 9.497, de 21/07/2010 e pelas Leis Complementares n.º
s
 577, de 

05/01/2011; 598, de 02/08/2011 e 624, de 30/03/2012) – que institui o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos 

Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado. Publicado no DPL do dia 01/07/2014. 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da Comissão de 

Justiça, Senhores Deputados Sandro Locutor, Da Vitória, Marcos Mansur, Atayde Armani, Gilsinho Lopes e Jamir 

Malini. (Pausa)  

Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado Sandro Locutor. (Pausa) 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão de Justiça, temos em mãos o Projeto de Lei n.
o
 170/2014, oriundo da Mensagem Governamental n.

o
 

04/2014, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dá nova redação à Lei Estadual n.º 7.854, de 22/09/2004 

(alterada pela Lei Estadual n.º 9.497, de 21/07/2010 e pelas Leis Complementares n.º
s
 577, de 05/01/2011; 598, de  

 02/08/2011 e 624, de 30/03/2012, que institui o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do 

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Mensagem n.º 04/2014. Temos o projeto na sua totalidade, 

apresentando os anexos da tabela de vencimentos dos cargos efetivos do Tribunal de Justiça e algumas 

justificativas. 

Como a matéria é complexa e chegou em minhas mãos para relatoria neste momento, visto que tal 

aprovação também poderá causar algum movimento e impacto financeiro, tanto no Poder Legislativo quanto no 

Poder Executivo, para análise do projeto com melhor estudo, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental para oferecer 
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parecer ao projeto.  

 

(Comparece o Senhor Deputado Paulo Roberto) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (ELCIO ALVARES) – É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO FERRAÇO) – Discussão única em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 164/2014, oriundo da Mensagem Governamental n.º 151/2014, que abre crédito especial no valor 

de R$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Esportes e 

Lazer, para construção e modernização dos Espaços Esportivos do Estado. Publicado no DPL do dia 01/07/2014.  

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) - Convoco os membros da Comissão de 

Finanças, Senhores Deputados Paulo Roberto, José Esmeraldo, Euclério Sampaio, Sandro Locutor, Jamir Malini, 

Gilsinho Lopes e Atayde Armani. 

Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado Atayde Armani. 

 

O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão de Finanças, o Projeto de Lei n.º 164/2014, oriundo do Governo do Estado, abre crédito especial no valor 

de trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais em favor da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, para 

construção e modernização dos espaços esportivos do Estado do Espírito Santo. De acordo com o que levantamos 

dentro do processo, da Mensagem e também das rubricas constantes nos anexos I e II, nosso parecer é pela 

aprovação do mesmo. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Em discussão o parecer.   

 

O SR. PAULO ROBERTO – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Paulo Roberto. 

  

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão de Finanças, antes de entrar no mérito do projeto, dirigimo-nos aos servidores do Poder Judiciário que se 

encontram presentes, para que vejam como funciona a lógica do Governo. Desde às 7h, o Senhor Governador e o 

Senhor Secretário da Casa Civil estão telefonando para o Presidente desta Casa, para diversos Deputados, para não 

deixar que o projeto seja votado. Por isso foi pedido prazo regimental.  

Só para que os senhores não saiam daqui decepcionados com a Assembleia Legislativa, mas para saberem 

que esse projeto fosse analisado em regime de urgência hoje, ele sairia daqui aprovado e encaminhado para sanção. 

Estamos apenas colocando para os senhores que essa é uma ação deliberada do Governo do Estado. O 

Senhor Governador telefonou para vários Deputados pedindo para não deixar que esse projeto fosse aprovado. 

Quando é do interesse do Governo, como é este que está em discussão no momento, os senhores estão 

vendo como é o rolo compressor. Então, é um aprendizado para quem vem a esta Assembleia Legislativa saber 

como funciona a lógica quando o Governo quer e quando o Governo não quer.  

Senhor Presidente, tenho dito. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Alertamos os Senhores Deputados, 

membros da Comissão, que estamos discutindo o Projeto de Lei n.º 164/2014. 

Continua em discussão o parecer.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

José Esmeraldo.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão de Finanças, na verdade, uma vez que o presidente da Comissão deu direito de fala ao Senhor Deputado 

Paulo Roberto, S. Ex.ª inadequadamente fez uma fala dizendo que o Governo do Estado telefonou para esta Casa 

de Leis, que telefonou para os Senhores Deputados... Senhor Deputado Paulo Roberto, V. Ex.ª falou e agora ouça! 

Não recebemos nenhuma ligação nem de Governador, nem de Vice-Governador, nem do Secretário Tyago 
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Hoffmann, que é amigo de todo mundo desta Casa de Leis. 

Não recebemos nenhuma ligação. Quem se cala fica na responsabilidade. Seria bom que fossem ditos os 

nomes dos Deputados, porque se fôssemos aqui ou ali, daríamos os nomes. 

Fale os nomes dos Deputados que receberam ligação do Governador! O Deputado José Esmeraldo não 

recebeu, assim como o Senhor Deputado Marcelo Santos e vários Senhores Deputados que estão presentes e podem 

se defender. É um direito. Fale e prove. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Continua em discussão o parecer.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão de Finanças, dizemos muito calmamente que sabemos como funciona esta Casa de Leis. Que o Governo 

telefona, telefona. O Senhor Deputado Paulo Roberto está com razão, mas ninguém disse o nome de ninguém. 

Então, está se criando uma celeuma à toa. Ninguém disse nomes...  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Advertimos os Senhores Deputados, 

como falamos antes, que estamos discutindo o Projeto de Lei n.º 164/2014.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Nossa fala é só essa, Senhor Presidente Dary Pagung. É uma celeuma à 

toa, porque todo mundo sabe como funciona este Parlamento. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Continua em discussão o parecer.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor.  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão de Finanças, queremos apenas dois minutos para falar sobre o que colocou o Senhor Deputado Paulo 

Roberto. 

Senhor Deputado Paulo Roberto, como membro suplente da Comissão de finanças assumindo a efetividade 

neste momento devido à ausência de alguns membros titulares...  Fomos citado, Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. Fomos citado porque pedimos prazo regimental ao referido projeto.  

Queremos dizer ao Senhor Deputado Paulo Roberto e aos funcionários Tribunal de Justiça presentes que V. 

Ex.ª foi meu relator na CPI da Telefonia, que teve resultado fantástico do nosso trabalho. V. Ex.ª sabe a lisura e a 

seriedade que este Deputado tem para tratar a coisa pública. 

O projeto veio às nossas mãos hoje. Não sabíamos que seríamos o relator. Como há alguns problemas de 

impacto, tanto no Poder Legislativo como no poder Executivo, o Sindipúblicos depois terá direito de reivindicar, 

por este motivo, Senhor Deputado Paulo Roberto, este Deputado, que trata com seriedade todos os projetos, pediu 

prazo regimental para relatá-lo. Estamos respondendo a V. Ex.ª porque conviveu muito de perto conosco na CPI e 

sabe a seriedade que damos a esse projeto. (Muito bem!) 

   

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão Finanças, é apenas para lembrar que hoje é o Dia do Bombeiro.  

Gostaríamos de falar desse dia importante que é o Dia do Bombeiro, para ver se apaga um pouco o 
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incêndio desta Casa neste dia. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 

 

O SR. ELCIO ALVARES - Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Elcio Alvares. 

 

O SR. ELCIO ALVARES – (Com revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 

Comissão Finanças, estamos vivendo uma fase bonita no Legislativo: a iminência de uma eleição. É natural que os 

Senhores Deputados tenham preferências, já que cada qual pertence a um partido. O que não podemos perder de 

vista é a governabilidade do Estado, e isso não nos torna menos corteses e civilizados para conversar no âmbito do 

interesse da coisa pública. 

O Senhor Governador pode convocar qualquer deputado para conversar a respeito de um projeto. Isso é 

bonito no regime democrático. Confessamos, sinceramente, como Presidente da Comissão de Justiça, que 

poderemos discutir com o Líder do Governo, Senhor Deputado Vandinho Leite, sobre a distribuição. É natural. 

Fazemos isso sempre na Comissão de Justiça, procuramos um nome identificado com o projeto para que tenhamos 

o melhor relatório. 

No caso, na Comissão de Finanças, não havia dúvidas, o Regimento Interno  determinou que o projeto 

fosse para essa comissão. O primeiro é um projeto altamente delicado. Temos pelo Poder Judiciário o maior 

respeito e admiração. Sempre votamos nesta Casa para ajudar o Poder Judiciário. Hoje, houve uma ponderação que 

consideramos adequada. Conhecemos as razões que permearam o entendimento. O Senhor Governador Renato 

Casagrande merece nosso respeito. Como Governador do Estado, S. Ex.ª arguiu algumas condições que 

gostaríamos que fossem sentidas. 

É bom ouvirmos os funcionários. Somos um homem público e temos uma longa trajetória com os 

funcionários. Achamos que fazer algazarra e gritar não resolve. O que resolve é a discussão serena. Ouvimos com 

muita atenção as palavras do Senhor Deputado Sandro Locutor, que é um deputado com quem temos tido o prazer 

de trabalhar esse período todo. É um deputado consciencioso, que sabe exatamente o que deve fazer, e o gesto dele 

queremos louvar. O seu gesto é de quem quer colaborar. Pediu vistas para permitir pequenos acertos. Um projeto 

como este, evidentemente, tem de haver o diálogo entre o Executivo e o Judiciário.  

O Poder Legislativo tem que funcionar sempre, presidido por V. Ex.ª, Senhor Presidente, como elemento 

estabilizador dos impulsos naturais, dado os quadros administrativos e funcionais. Não podemos ficar submetidos a 

um regime que não permita um diálogo. A governabilidade acima de tudo. 

Portanto, queridos colegas, vamos votar os projetos vendo a coisa pública em primeiro lugar.  

O Senhor Deputado Sandro Locutor foi perfeitamente justo e correto ao pedir vista do projeto. Como 

relator, irá se envolver na negociação para Redação Final.  

 Neste caso, o nosso querido amigo Senhor Deputado Paulo Roberto, cuja tenacidade e o espírito de 

oposição admiramos, tem sido um deputado brilhante.  

Obviamente tem de ser compreendido como parte integrante da máquina democrática. Temos Governo e 

temos oposição. O Senhor Deputado Paulo Roberto é uma das vozes lúcidas da oposição. Portanto, a nossa posição 

fica clara. Enquanto for do nosso arbítrio, enquanto ficar ao nosso alvedrio às decisões, colaboraremos para a 

governabilidade do Estado. 

 Senhor Presidente, a Assembleia Legislativa é um Poder moderador quando assume decisões da mais alta 

importância em favor do Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DARY PAGUNG)   Continua em discussão o parecer. 

(Pausa)  
Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO –  Com o relator.  

 

  O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -  Com o relator. 

 

O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o relator. 
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O SR. JAMIR MALINI -  Com o relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 

 

O SR. DARY PAGUNG – A Presidência acompanha o voto do relator.  

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

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO FERRAÇO) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 164/2014. 

(Pausa)  
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 164/2014.  

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

Aprovado.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Vandinho Leite.  

 

O SR. VANDINHO LEITE – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, agradecemos a V. Ex.ª a forma democrática como sempre dirigiu esta Casa de Leis. Hoje, 

conduziu da mesma maneira esta sessão. Agradecemos também aos demais pares e a todos, inclusive, aos membros 

da oposição, que votaram a favor desse projeto que é de grande importância para o Estado do Espírito Santo. 

(Muito bem!) 

 

O SR. FREITAS - Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado Freitas.  

 

O SR. FREITAS – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, parabenizamos V. Ex.ª pelo equilíbrio 

com que conduz o nosso Parlamento Estadual, de forma especial o equilíbrio, a clareza e o discernimento com que 

conduziu às matérias em discussão nesta sessão de hoje. Foi mais um grande passo que esta Casa de Leis deu.  

Esta casa tem um perfil governista, um perfil de estabilidade do Estado do Espírito Santo e tem a grande 

responsabilidade nessa grande virada que o Estado do Espírito Santo fez. Estamos comemorando doze anos de 

virada, doze anos de um Governo que faz a gestão do equilíbrio político, financeiro e fiscal do Estado do Espírito 

Santo. Esta Casa tem grande responsabilidade nesse equilíbrio.  

Não podemos em hipótese nenhuma macular a nossa Casa, macular o nosso Parlamento em função de 

alguns discursos um pouco mais desequilibrados, em função de discursos de alguns que pensam em si só, que 

pensam na sombra, que pensam na garupa, que pensam na carona. 

 Esta Casa tem um papel fundamental neste tempo em que o Estado do Espírito Santo recebe os maiores 

investimentos da iniciativa privada proporcionalmente. Nenhum outro estado recebe os investimentos que o Estado 

do Espírito Santo recebe da iniciativa privada. O Estado tem clareza e regras claras, tem organização de gestão 

pública e fiscal. E esta Casa tem responsabilidade grande nesse sentido, em continuar fazendo com que este Estado 

tenha essa ambiência de governabilidade.  

Não podemos deixar de citar: trinta e cinco milhões de reais aprovados pelo BNDES. Por que demorou? 

Porque demorou a tramitação no BNDES.  

O Senhor Deputado Vandinho Leite assumiu a Liderança do Governo hoje. Já está nesta Assembleia 

Legislativa há quase três meses, porque se licenciou para disputar uma eleição. S. Ex.ª veio da Secretaria de 

Esportes, secretaria que fez e faz os maiores investimentos de todos os tempos no nosso Estado. A Secretaria de 

Esportes foi liderada por esse extraordinário Parlamentar, Senhor Deputado Vandinho Leite.  

Mas, quando S. Ex.ª veio da secretaria, já existia o pedido de empréstimo ao BNDES, pedido aprovado 

recentemente. Senhor Deputado Esmael de Almeida, portanto há a necessidade de se aprovar esse orçamento, a 

rubrica para a Secretaria de Esportes, uma vez que está liberado, aprovado pelo BNDES. Senhor Deputado Da 

Vitória, são trinta e cinco milhões de reais que concluirão as obras importantes que estão sendo colocadas nas 

quatro regiões do Estado do Espírito Santo. 

Então não podemos, em hipótese alguma, – e temos falado nisso, precisamos repetir e repetiremos quantas 

vezes forem necessárias – posicionar-nos do quanto pior melhor. Não é assim que se colabora para o equilíbrio e 
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para o desenvolvimento deste Estado.  

Não podemos fazer politicagem, politiquinha dentro deste Parlamento. Não podemos fazer este Parlamento 

voltar ao passado. Não podemos fazer este Parlamento voltar ao passado, quando desta Mesa Diretora governava-se 

o Estado, como já foi dito por inúmeros Deputados.  

Senhor Deputado Da Vitória, o orçamento deste Estado era de brinquedo, era para inglês ver. Os 

Deputados apresentavam um mundo de emendas, maior do que o orçamento, e não permitiam ao Governo governar 

este Estado. A Assembleia Legislativa enfiava os pés pelas mãos. Sim, tropeçava nas próprias pernas e não 

permitia a governabilidade, não permitia a estabilidade financeira. 

É por isso que nosso Estado não tinha capacidade de investimento. É por isso que não se pagava à Polícia 

Militar, aos professores, aos profissionais da saúde. Não tinha ordem, não poderia ter progresso.  

Hoje não! Hoje este Estado tem rumo, tem Governo. O Governo se chama Renato Casagrande e é nesse 

tempo que estamos fazendo os maiores investimentos em todas as áreas no interior deste Estado. E é bom que 

ninguém atrapalhe a governabilidade.  
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

 

O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, pela ordem! Falaremos rapidamente antes de o Senhor 

Deputado Marcelo Santos começar a justificar o voto, até porque o cronômetro não começou e o Senhor Deputado 

Marcelo Santos permitiu, com anuência de V. Ex.ª, que é um líder democrático nesta Casa de Leis.  

Não justificaremos voto, mas queremos permissão de V. Ex.ª para fazer um registro que é dos mais justos e 

necessários, até pela nossa história profissional e também pelo apoio que cada um desses parlamentares, Senhor 

Deputado Marcelo Santos e Presidente Theodorico Ferraço, já deu aos nossos heróis bombeiros militares no Estado 

do Espírito Santo. 

Consideramos uma instituição também centenária, porque desmembrou-se recentemente, mais de uma 

década, da nossa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Hoje é o Dia do Bombeiro. Gostaríamos de fazer 

nossa homenagem nesta Casa de Leis aos nossos amigos e irmãos, que são heróis anônimos e que doam suas vidas 

a cada dia para salvar a nossa sociedade capixaba. 

Hoje, mais do que nunca, fica um bom registro nesta Casa de Leis. Senhor Deputado Marcelo Santos, 

amigo do bombeiro também, com a expressão facial e com o sorriso de V. Ex.ª, temos certeza de que também está 

em sintonia com nosso discurso. 

Finalizamos nossas palavras dizendo que apoiamos este Governo por causa das conquistas da nossa Polícia 

e do Bombeiro Militar. Por esse motivo, votamos favoravelmente a ele. Muito obrigado. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, agradecemos incialmente à Senhora Deputada Janete de Sá que nos cedeu gentilmente o 

lugar, pois S. Ex.ª se manifestaria agora. Cedeu-nos para que tivéssemos essa oportunidade, tendo em vista uma 

agenda que temos. 

 Cumprimentamos todos e agradecemos mais uma vez ao Governo do Estado por atender a um pleito nosso, 

feito no final do ano passado, mais precisamente em outubro de 2013, quando nos reportamos ao Governador 

Renato Casagrande, ao Senhor Fábio Ney Damasceno, Secretário de Estado dos Transportes, e ao Senhor Léo 

Carlos Cruz, Presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, Ceturb-GV.  

Pedimos que fizessem um estudo da implantação do sistema wi-fi, internet, nos terminais, para facilitar a 

todos os usuários. Além disso, diante da violência que estava ocorrendo e dos assaltos próximos e dentro do 

terminal, solicitamos, como Presidente da Comissão de Infraestrutura e Transportes, a instalação das câmaras de 

videomonitoramento.  

Oficiamos ao Governador, ao Secretário Fabio Ney Damasceno e ao Presidente da Ceturb-GV. Debatemos 

muito, foram muitas reuniões, idas e vindas. Entendemos que internet em todos os terminais rodoviários é muito 

importante para quem utiliza o terminal, porque terão informação pela manhã ou no horário que utilizarem o local. 

Senhora Deputada Janete de Sá, as câmeras de videomonitoramento são importantíssimas para garantir a segurança 

e para a polícia ter uma ação mais eficaz. 

O Governo nos mandou hoje convite para comparecermos amanhã, dia 3 de julho de 2014, às oito horas, no 

Terminal de Campo Grande. Estivemos nesse terminal quando foram dadas diversas ordens de serviço, e muitas 

delas foram rasgadas e jogadas no lixo. Assistimos à desapropriação da área. Brincamos naquela região quando 

criança, hoje um dos maiores terminais rodoviários do Estado do Espírito Santo. Nele será inaugurada a primeira 

central de videomonitoramento e terá a primeira internet em funcionamento em um terminal, Terminal de Campo 

Grande, no Município de Cariacica. 
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Parabenizamos os usuários. Sabemos que faltam muitas conquistas, mas essa é uma das muitas que ainda 

conquistaremos. Agradecemos aos cariaciquenses e aos capixabas pela confiança em nosso trabalho, podendo 

apresentar mais um resultado como esse. A internet gratuita nos terminais e as câmeras de videomonitoramento 

serão inauguradas amanhã, às oito horas, no Terminal de Campo Grande.  

Muito obrigado. Parabenizamos todos os colegas Deputados que apoiaram e a Senhora Deputada Janete de 

Sá, que nos cedeu este espaço importante. (Muito bem!) 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra à Senhora Deputada Janete 

de Sá.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, é lamentável ao que estamos assistindo neste Plenário.  

Primeiramente nos confraternizamos com os companheiros do Poder Judiciário. Tenham paciência, pois 

com certeza esta Casa de Leis não lhes faltará. É um direito do Deputado pedir prazo regimental para analisar 

melhor um projeto. Não levem isso em consideração como uma questão ruim. Temos convicção de que é para 

auxiliar no desenrolar do problema sobre a ascensão e o plano de carreira e sucessões, tão importante para a 

categoria de vocês. 

Senhor Presidente, ficamos constrangida com o que está acontecendo no Plenário. Vejo a oposição como 

uma questão muito salutar.  Já fiz muita oposição. Ao que não concordo, opomo-nos, mas com responsabilidade e 

muita clareza. 

Senhor Presidente, agradecemos a V. Ex.ª porque em todos os momentos, mesmo tendo algumas diferenças 

com o Governo, V. Ex.ª não deixa de colocar matérias e de seguir o caminho contribuindo com o bem-estar de 

nossa população. V. Ex.ª deu demonstração disso nesta sessão de hoje, quando contribuiu para que uma matéria 

importante, em que poderíamos perder recursos, e não é fácil obter recurso, mas V. Ex.ª compreendeu e fez, 

inclusive, uma sessão extraordinária para que pudesse ser votada. 

Lamentavelmente, isso não acontece com alguns Deputados que, inclusive, só conseguem ganhar uma 

eleição na justiça. Primeiro, tirou o mandato do pobre do Jardel dos Idosos.  Depois saiu do PMN, que hoje ataca, 

foi para o PMDB e conseguiu na justiça, não sei como, que não fosse dada a infidelidade partidária. Um deputado 

que somente ganha eleição na justiça vem para esta Casa tentar desarmonizar o plenário. E pior, um deputado que 

foi secretário da fazenda no Município de São Mateus vem falar nesta Casa em organização de finanças... Ficou um 

buraco em São Mateus. Inclusive, esse pessoal  está com problemas no Tribunal de Contas por causa do buraco que 

deixaram em São Mateus, quando o Senhor Deputado Paulo Roberto foi o secretário de finanças e fez um rombo 

em São Mateus, segundo a população e segundo investigação do próprio Tribunal de Contas.  

 Fico muito triste porque acaba criando a discórdia. Acho que ser oposição é salutar, mas ficar querendo 

colocar todos os deputados como se fossem pau-mandado, como se fossem vaquinha de presépio.  

Senhor Presidente, declaro que o Senhor Governador não me ligou. Ninguém do Governo me ligou. Voto 

com minha consciência. Se tiver que voltar atrás em determinada matéria é porque sei que aquilo é melhor para o 

Espírito Santo. Jamais votarei nesta Casa algo que eu veja que prejudicará o nosso povo. Talvez seja por essa razão 

que mesmo uma deputada humilde, que vem da classe trabalhadora, consegue estar no terceiro mandato 

consecutivo, por causa da seriedade com que tratamos as questões de todo o Espírito Santo nesta Casa.  

 Podem estar certos, companheiras e companheiros do Judiciário, que esta Casa não faltará. Muitas vezes há 

matérias que vêm para esta Casa e que não é discutida, não há compreensão por todos os Senhores Deputados. 

Aqueles que não têm uma compreensão mais aprofundada têm o direito de analisar, até mesmo para poder ajudar a 

acertar, contribuir para orientar os demais colegas. É assim que se faz a democracia. É assim que podemos 

caminhar dentro desta Casa, com serenidade, para que o povo do Espírito Santo possa continuar vencendo. Quem 

não pode perder nessa história é o povo do Espírito Santo. Lamentavelmente, ao se postergar as discussões nesta 

Casa, ao se tentar jogar com mentiras dentro do plenário, tentando...  

Agora, o Governo Renato Casagrande é o culpado por tudo. Pediria aos servidores do Poder Judiciário que 

não ataquem, porque votamos nesta Casa, mas quem sanciona uma lei é o Senhor Governador Renato Casagrande. 

Hoje, os servidores públicos do Poder Judiciário precisam do Senhor Governador Renato Casagrande. Então 

tenham cuidado, porque comportamentos de ficar contrário... É o Senhor Governador quem dará a palavra final. É 

importante que os Senhores estejam em sintonia para terem favorável aos Senhores a palavra final do Senhor 

Governador, porque é S. Ex.ª quem dá a palavra final, vetando ou sancionando uma lei.  

 Estou falando isso como uma trabalhadora que também quer ajudar, para que os Senhores que precisam 

desse plenário todo para votar a questão, tenham clareza de que não é brigando com os Senhores Deputados que 

conseguirão ser vitoriosos. É estando junto, pedindo, porque com certeza poderão ser contemplados, com a 

colaboração desse plenário.  

 Sou favorável a que haja oposição dentro desta Casa, mas uma oposição responsável. Que se verifique, que 
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não se tente diminuir esse plenário e nem postergar as decisões de matérias que possam trazer prejuízo, que já 

poderiam ter sido votadas dentro desta Casa. Infelizmente,  há interesse que esta Casa não ande, não caminhe, mas 

estaremos lutando para que esta Casa caminhe, para que o povo do Espírito Santo continue sendo vitorioso por 

meio do mandato dos deputados e de tantas outras questões de importância para o nosso povo.  
 Senhor Presidente, continuamos confiando em V. Ex.ª na condução desse trabalho e o respeitamos muito. 

(Muito bem!) 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, servidores da Casa, todos que nos assistem em seus lares, nas galerias, servidores do  Poder 

Judiciário,  bom-dia! 

Primeiramente, nunca votei contra servidores e não votaremos. O meu voto, os servidores sabem que terão.  

Não sou advogado do Senhor Deputado Paulo Roberto, mas esclareço,  o que  S. Ex.ª quis dizer. De fato o 

Governo ligou para esta Casa, não sei o porquê,   mas o Senhor Presidente Theodorico Ferraço me confirmou, não 

sei se para algum ajuste, mas ligou e pediu para adiar. Foi isso que o Senhor Deputado Paulo Roberto quis dizer. 

Não sei qual a intenção do Governo, mas houve essa ligação. 

 Quanto à questão de oposição ou não, no meu caso sou independente, não sou oposição, sempre fui assim, 

desde o primeiro dia de mandato,  pois  já estou no terceiro mandato. Entrei nesta Casa de Leis para legislar e 

fiscalizar. Então, não farei vista grossa a nada, Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO FERRAÇO) – V. Ex.ª me permite um aparte?  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com todo prazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO FERRAÇO) - Confirmo um telefonema do Senhor 

Governador do Estado, que não pediu para votar contra o projeto, mas sim para transferi-lo para a próxima semana, 

porque queria manter um diálogo com o Presidente do Tribunal de Justiça. Não só para mim, mas também 

para o Senhor Deputado Elcio Alvares, o próprio Líder do Governo, mas não há ninguém contra o projeto. É para 

ter um diálogo de Poder para Poder, porque o projeto será colocado na pauta segunda-feira. 

  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Espero que seja colocado mesmo, seja votado e que os servidores não 

sejam enganados. 

 Segunda-feira  vocês
 
verão quem estará  votando a favor e contra neste plenário. Dou minha palavra que 

votarei a favor de vocês. Mantenho minha palavra, votarei a favor se o projeto for colocado na pauta. Quero fazer a 

defesa do Senhor Deputado Paulo Roberto quando disse e de fato o Presidente confirmou.  

 Nossa questão, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, não é a questão  de oposição, é uma independência, 

porque se   eu ficar dependendo do Palácio para ter benefícios; não terei independência neste Poder.  

         Por exemplo, quando entramos nesta Casa de Leis, fazemos um juramento de defender o povo e fiscalizar. Se 

nos aliarmos muito ao Governo, quebramos nossa independência, Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

 V. Ex.ª não tem divergência.  Hoje, V. Ex.ª deu um exemplo na condução dos trabalhos, de independência 

e de nenhum atrito com nenhum Poder. Agiu com lisura, demonstrando seriedade na condução dos trabalhos desta 

Casa de Leis, demonstrando seriedade com a coisa pública, independente da posição tomada. 

 Isso mostra que a escolha de V. Ex.ª para a Presidência foi acertada   pelos trinta Senhores Deputados desta 

Casa. Entendo que se rotulam este Senhor Deputado e o Senhor Deputado Paulo Roberto como oposição, sinto-me 

honrado, mas os projetos que apresento nesta Assembleia Legislativa, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, estão em 

sintonia com o povo e com a vontade popular. Voto com minha consciência. Há pessoas cuja consciência tem 

nome. Não me refiro a nenhum Senhor Deputado ou Deputada desta Casa, não. Respeito cada um dos trinta 

parlamentares.  

        Peço, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, muita sabedoria e paciência, o que tenho demonstrado. Às vezes, 

quando começa o bate-boca me aparto, tranquilo. Tenho tido paciência de Jó nesta Casa, mas estou defendendo 

minhas ideias com unhas e dentes porque, na maioria das vezes, o vencedor não é aquele que ganha, mas aquele 

que defende suas ideias, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, até o último minuto, até o fim de sua vida. 

  

         Esperamos que a bandeira da Cofavi, que V. Ex.ª defende, não seja embromation do Governo e que segunda-

feira se resolva. Faço muitos votos ,pois é uma bandeira que V. Ex.ª defende há muito tempo. Segunda-feira estarei 

torcendo pelos servidores do Tribunal de Justiça e pelos ex-funcionários da extinta Cofavi. Obrigado, Senhor 
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Presidente. (Muito bem!)  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes.  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, quero dizer que a independência é uma das minhas características neste Poder. Quero dizer 

que não recebi nenhum telefonema e nenhuma mensagem de Governo para estar nesta Casa votando com o projeto 

do Senhor Deputado Vandinho Leite, votando com o projeto do Sindijudiciário. Em nada. Tenho a minha 

consciência muito tranquila. 

 Perguntei ao Senhor Presidente antes de vir justificar o meu voto, porque houve a colocação do Senhor 

Deputado Paulo Roberto de que o Governo telefonou para vários deputados. Posso afirmar que não recebi nenhum 

telefonema, e tenho certeza de que nenhum dos outros deputados recebeu. Talvez o Senhor Presidente tenha 

recebido para que houvesse um ajuste entre o Poder Judiciário e o Governo do Estado com relação ao projeto.  

 Já vimos vários projetos que passaram por esta Casa, Senhor Presidente. O Senhor Deputado Euclério 

Sampaio é um combativo deputado, é um deputado que merece todo o nosso respeito, mas as palavras do Senhor 

Deputado Paulo Roberto são de esclarecimento para o público. Não se pode jogar-nos contra os servidores. 

Estivemos com os servidores do Sindijudiciário. O Senhor Deputado Sandro Locutor, que pediu vista, já conversou 

com os servidores do Sindijudiciário e acelerará esse encontro para deliberar, para que na próxima segunda-feira ou 

terça-feira possamos votar esse projeto.  

 Nenhum deputado nesta Casa é maluco, insano, para votar contra os servidores. Senhor Presidente, 

relembramos a V. Ex.ª e ao Senhor Deputado Euclério Sampaio que quando votamos o abono de fim de ano para os 

servidores desta Casa, e brigamos, porque tínhamos dinheiro em caixa para pagar o valor de dois mil reais, não 

pudemos votá-lo, porque haveria um descompasso entre os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. Aceitamos 

isso. Os nossos servidores, que não receberam os 11,98%, ficaram à mercê da sorte, e o nosso caixa permitia que 

concedêssemos os dois mil reais de abono. 

 Quanto a essa questão de servidores, de vencimentos, nunca votei contra. Já falei que se for contra os 

servidores não voto e ponto.  

 Temos que fazer uma defesa do projeto de trinta e cinco milhões da Sesport. É uma verba que tem 

convênio com o BNDES, os documentos já estão nas mãos do Presidente, e serão apensados ao projeto. Votamos 

com a consciência de que não há nada de errado, votamos com a consciência de que os projetos têm que caminhar 

tranquilamente, independente do processo eleitoral, de quem está de um lado ou do outro.  

 Fizemos a nossa opção. O nosso partido está terminando de fechar uma aliança com o atual Governador, 

mas estamos nesta Casa. Não ficamos digladiando com colegas com relação à questão eleitoral. Participamos dos 

atos próprios, ou seja, legislar, fiscalizar e apresentar os nossos projetos. Na maioria dos nossos projetos fazemos a 

defesa com respeito a todos os colegas deputados.  

 Quando o Senhor Deputado Paulo Roberto fez a colocação, o fez para orientação do Plenário com relação à 

situação de retirada de pauta do projeto. Não fez no sentido de prejudicar A ou B, estar contra A ou B. S. Ex.ª quer 

que seja votado o projeto. É um projeto que veio do Poder Judiciário, e subentende-se que tenha sido acordado com 

o Governo. Mas como o Governo encaminhou a esta Casa um pedido, e segundo o Senhor Presidente há ajustes a 

serem feitos, que sejam feitos o mais rápido possível para que possamos votar e dar tranquilidade aos servidores, 

que merecem, que trabalham.  

Às vezes, vamos buscar uma certidão no Judiciário, Senhor Deputado Paulo Roberto, e para desarquivar 

uma caixa, para essa certidão leva-se vinte dias! Uma certidão de um processo que está arquivado leva vinte dias 

para ficar pronta! 

Desejamos que tenham aumento salarial para que sejam estimulados e respondam da maneira que a 

sociedade precisa. (Muito bem!) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, nesta justificativa de voto, evidentemente deveríamos dizer só o motivo da nossa votação. 

Mas, como já aconteceram algumas exceções, utilizaram a tribuna não apenas para justificar o voto, mas também 

falar sobre alguns assuntos, também aproveitaremos a oportunidade. 

Quando os ânimos estavam acirrados, viemos ao microfone e lembramo-nos do Dia do Bombeiro. O 
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Senhor Deputado Da Vitória, posteriormente, falou mais sobre o Bombeiro Militar. Lembramo-nos da questão do 

bombeiro exatamente para apagar os incêndios neste Plenário. 

Está em mãos o nosso pedido sobre o supertanque. Trouxemos a esta Casa o Sargento, que é presidente da 

Associação dos Bombeiros do Espírito Santo, para falar sobre o supertanque. 

Mas quero apelar aos meus pares: É muito ruim. Mas quem sou eu para dar conselho a alguém? Quem 

poderia aconselhar a todos nesta Casa, é o querido Senhor Deputado Elcio Alvares. S. Ex.ª tem sido exemplo de 

coerência, de educação e é o grande orientador nesta Casa. É muito ruim quando se parte para questões pessoais, 

mexer com isso, com aquilo, com o passado de um, de outro, com processos. Primeiro que o povo não gosta disso. 

O povo não gosta! Temos de ter um discurso positivo.  

Tenho sofrido algumas críticas. Este Deputado é o único que não tem nenhuma falta. E aí, algumas pessoas 

nos futucam, porque não têm trabalho.  

No Município de Vila Velha, especialmente, Senhor Presidente Theodorico Ferraço, são quarenta anos de 

trabalho! Quando me formei, fiz o juramento, a promessa que daria um dia por semana do meu trabalho para 

atender aos moradores de uma comunidade carente. 

Fiz isso no Município de Vila Velha o tempo todo, no Hospital Doutor Pedro Fontes, o leprosário; nos 

bairros do Xuri, de Atlântico Sul e de Terra Vermelha. Enfim, tenho uma obra social e continuo a atender o povo 

independente de resultado político. 

Por exemplo, perdi a eleição para prefeito, em 2008, num domingo. Na segunda-feira já estava atendendo 

do mesmo jeito. Tem quase quarenta anos que não tiro férias. Isso não é virtude nenhuma, é determinação minha.  

Não adianta, por exemplo, ir à casa de alguém cujo parto realizei, tentar diminuir um trabalho de quarenta 

anos. Só que, em seguida, a pessoa me telefona e diz: Olha, vieram a minha casa e falaram isso... Não tem 

problema. Vou lá e conserto o que tentaram estragar. Principalmente àquele que você atende, àquele que se olha 

nos olhos, dele ou dela, àquele que nasceu com você. Esses são os meus maiores defensores. 

Não adianta, é bobagem querer denegrir a imagem de alguém. Façamos uma campanha positiva, falando 

que somos bons e não, fazer uma campanha falando que o outro não presta. Isso é muito ruim.  

Apelamos aos nossos pares para que façamos da tribuna da Assembleia Legislativa, que é um Poder, 

discussão em defesa da população e não para denegrir a imagem dos colegas. Isso é muito ruim. 

Senhor Presidente, desculpe-me falar na primeira pessoa, mas quero lembrar que fiz ontem, nesta Casa, 

uma reunião sobre a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais.  

Registramos que várias autoridades estiveram presentes e falaram na reunião. Foi uma audiência pública 

muito boa. Estiveram presentes os Senhores Joel Rangel, Vereador do Município de Vila Velha e Presidente do 

Fórum em Defesa do Bem-Estar Animal, em Vila Velha;  Douglas Severo, representando o Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Espírito Santo; Capitão Doria, representando a Polícia Militar Ambiental; Diogo de 

Freitas, representante da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e do Núcleo de Proteção 

aos Animais; Guanadir Gonçalves da Silva Sobrinho, Superintendente Regional do Ibama; Vinícius de Seixas 

Queiroz, recentemente operado, mas ficou até acabar a sessão. É médico Veterinário e Analista Ambiental, 

responsável pelo Cetas/Ibama/ES; João Luiz Rossi Júnior, representante do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária;  Virginia Soares Brandão, Presidente da Sociedade Protetora de Animais – Sopaes; Gilsa Rodrigues, 

Chefe da Vigilância Estadual da Secretaria de Estado da Saúde; Maninho Pacheco, Diretor do Instituto Orca; Yara 

Guimarães, diretora da ONG Amizade é um Luxo e Daniella Muruce, representante da ONG Adoção Gatinhos 

Espírito Santo. 
 Este é o nosso trabalho. É de mostrar coisas positivas e nada de mostrar que o colega é isso ou aquilo. 

(Muito bem!) 

 

 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Paulo 

Roberto.  

 

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, público das galerias e da TV Ales, já tinha saído da Assembleia Legislativa, estava me 

dirigindo para o Centro de Convenções, pois iria prestigiar a visita da Senhora Presidenta Dilma Rousseff, quando 

me ligaram dizendo que tinha uma deputada falando coisas a meu respeito. 

Não vou me defender porque este Plenário não é fórum para fazer defesa. Vou apenas dizer, Senhor 

Presidente que o argumento - estamos neste Plenário justificando o voto de um projeto. Foi colocada a discussão do 

projeto dos servidores do Poder Judiciário que se encontrava em pauta - Falei do microfone que alguns Deputados - 

e quero pedir desculpas, pois em vez de falar alguns, devia ter dito que presenciei que dois deputados receberam 

ligação do Governador e do Chefe da Casa Civil pedindo para que do projeto do Judiciário não fosse votado nem o 

requerimento de urgência. O Senhor Deputado Elcio Alvares confirmou o que falei e o Senhor Deputado 
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Theodorico Ferraço, Presidente desta Casa que também já confirmou o que falei Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Mas, deste Plenário, teceram agressões verbais ao meu nome. 

Este é o segundo meu segundo mandato nesta Casa, Senhor Zezito Maio. Podem vasculhar se em algum 

discurso tenha me dirigido a qualquer deputado para fazer qualquer tipo de ofensa. Todos nós temos virtudes e 

defeitos. Todos. Se quisermos pegar os defeitos do Senhor Deputado Doutor Hércules e ficar só falando sobre eles, 

... não é Senhor Deputado? Não existe santo. Todo mundo tem defeitos e virtudes. Certamente tenho meus defeitos. 

Mas como bem disse o Senhor Deputado Doutor Hércules - e foi uma felicidade ter falado antes de mim, porque 

está reforçando o que vou falar -, a Assembleia Legislativa não é Casa para se trazer problemas que um ou outro 

tem com relação a um ou outro.  

Poderia, por exemplo, elencar pelo menos três situações relacionadas à Senhora Deputada Janete de Sá, que 

a deixaria numa saia justa tão grande, mas tão grande, que quem me escutasse ficaria como a Doutora  Raquel 

Durão, do Tribunal Regional já leu. Vou apenas citar: basta pegar o processo do Senhor Heliossandro Matos, de 

infidelidade partidária, Senhor Deputado Euclério Sampaio. Peguem lá. Poderia pegar e trazer para ler nesta 

tribuna, mas acho que o povo capixaba não merece isso; esta Assembleia Legislativa não merece saber o que 

aconteceu na relação pessoal. É coisa de assustar. E está nos autos. Nunca fiz isso e nem usei no meu processo. 

Quando saí do PMN me entregaram isso de mão beijada. Não usei porque não entro no campo pessoal de nenhum 

deputado e nem vou entrar. 

Lamento muito o debate que tive com a Deputada Janete, hoje, neste Plenário. Tinha pedido ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos, que é o Vice-Líder, para fazer uma defesa do requerimento do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. S.Ex.ª me concedeu o direito de usar a liderança do PMDB e a Senhora Deputada Janete de Sá 

interferiu. Falei: cuida do PMN que do PMDB cuidamos nós. Não imaginei que na minha ausência do Plenário, 

meu nome fosse ser achacado com um monte de injúrias e de mentiras daquilo que me falaram. 

Então, Senhor Presidente, vou seguir a linha do Senhor Deputado Doutor Hércules. Não vou fazer nada 

desta tribuna. Se estão achando que vou, não vou, não vou rebaixar discurso. Meu debate, os senhores podem ver, o 

tempo todo é um debate político. Quem quer ficar de um lado fica quem quer ficar do outro lado, fica. Jamais vou 

atacar alguém por apoiar o Governador. Jamais vou atacar alguém por apoiar o Senhor Deputado Roberto Carlos, 

candidato a Governador. De apoiar alguém do PSOL ou do PCB, ou quem vai apoiar a Presidenta Dilma Rousseff 

ou quem vai apoiar Aécio; quem vai apoiar o Eduardo Campos. Não é assim que a gente vai fortalecer o Poder 

Legislativo, Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

Debate bom é o debate do pedágio; debate bom é o debate do Hospital de Cariacica; debate bom são os 

recursos dos ex-funcionários da Cofavi, Senhor Deputado Gilsinho Lopes; debate bom é o que fizemos, hoje, do 

projeto da Mesa Diretora para acabar de vez, sepultar de vez o pedágio da Terceira Ponte; debate bom. Debate 

bom, Senhor Deputado José Esmeraldo, que faz parte do processo democrático do Poder Legislativo Senhor 

Deputado Doutor Hércules. V. Ex.ª já foi Presidente da Câmara de Vila Velha e sabe quantos períodos difíceis 

passou naquela Poder; de debates de alto nível. De repente nem tão bom nível na Câmara de Vila Velha. 

Já fui Vereador em São Mateus; já fui Vice-Prefeito em São Mateus. Tenho uma história. Sou funcionário 

da Petrobras há vinte e oito anos, Senhor Presidente. Vai lá e tente achar um documento, um desvio de conduta. Já 

chefiei a área de contrato; a área de compras; de meio ambiente; de gerenciamento de projetos. Vinte e oito anos. E 

não vou deixar que uma pessoa venha aqui tentar diminuir e tentar achincalhar a minha história, o meu currículo, 

como não vou fazer com ninguém.  

Poderia estar nesta tribuna, hoje, dando troco do mesmo tamanho, mas certamente envergonharia o Poder 

Legislativo e certamente iria sacudir o Dirceu Cardoso, que dá nome ao Plenário. Homem sério, homem probo, 

homem que ajudou o Estado do Espírito Santo. Então, não vou fazer isso. Agora, vou pegar as atas do discurso 

Senhor Presidente, e tomarei as providências daquilo que me é direito. Se houver quebra de decoro por aquilo que 

foi dito, apresentarei. Analisarei com muito carinho. 

 Não ouvi, estou sendo sincero. Estava indo ao Município de Vila Velha e me falaram que era para ir ao 

Centro de Convenções, porque a Presidenta já estava indo embora para aquele local, quando me ligaram do meu 

gabinete dizendo o que estava sendo dito neste Plenário. 

Primeiro, é uma covardia. Falar na ausência da pessoa é um ato de covardia. Mas vou deixar por aqui, 

Senhor Presidente. Não esticarei mais, até porque meu tempo já acabou. 

Agradeço a V. Ex.ª por ter estendido o tempo. Não envergonharei este Plenário e não envergonharei o 

Poder Legislativo tratando na mesma moeda dos discursos feitos. Mas analisarei depois com muito carinho as notas 

taquigráficas do que foi dito para tomar as providências a seguir. Tenho dito. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Agradeço ao Senhor Deputado Paulo Roberto o 

equilíbrio das palavras. 

Fazemos um apelo veemente a todos os Senhores Deputados para que o problema político eleitoral seja 

tratado fora desta Casa de Leis, que é o necessário. 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª verificação de 

quorum para efeito de manutenção da sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das presenças)  

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados Atayde 

Armani, Da Vitória, Dary Pagung, Euclério Sampaio, Esmael de Almeida, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, Glauber Coelho, Jamir Malini, Janete de Sá, José Carlos Elias, Luiz 

Durão, Marcelo Santos, Marcos Mansur, Paulo Roberto, Sandro Locutor e Vandinho Leite) 

 
(Registram presença os Senhores Deputados Doutor Hércules, Elcio Alvares, José Esmeraldo e 

Theodorico Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO FERRAÇO) – Registraram presença quatro Senhores 

Deputados.  

Não há quorum para manutenção de sessão, pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene,  hoje, às 19h, conforme requerimento do Senhor Deputado Glauber Coelho, 

aprovado em Plenário,  em homenagem aos Escritores Espírito-Santenses e entrega da Comenda Rubem Braga, 

para a qual designo Expediente: o que ocorrer, e comunico que haverá sessão solene dia 03 de julho de 2014, às 

19h, conforme requerimento do Senhor Deputado Vandinho Leite, aprovado em Plenário, em comemoração aos 

trinta e oito anos do Creci; e sessão ordinária dia 07 de julho de 2014, cuja Ordem do Dia é a seguinte: discussão 

única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto de Lei n.
o
 79/2014; 

votação, da redação final, dos Projetos de   Lei n.
os

 271/2012 e 58/2013; discussão única, em regime de urgência, 

dos Projetos de Lei n.
os

 153/2014,  159/2014 e 170/2014; discussão prévia do Projeto de  Lei n.
o
 104/2014; 

discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 135/2014 e 161/2014 e discussão especial, em 1.ª sessão, 

do Projeto de Resolução n.
o
 08/2014. 

 Está encerrada a sessão.  

 
 Encerra-se a sessão às onze horas e vinte e quatro minutos.  

 
*De acordo com o registrado no painel eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão os Senhores 

Deputados Claudio Vereza, Aparecida Denadai, Genivaldo Lievore, Lúcia Dornellas, Luzia Toledo, Roberto 

Carlos, Rodrigo Coelho e Solange Lube de licença médica.  


