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ATAS DAS SESSÕES 
 
SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 
DE AGOSTO DE 2008. 
 

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem os 
Srs. Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Da Vitória, 
Dary Pagung, Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Hércules, Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Guerino Zanon, 
Jardel dos Idosos, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida, Rodrigo Chamoun e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

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

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

(O Sr. Doutor Rafael Favatto lê 
Ezequiel 36:26) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Boa tarde Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, a quem desejamos um bom retorno; 
colegas servidores; aqueles que assistem à sessão nas 
galerias, pela TV Assembléia e pela TV Educativa.  
Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da ata 
da sexagésima sexta sessão ordinária, realizada em 
16 de julho de 2008. 
  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Aprovada a ata como lida.  
 Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da vigésima segunda sessão solene, 
realizada em 16 de julho de 2008. 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 

 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
COMUNICADO N.º 633/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 17 de julho de 2008. 
 
Ilmº(ª) Senhor (a); 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

De acordo com a legislação vigente, 
informamos a(s) liberação (ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 
 
 
ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  Data Emissão Valor em R$ 
PNAP – PRÉ - ESCOLA 01/07/2008 83,60

Creche Pré - Escolar Fundamental 
Rede Qtd. 

alunos 
valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alun
os 

Valor

ESTADUAL 
 

0 0,00 19 83,60 
 

0 0,00

N.º DIAS ATENDIMENTO 20 

 
Atenciosamente, 

 
Daniel Silva Balaban 
Presidente do FNDE 

 
 
NOTA: Maiores informações quanto a liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
WWW.fnde.gov.br na internet. 
 
COMUNICADO N.º 634/2008. 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
 
Brasília, 17 de julho de 2008. 
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Ilmº(ª) Senhor (a); 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

De acordo com a legislação vigente, 
informamos a(s) liberação (ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 

 
 
ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Ordem Bancária PROGRAMA  
Data 
Emissão 

Valor em R$ 

PNAE – 
FUNDAMENTAL 

01/07/2008 610.200,80 

Creche Pré - 
Escolar 

Fundamental  
Rede 

Qtd. 
alunos 

valo
r 

Qtd. 
Alun
os 

Va
lor 

Qtd. 
Alun
os 

Valor 

ESTAD
UAL 
 

0 0,00 0 0,0
0 
 

13868
2 

610.2
00,80 

N.º DIAS ATENDIMENTO 20 
 

Atenciosamente, 
 

Daniel Silva Balaban 
Presidente do FNDE 

 
NOTA: Maiores informações quanto a liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
WWW.fnde.gov.br na internet. 
 
COMUNICADO N.º 635/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
 
Brasília, 17 de julho de 2008. 
 
Ilmº(ª) Senhor (a); 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

De acordo com a legislação vigente, 
informamos a(s) liberação (ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 

 

 
ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  Data 

Emissão 
Valor em R$ 

PNAC – PNAE CRECHE 01/07/2008 74,80
Creche Pré - 

Escolar 
Fundamental  

Rede 
Qtd. 
alunos

valo
r 

Qtd. 
Aluno
s 

V
al
or 

Qtd. 
Alunos 

Valor

ESTADUA
L 
 

17 74,8
0 

0 0,
00 
 

0 0,00

N.º DIAS ATENDIMENTO 20 
 

Atenciosamente, 
 

Daniel Silva Balaban 
Presidente do FNDE 

 
NOTA: Maiores informações quanto a liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
WWW.fnde.gov.br na internet. 
 
COMUNICADO N.º 702/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 24 de julho de 2008. 
 
Ilmº(ª) Senhor (a); 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

De acordo com a legislação vigente, 
informamos a(s) liberação (ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 
 
ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

ORDEM BANCARIA  
PROGRAMA                   CONVÊNIO   
PARCELA 

DATA 
EMISSÃO 

VALOR EM 
R$ 

 
CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA 
PARA USO DAS TICS 001  
 

 
04/07/2008 
 
 

 
109.989,00 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
Daniel Silva Balaban 
Presidente do FNDE 
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NOTA: Maiores informações quanto a liberação de 
recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
WWW.fnde.gov.br na internet. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Educação. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
002/2008. 
 
Nova Venécia, 14 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Conforme estabelecido na Lei Estadual n.º 
8.308/2006, no Art. 7º, § 2º, inciso IV, estamos 
encaminhando relatório sobre aplicação dos recursos 
recebidos do Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais, do município de Nova Venécia, conforme 
anexo: 
 

• Relatório e avaliação sobre aplicação dos 
recursos; 

• Extrato razão da conta dos exercícios de 2007 e 
2008; 

 
Atenciosamente, 

 
RONEY WERLEY LEITE 

JUDAS TADEU COLOMBI 
MARLUSA TIBURTINO MOREIRA 

GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS 
MARIA ERMELINDA A. ABREU DIAS 

MARIA GORETE GROBÉRIO MOREIRA 
 

REPRESENTANTES DO CONSELHO DE 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

FUNDO PARA A REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES REGIONAIS 

 
Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória – ES 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
0410/2008. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 

Gabinete do Prefeito 
 

Rua Edgar Santana Alves, 63, Centro, Ibitirama – ES, 
Tel: (28) 3569—1147/ 1144/ 1161, CEP: 29.540-000 E-

mail: gabibitirama@yahoo.com.br 
Ibitirama, 24 de julho de 2008. 

 
Senhor Presidente, 
 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, 
cópia da Ata da Reunião do Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais, bem como, 
cópia da prestação de contas alusivas às parcelas dos 
recursos dos royalties de petróleo recebidas por esta 
Municipalidade, para apreciação desse Legislativo 
Estadual. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO LEMOS 
Prefeito Municipal 

 
Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa 
Vitória – ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
290/2008. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
SANTA TERESA 

ESPÍRITO SANTO 
 
Santa Teresa, 28 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 O Conselho de Fiscalização e 
acompanhamento do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Santa 
Teresa encaminha, para apreciação de Vossa 
Excelência, relatório da aplicação dos recursos e 
avaliação provenientes do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais, previsto na Lei Estadual 
n.º 8308. 
 Restava na conta específica um saldo de R$ 
266.429,06 (duzentos e seis mil, quatrocentos e vinte 
e nove reais e seis centavos), foi adicionado a ele o 
valor de R$ 276.118,21 (duzentos e setenta e seis mil, 
cento e dezoito reais e vinte e um centavos), houve 
um rendimento de aplicação financeira na quantia de 
R$ 10.559,88 (dez mil, quinhentos e cinqüenta e nove 
reais e oitenta e oito centavos), perfazendo um total 
de R$ 553.107,15 ( quinhentos e cinqüenta e três mil, 
cento e sete reais e quinze centavos). Foi pago por 
esta Municipalidade a quantia de R$ 214.257,12 
(duzentos e quatorze mil, duzentos e cinqüenta e sete 
reais e doze centavos), restando na conta específica 
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do convênio o valor de R$ 338.850,03 (trezentos e 
trinta e oito mil, oitocentos e cinqüenta reais e três 
centavos). 
 A municipalidade encaminha em anexo a 
este documento, cópia da Ata da Reunião do 
Conselho, cópia das Notas Fiscais, extratos 
bancários, Fotos e Relatório. 
 Certos de contar com a compreensão de 
Vossa Excelência despedimo-nos. 
 

Atenciosamente, 
 

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO 
Prefeito Municipal 

 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – CEP 29650-000 – 

Santa Teresa – ES 
Telefax: (27) 3259-1370 – CNPJ 27167444/0001-

72 
 
Exmo Sr. 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória- ES 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
0496/2008. 
 
PREFEITURA MUCIPAL DE ALEGRE – ES 

CEP: 29.500-000 – ALEGRE – ESPÍRITO 
SANTO 

 
Alegre (ES), 23 de julho de 2008. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 
Legislativa 
Guerino Zanon 
Av. Américo Buaiz, 205 – Sala- 803 
Enseada do Suá – Vitória – ES 
CEP: 29.050-950 
 
Assunto: Prestação de Contas. 
 

Senhor Presidente, 
 

1. Em atendimento ao inciso IV, do 
parágrafo 2º, Artigo 7º, da Lei Estadual 
n.º 8.308/2006, encaminhamos em 
anexo, Prestação de Contas referentes a 
aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais 
transferidos ao município de Alegre, no 

período de 31/10/2007 a 30/06/2008, 
oriundos da exploração de petróleo e 
gás natural. 

 
Atenciosamente, 
 
DR. DJALMA DA SILVA SANTOS 

 
Prefeito Municipal de Alegre 

Caixa Postal 24 – Parque Getúlio Vargas, 01 – 
Centro – Alegre / ES – Tel: (28) 3552-2327 – FAX.: 
(28) 3552-1920 http/: www.alegre.es.gov.br / e-mail-

alegre@alegre.es.gov.br 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO 
CONSELHO N.º 005/2008. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA 
VALÉRIO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO FUNDO PARA REDUÇÃO 

DAS DESIGUALDADES REGIONAIS DO 
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES, 

ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL 
8.308/2006. 

 
Vila Valério, 22 de julho de 2008. 
 
Exmº Senhor 
GUERINO ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESPÍRITO SANTO 
VITÓRIA-ES 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos pelo presente encaminhar a esta Casa 
de Leis, conforme prevê o Artigo 7º, Parágrafo 2º, 
Inciso IV da Lei Estadual 8.308/2006 e Decreto 
Municipal n.º 454/2008, as atas do Conselho em 
anexo, sobre a aplicação dos Recursos Financeiros do 
Fundo para Redução das Desigualdades Regionais, 
estabelecidos pela Lei Estadual 8.308 de 12 de junho 
de 2006. 

Desde já apresentamos nossas cordiais 
saudações. 
 

Atenciosamente, 
 

CLÉBERSON DEPRÁ 
Presidente do Conselho 
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Rua Lourenço de Martin, Nº 190 – Vila Valério 
ES, CEP 29785000 

Telefax: (0xx27) 3728 1000 CNPJ 
01.619.232/0001-95 

E- mail: pmviva@terra.com.br 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO 
CONSELHO N.º 002/2008. 
 

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO FUNDO PARA 
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

REGIONAIS DO MUNICÍPIO DE RIO 
BANANAL-ES, ESTABELECIDOS PELA LEI 

ESTADUAL 8.308/2006. 
Rio Bananal – ES, 22 de julho de 2007. 
 
Exmo. Senhor 
GUERINO LUIZ ZANON  
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO 
VITÓRIA- ES. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Vimos pelo presente encaminhar a esta Casa de 
Leis, conforme prevê o Artigo 7º, Parágrafo 2º, Inciso 
IV da Lei Estadual 8.308/2006 e Artigo 1º, Parágrafo 
2º, Inciso IV da Lei Municipal n.º 771/2006, o relatório 
em anexo, sobre a aplicação dos Recursos Financeiros 
do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais, 
estabelecidos pela Lei Estadual 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 

Desde já, apresentamos nossas cordiais 
saudações; 
 

Atenciosamente, 
 

ROBERTO FAÉ 
Presidente do Conselho 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
0350/2008. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Prefeito 

 
Cariacica-ES, 21 de Julho de 2008. 
 

Senhor Presidente, 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso 
IV da Lei n.º 8.308/2006, encaminhamos em anexo 
relatório de aplicação dos recursos referentes ao 
período de novembro de 2007 a junho de 2008. 

 
Atenciosamente, 

 
Helder Ignácio Salomão 

Prefeito Municipal de Cariacica 
Rodovia BR 262 – KM 3,5 – Trevo de AltoLage, 

Cariacica-ES. CEP: 29.151-025 
Tel: (27) 3346-6122 Correio Eletrônico: 

gabinete@cariacica. es. gov. br 
 
Ao Exmo. Sr. Deputado Guerino Zanon 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

166/2008. 
 

Instituto Estadual De Meio Ambiente E Recursos 
Hídricos – IEMA 

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
 

Cariacica-ES, 25 de Julho de 2008. 
 
Assunto: Copiado Convênio 005/2008. 
 
Prezado Senhor, 
 

Em atendimento ao disposto no § 2º do art. 
116 da Lei 8.666/93 e em conformidade com os autos 
do processo nº. 38476185, segue em anexo cópia do 
CONVÊNIO IEMA nº. 005/2008, celebrado com a 
FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE 
PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS 
MARINHAS – FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR, cujo 
objeto é o repasse de recursos financeiros para 
aquisição de Equipamentos, Materiais, Móveis e 
Utensílios, para desenvolvimento das atividades de 
educação ambiental nas bases de Regência, 
Povoação, Pontal do Ipiranga e Guriri, conforme 
plano de trabalho (Anexo A), parte integrante do 
referido instrumento. 

Maiores esclarecimentos entrar em contato 
com o Setor de Contratos e Convênios do IEMA nos 
telefones (27) 3136-3533 ou (27) 3136-3534. 
 

Atenciosamente, 
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SUELI PASSONI TONINI 
Diretora Presidente – IEMA 

BR 262 – KM 0- Jardim América – Cariacica – 
Espírito Santo – Tel: (27) 3136-3501 – CEP: 29.140-

500 www.seama.es.gov.br 
 
IImo Senhor GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
CEP: 29050-950 – Vitória – ES 
 
OFÍCIO N.º 167/2008. 

 
Instituto Estadual De Meio Ambiente E Recursos 

Hídricos – IEMA 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 
Cariacica-ES, 25 de Julho de 2008. 
 
Assunto: Copiado Convênio 008/2008. 
 
Prezado Senhor, 

Em atendimento ao disposto no § 2º do art. 
116 da Lei 8.666/93 e em conformidade com os autos 
do processo nº. 40706915, segue em anexo cópia do 
CONVÊNIO IEMA nº. 008/2008, celebrado com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE, cujo objeto é o repasse de recursos 
financeiros para aquisição de 01 (um) caminhão –Km 
equipado com báscula de5 m³, motor e cilindro a 
diesel 16cv, câmbio manual de 05 (cinco) marchas, 
conforme plano de trabalho (Anexo A), parte 
integrante do referido instrumento.  

Maiores esclarecimentos entrar em contato 
com o Setor de Contratos e Convênios do IEMA nos 
telefones (27) 3136-3533 ou (27) 3136-3534. 
 

Atenciosamente, 
 

SUELI PASSONI TONINI 
Diretora Presidente – IEMA 

BR 262 – KM 0- Jardim América – Cariacica – 
Espírito Santo – Tel: (27) 3136-3501 – CEP: 29.140-

500 www.seama.es.gov.br 
 

IImo Senhor GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
CEP: 29050-950 – Vitória – ES 
 
OFÍCIO N.º 168/2008. 

 
Instituto Estadual De Meio Ambiente E 

Recursos Hídricos – IEMA 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos 
 

Cariacica-ES, 25 de Julho de 2008. 

Assunto: Copiado Convênio 010/2008. 
Prezado Senhor, 
 

Em atendimento ao disposto no § 2º do art. 
116 da Lei 8.666/93 e em conformidade com os autos 
do processo nº.29906377, segue em anexo cópia do 
CONVÊNIO IEMA nº. 010/2008, celebrado com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, cujo 
objeto é o repasse de recursos financeiros para 
aquisição de equipamentos para Unidade de Triagem 
de Lixo do Município de Ibitirama, conforme plano 
de trabalho (Anexo A), parte integrante do referido 
instrumento. 

Maiores esclarecimentos entrar em contato 
com o Setor de Contratos e Convênios do IEMA nos 
telefones (27) 3136-3533 ou (27) 3136-3534. 
 

Atenciosamente, 
 

SUELI PASSONI TONINI 
Diretora Presidente – IEMA 

BR 262 – KM 0- Jardim América – Cariacica – 
Espírito Santo – Tel: (27) 3136-3501 – CEP: 29.140-

500 www.seama.es.gov.br 
 

IImo Senhor GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
CEP: 29050-950 – Vitória – ES 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Meio Ambiente. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

2109/2008. 
 

Presidência da República 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos 
Humanos 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Anexo II do 
Ministério da Justiça, sala 506. 

Brasília – DF – CEP 70064-900 Fone: (61) 3429-
9911 Fax: (61) 3429-9337. 

 
Brasília, 21 de julho de 2008. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Sérgio Manoel Nader Borges 
Presidente da Comissão de Finanças da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, nº 205 – Enseada do Suá 
29.050-950 – Vitoria/ES. 
Senhor Presidente, 
 

Informamos a Vossa Excelência que foi 
firmado o Convênio nº 030/2008 entre a União, por 
meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
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Presidência da República e a Federação das APAES 
do Estado do Espírito Santo, publicado no Diário 
Oficial da União, em 3/7/2008, com vistas à 
execução do Projeto “VI Fórum Nacional de 
Autodefensores”, tendo sido os recursos liberados, 
em parcela única, no valor de R$ 100.000,00 (Cem 
mil reais), por meio da Ordem Bancária nº 
08OB901646, de 08/07/2008. 
 

Respeitosamente, 
 

Euvaldo M. Bittencourt Junior 
Gerente de Projeto da GC/SGPDH/SEDH/PR 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Defesa da Cidadania. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 

1089/2008. 
 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 
 
Vitória, 08 de julho de 2008. 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado, 
 

Em atenção ao Ofício SGP/ALES/n.º 327 de 
12/06/2008, em que solicita a implantação de 
telefone de uso público/TUP na comunidade rural de 
Usina Rio Bonito, cumpre-nos informar que a 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca/ SEAG já contratou a 
concessionária de telefonia Oi para instalação TUP 
para entregar à população local prevista para agosto 
próximo. 
 

Atenciosamente, 
 

CÉSAR COLNAGO 
Secretário de Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca 

Rua Raimundo Nonato, 116 – Forte São João – 
Vitória-ES – CEP 29.017-160 – Direto: (27) 3132-

1414 FAX: (27) 3132-1431 – CNPJ: 
27.080.555/0001-47 – E-mail: gsub@seag.es.gov.br 

- www.seag.es.gov.br 
 

Excelentíssimo Sr. 
GUERINO ZANON 
MD. Presidente da Assembléia Legislativa 
VITÓRIA/ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Agricultura. 

Continua a leitura do Expediente.  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
00316/2008. 
 

SENADO FEDERAL 
Gabinete do Senador MAGNO MALTA 

Quarto-Secretário da Mesa Diretora 
 
Brasília, 03 de julho de 2008. 
 

Excelentíssimo Senhor: 
 
 Cumprimentando cordialmente Vossa 
Excelência tenho o prazer de comunicar que o 
Projeto PLS 00319/2004 que “altera a Lei n.º 
5.917, 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, para incluir, na 
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Nacional, trecho rodoviário que 
contorna a cidade de Serra, situado entre o Km 
249 e o Km 275 da BR-101, no Estado do 
Espírito Santo” de minha autoria que tramitou na 
Câmara dos Deputados sob o numero PL. 
05889/2005 e no Senado Federal sob o numero 
00319/2004 foi transformado em Norma Jurídica – 
Lei n.º 11.729 de 24 de junho de 2008 pela sanção 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica 
no dia 27 de junho p.p. 
 O Projeto, agora Lei, é de fundamental 
importância para o Estado do Espírito Santo 
porque desvia os veículos de carga que estão 
estimados em aproximadamente 60% do fluxo 
local, desafogando o gargalho de passagem urbana, 
diminuindo o risco de acidentes graves e tornando 
mais ágil a circulação. 
 Por oportuno encaminho a V.Ex.ª cópia da 
norma legal, para conhecimento e divulgação da 
Lei supracitada. 
 
 Atenciosamente, 
 

Senador Magno Malta 
Quarto-Secretário 

 
Exmo. Sr. 
Deputado Guerino Zanon 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito 
Santo 
Avenida Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
Vitória Espírito Santo CEP: 29050-950 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

001/2008. 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
CONSELHO FEDERAL 

BRASILIA – D.F 
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Brasília, 30 de junho de 2008. 
Ao Exmo Sr. 
Presidente Guerino Zanon 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Palácio Domingos Martins 
29050-950 – Vitória – ES 
 

Ilustre Presidente, 
 

 A Ordem dos Advogados do Brasil, através 
de seu Conselho Federal e de sua Comissão de Apoio 
à Emenda Constitucional de Iniciativa Popular, vem 
dirigir a Vossa Excelência e a seus nobres pares de 
Legislativo Estadual, um apelo da cidadania, um 
anseio da democracia participativa, um chamado 
para a inovação democrática que reclama o nosso 
atual modelo de iniciativa da Constituição Federal. 
 Não obstante os inegáveis matizes 
democráticos da Constituição Federal de 1988, que 
inovou, e muito, no que toca à participação popular 
no exercício do poder, como são exemplo o referendo 
(14, II c/c 49, XV, primeira parte) e o plebiscito (14, I 
c/c 49, XV, segunda parte), ainda falta à cidadania 
brasileira, isto é, ao nosso Povo, o direito de ter parte 
na reforma da constituição, sem embargo de já dispor 
do instrumento constitucional de iniciativa em 
matéria legislativa ordinária (artigos 61, § 2º c/c 14, 
III). 
 Muitas Assembléias Estaduais Constituintes, 
reconhecendo esse déficit de democraticidade de 
nossa Carta Federal, buscaram corrigir a falha nas 
Constituições Estaduais, assegurando ao Povo de 
seus respectivos Estados-Membros o direito legítimo 
de provocarem reformas das Cartas Fundamentais 
das unidades da Federação. 
 Exemplos edificantes dessa compreensão 
democrática do Processo de Reforma da Constituição 
constam das Cartas Magnas dos seguintes Estados-
Membros da Federação brasileira: Acre, art. 53, III; 
Amapá, 103, IV; Amazonas, 32, IV; Bahia, 74, IV; 
Distrito Federal, 70, III; Goiás, 19, IV; Espírito 
Santo, 62, III; Pará, 103, V; Pernambuco, 17, III; 
Rio Grande do Sul, 58, IV; Santa Catarina, 49, IV; 
São Paulo, 22, IV; Sergipe, 56, IV. 
 Esse espírito democrático que animou os 
constituintes de nossas augustas Assembléias 
Estaduais agora é chamado para uma tarefa maior, a 
tarefa superior de, elevando-se ao altiplano da 
nacionalidade, fazer com que o constituinte de 
reforma federal consinta a expansão da democracia 
por mais este meio da civilidade política; a iniciativa 
popular em matéria de emendas à Constituição 
Federal. 
 Nada mais justo e democrático que as 
Assembléias Estaduais, que já deram exemplo de 
democraticidade em seus espaços de competência 
política, doravante provoquem o Congresso Nacional 
a concretizar esse reforço democrático, através de 
iniciativa de reforma à Constituição Federal prevista 
no inciso III, do artigo 60, caput.1 

1 “ A Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta (...) de 
mais da metade das Assembléias 
Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se cada 
uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros.” 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Aos Deputados, por cópia. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO 

S/N.º/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS Q. 2 Bloco F Edifício Áurea – 70.070-929 – 

Brasília, DF 
Telefone: (61) 3966-4808/4877/4253 – E-mail: 

atend-institucional@fnde.gov.br 
 

AVISO 
CONVÊNIO CELEBRADO 

 
Brasília, 16 de julho de 2008. 
 

Senhor(a) Presidente, 
 
 A Diretoria de Programas e Projetos 
Educacionais, mui respeitosamente, em 
cumprimento ao artigo 11 da Instrução 
Normativa/STN/MF n.º 1, de 15 de janeiro de 
1997, comunica à Vossa Excelência a celebração, 
com os órgãos estaduais dessa unidade da 
federação, no exercício de 2007, dos convênios 
constantes da tabela em anexo. 
 Mais informações podem ser adquiridas 
nos seguintes endereços eletrônicos: 
 

• FNDE 
http://www1.transparencia.gov.br/Transparencia 
Cliente/index.jsp?Codigo 
Orgao=26298&TipoOrgao=2 
 
• Controlaria Geral da União – CGU 
http://www.portaltransparencia.gov. 
br/TransparenciaConsultoriaConsultaConvenios.
asp 
 Por último, colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessários a respeito do assunto em pauta. 
 

Atenciosamente, 
 

Leopoldo Jorge Alves Júnior 
Diretor 
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Ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, nº 205 
29.050-950 – Vitória, ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Educação. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

568/2008. 
 

TCEES 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
Vitória, 24 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente,  
 

Estamos encaminhando a Vossa 
Excelência, para apreciação dessa Augusta Casa de 
Leis, o balancete deste Tribunal de Contas, 
referente ao mês de JUNHO/2008. 
 

Atenciosamente, 
 

MARCOS MIRANDA MADUREIRA 
Conselheiro Presidente 

 
Excelentíssimo Senhor 
 
Dep. GUERINO LUIZ ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

237/2008. 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
SECRETARIA DE REFORMA DO 

JUDICIÁRIO 
 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed Sede – 3º 
andar – sala 324 

70064-900 – Brasília – DF Fone: 3429-9118 Fax: 
3429-3775.E-mail: reformadojudiciário@mj.gov.br 
Brasília, 10 de julho de 2008. 
A Sua Excelência o Senhor 

GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
Assunto: Notificar celebração de convênio e 
liberação dos recursos. 
 
Senhor Presidente, 
 

1. Informamos a Vossa Excelência a 
celebração do Convênio nº 03/2008, 
firmado entre a União, por intermédio 
do Ministério da Justiça – Secretária de 
Reforma do Judiciário e o Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo, 
para consecução do projeto 
“Implementar os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
no Estado do ES”, com valor total de 
R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), 
sendo R$ 882.000,00 (Oitocentos e 
oitenta e dois mil reais) a cargo do 
CONCEDENTE, e R$ 18.000,00 
(Dezoito mil reais) do 
CONVENENTE, a título de 
Contrapartida. 

2. Outrossim, informamos que , em 
04/07/2008, por meio da Ordem 
Bancária n.º 2008OB902420, foram 
repassados à Conta Corrente n.º 
750026, Agência n.º 3665, Banco do 
Brasil, recursos na ordem de R$ 
441.000,00, relativos à primeira parcela 
do total avençado. A execução do 
convênio está prevista para 17 meses 
com inicio em 27/06/2008 e término 
em 27/10/2009, devendo a prestação de 
contas ser apresentada no prazo de 30 
(trinta) dias após findo o prazo para 
execução, ou seja, 27/11/2009. 

3. Quaisquer correspondências relativas 
ao convênio em tela deverão ser 
encaminhadas à Secretaria de Reforma 
do Judiciário, situada na Esplanada dos 
Ministérios Bloco “T” Ed. Sede – 3º 
andar – sala 324, CEP 70064-900 – 
Brasília – DF. 

4. Desde já colocamo-nos à disposição 
para maiores esclarecimentos, que se 
fizerem necessários, por meio do 
telefone (061) 3429.9118. 

 
Respeitosamente, 

 
Rogério Favreto 

Secretário de Reforma do Judiciário 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

348/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 
 

Vitória, 21 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Considerando o disposto no art. 116, § 2º, 
da Lei 8666/93, encaminhamos a V. Exª., em 
anexo, cópia do Convênio de Cooperação 
Recíproca nº 008/2008 celebrado entre o Estado do 
Espírito Santo, por intermédio desta Secretaria, da 
Polícia Militar – PMES, da Polícia Civil – PCES e 
do Corpo de Bombeiros Militar – CBMES e o 
Município de Ibatiba, que tem por objeto as ações 
previstas na Lei nº 8635/2007. 

Outrossim, informamos a V. Exª que o 
aludido convênio foi publicado no Diário Oficial 
deste Estado no dia 07 de julho de 2008, conforme 
extratos, também em anexo. 

Renovamos a V. Exª., neste ensejo, nossos 
protestos de elevada consideração e apreço. 

 
ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA 

Subsecretário de Estado de Integração 
Institucional/SESP 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
GUERINO ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA – ALES 
VITÓRIA/ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 

417/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

Vitória, 11 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Considerando o disposto no art. 116, § 2º, 
da Lei 8666/93, encaminhamos a V. Exª., em 
anexo, cópia do Convênio de Cooperação 
Recíproca nº 007/2008 celebrado entre o Estado do 
Espírito Santo, por intermédio desta Secretaria, da 
Polícia Militar – PMES, da Polícia Civil – PCES e 
do Corpo de Bombeiros Militar – CBMES e o 
Município de Iuná, que tem por objeto as ações 
previstas na Lei nº 8635/2007. 

Outrossim, informamos a V. Exª que o 
aludido convênio foi publicado no Diário Oficial 
deste Estado no dia 04 de julho de 2008, conforme 
extratos, também em anexo. 

Renovamos a V. Exª, neste ensejo, nossos 
protestos de elevada consideração e apreço. 
 

RODNEY ROCHA MIRANDA 
Secretário de Estado da Segurança Pública e 

Defesa Social/SESP 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
GUERINO ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA – ALES 
VITÓRIA/ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Segurança. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

196/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E 

LAZER 
 

Vitória, 14 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminhamos anexo, as cópias dos 
Convênios firmados pelo Governo do Estado, por 
meio desta Secretaria, com Prefeituras, Entidades e 
Federações, conforme segue: 
 
PROCESSO CONVÊNI

O 
BENEFICIÁRIO 

40706877/08 056/2008 LIGA INDEPENDENTE DE FUT 
AMADOR – CLUBE DOS OITO 

40344134/08 057/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA 
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39203000/07 077/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA LEOPOLDINA 

39279880/08 078/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTO BELO 

41004663/08 091/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAIXO GUANDU 

40654036/08 092/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARECHAL FLORIANO 

4096135408 095/2008 ASSOCIAÇÃO CULTURA 
ESPORTIVA ECOLÓGICA 
RAÍZES DA NATUREZA 
VANDERLEI KARATÊ 

40992268/08 099/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALFREDO CHAVES 

40530728/08 101/2008 LIGA DE DESPORTO 
AMADORA DE LINHARES - 
LIDAL 

40345076/08 107/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTELO 

41096258/08 108/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ÁGUA DOCE DO NORTE 

41043391/08 114/2008 FEDERAÇÃO ESPÍRITO 
SANTENSE DE FUTEBOL DE 
SALÃO 

39279987/08 120/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ÁGUIA BRANCA 

41153057/08 121/2008 FEDERAÇÃO CAPIXABA DE 
MOTOCICLISMO 

40529622/08 124/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VILA VALÉRIO 

41244575/08 126/2008 FEDERAÇÃO CAPIXABA DE 
BASQUETEBOL 

41187326/08 131/2008 FEDERAÇÃO CAPIXABA DE 
HANDEBOL 

41139852/08 132/2008 FEDERAÇÃO ESPORTIVA DAS 
ENTIDADES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO 

39218902/08 142/2008 PREFEITURA MUNICPAL DE 
GOVERNADOR LINDENBERG 

40336964/08 146/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTO BELO 

40629775/08 153/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAIXO GUANDU 

39665160/08 157/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAÇUI 

 
Cordialmente, 

 
VALDIR KLUG 

SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTES E 
LAZER – Respondendo 

 
Rua Coronel Schwab Filho s/n – Bento Ferreira – 

Vitória/ES – CEP: 29052-070 CNPJ 
07.412.119/0001-10 – Telefones: 3137-9354/ Fax: 

3137-9354 
 
EXMO. SR 
GUERINO LUIZ ZANON 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Desporto. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
141/2008. 

Vitória, 16 de julho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a sanção da Lei nº 8.955 oriunda do 
Projeto de Lei n° 6/2008, de autoria da senhora 
Deputada Luzia Toledo, que “Institui o Dia Estadual 
do Corretor de Seguros,” publicada no Diário Oficial 
do dia 16 de julho de 2008.  

Respeitosamente, 
 

ANTÔNIO DANIEL AGRIZZ 
Assistente de Apoio Legislativo 

 
Ao 
Exm.º Sr 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

142/2008. 
 
Vitória, 16 de julho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída 
no expediente da próxima sessão e registrada nos 
anais desta Casa, a sanção da Lei nº 8.956 oriunda 
do Projeto de Lei n° 194/2008, de autoria do 
senhor Governador do Estado, que “Altera 
dispositivos da Lei n° 5.355, de 27.12.1996, que 
institui o Cadastro Estadual das Ambientalistas do 
Estado do Espírito Santo – C.E.E.A-ES,” publicada 
no Diário Oficial do dia 16 de julho de 2008.  
 

Respeitosamente, 
 

ANTÔNIO DANIEL AGRIZZ 
Assistente de Apoio Legislativo 

 
Ao 
Exm.º Sr 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente.  



9441 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
066/2008. 
 
Vitória, 16 de julho de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Não foi possível comparecer a Sessão Ordinária 
do dia 15 de julho do corrente ano, devido a 
compromissos previamente agendados. 

Assim sendo, vimos pelo presente, justificar 
nossa ausência nesta data. 
 

Atenciosamente, 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual - PP 

Ao 
Exm.º Sr 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
OFÍCIO N.º 175/2008. 
 
Vitória, 15 de julho de 2008. 
 
Sr Presidente, 
 

Através do presente, vimos justificar a ausência 
na Sessão Ordinária do dia 15 de julho do corrente, em 
virtude de compromissos previamente agendados e 
inadiáveis, base no art. 23, § 1º, III combinado com art. 
295, § 6º do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

 
Respeitosamente, 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 
Ao 
Exm.º Sr 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Justificadas as ausências. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: RESOLUÇÃO 

N.º 03/2008. 
 

UNALE UNIÃO NACIONAL DOS 
LEGISLATIVOS ESTADUAIS 

 
Cria a Comissão de 
Acompanhamento da Proposta de 
Emenda Constitucional 13 (PEC 
13) que tramita no Congresso 
Nacional e trata da criação, fusão e 
Desdobramento de municípios no 
território brasileiro. 

Art. 1º: Considerando que a União 
Nacional dos Legislativos Estaduais colaborou 
com a mobilização em prol da apresentação de 
uma Proposta de Emenda Constitucional e 
conseguiu o apoio de 17 Assembléias Legislativas; 
 
 Art. 2º: Considerando a necessidade de 
correção das distorções da legislação vigente que 
trata desse assunto; 
 
 Art. 3º: Considerando a importância desse 
tema para o desenvolvimento de localidades e 
municípios dos estados brasileiros; 
 
 Art. 4º: Considerando as dimensões 
territoriais do nosso país e as diferentes realidades 
regionais que permitem às Assembléias 
Legislativas estaduais conhecerem “in loco” cada 
caso; 
 
 Art. 5º: Considerando o desenvolvimento 
das localidades que foram emancipadas nas últimas 
décadas; 
 
 Art. 6º: Considerando o apelo das 
comunidades das áreas emancipadas e sua 
mobilização para conseguir independência 
administrativa local; 
 
 Art. 7º: Considerando o objetivo da Unale 
de resgatar o poder de legislar dos parlamentos 
estaduais; 
 Estabelece: 
 Parágrafo único: a criação de Comissão de 
Acompanhamento da PEC 13, conforme decisão da 
reunião de Diretoria da Unale, no dia 07 de julho 
de 2008, e posterior audiência com o 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador Federal, Senador Garibaldi Alves 
Filho (RN). A comissão será composta pelos 
parlamentares estaduais: Clóvis Ferraz (BA), 
Adjunto Afonso (AM) e Pavão Filho (MA), que 
em nome da entidade, abordarão esse tema e 
mobilizarão os parlamentares federais do Brasil 
para a votação dessa matéria. 
Brasília, 08 de julho de 2008. 

 
Deputado Cesar Halum 

Presidente 
 

SGAS 902 
Ed. Athenas Entrada C Salas 120 a 129 
CEP 70390-020 Brasília-DF 
Telefax (61) 3323-7215 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 004/2008. 
 
Vitória, 16 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente,  
 
 A Constituição Federal de 1998, em seu 
artigo 226, estabelece que a família, base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 Sabe-se que a família é a instituição onde se 
forma a pessoa humana, tendo a Carta Magna e o 
Código Civil de 2002 colocando-a sob o enfoque da 
tutela individualizada de seus membros. 
 Ademais, é dever do Poder Judiciário atuar 
de forma a garantir sua proteção, conforme previsão 
constitucional, seja no que concerne aos deveres de 
seus membro, velando pela eficaz prestação 
jurisdicional. 
 O Direito de Família deve ser pensado de 
forma contemporânea, ou seja, sob o prisma da 
cidadania, dos direitos de seus membros e da 
globalização. 
 Dentro deste contexto e apoiado nas 
exitosas experiências dos Juizados Especiais e da 
Execução Penal, este e. Tribunal de Justiça 
encaminha o projeto de lei que dispõe acerca da 
criação da Coordenadoria dos Juízos de Direito de 
Família, visando, sobretudo, a otimização dos 
trabalhos e normatização de procedimentos que 
levem à solução mais rápida das crescentes 
demandas na área. 
 Na certeza de continuar recebendo o 
inestimável apoio dessa augusta Casa de Leis, 
submeto a matéria à apreciação desse Poder, 
esperando que, após a necessária discussão do 
projeto, seja o mesmo aprovado pelos nobres 
deputados deste Estado. 
 
 Respeitosamente, 
 

Desembargador FREDERICO GUILHERME 
PIMENTEL 

PRESIDENTE TJ/ES 
 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual GUERINO ZANON 
DD. Presidente da Augusta Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N º 
23/2008 

 
Acrescenta à Lei Complementar nº 
234/2002 os artigos 38-J, 38-L, 38-
M e 38-N, instituindo no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo, a Coordenadoria 
dos Juízos de Direito de Família. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art 1º Ficam acrescidos à Lei Complementar 
nº 234/2002 os seguintes artigos: 
 
 Art. 38-J. Fica instituída no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo a 
Coordenadoria dos Juízos de Direito de Família, 
vinculada à Presidência do e. Tribunal de Justiça. 
 
 Art. 38-L. Integram a Coordenadoria dos 
Juízos de Direito de Família: 

 
I – Desembargadores; 
II – Juízos de Direito. 
 

Art. 38-M. A Coordenadoria dos Juízos da 
Família será composta da seguinte forma: 

 
I – 01 (um) Desembargador, 
indicado pelo e. Tribunal Pleno; 
II – 02 (dois) ou mais Juízes de 
Direito, escolhidos pelo e. Tribunal 
Pleno. 
 

Parágrafo único – Os atos de supervisão 
serão exercidos pelo Desembargador e os executivos 
e administrativos serão exercidos pelos Juízes de 
Direito. 

 
Art. 38-N. À Coordenadoria dos Juízos de 

Direito de Família compete: 
 

I – supervisionar e orientar, no plano 
administrativo, o funcionamento de 
todas as Varas de Família do Poder 
Judiciário Estadual; 
II – planejar e adotar medidas que 
visem o aprimoramento do sistema 
de autuação das Varas de Família do 
Poder Judiciário Estadual; 
 
III – celebrar convênios, mediante 
anuência do Presidente do Tribunal 
de Justiça, com instituições públicas 
e privadas com o objetivo de, através 
de parcerias, dinamizar e aprimorar a 
atuação do sistema; 
 
IV – supervisionar, orientar e 
coordenar a instalação de novas 
Varas de Família no Poder Judiciário 
Estadual; 
V – idealizar programas de 
capacitação e treinamento, 
juntamente com o Serviço de 
Treinamento e Aperfeiçoamento do 
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Pessoal da Justiça – SESTAJU, para 
interação com outros órgãos da 
estrutura organizacional do Tribunal 
de Justiça, destinados a magistrados, 
servidores, conciliadores e 
estagiários que atuam no sistema; 
 
VI – uniformizar e normatizar 
procedimentos suplementares de 
competência das Varas de Família; 
 
VII – adotar políticas que visem a 
implementação de mediação nas 
Varas de Família, como forma de 
pacificação dos conflitos desta 
natureza; 
 
VIII – elaborar, trimestralmente, 
relatório geral das atividades das 
Varas de Família e encaminhar em 
seguida ao Corregedor-Geral da 
Justiça, para publicação no Diário da 
Justiça, em época oportuna, 
juntamente com os dados relativos à 
produtividade dos Juízes de Direito; 
 
IX – acompanhar as atividades e as 
pautas de cada Vara, diligenciando 
junto à Presidência a realização de 
cooperação mútua para saneamento e 
celeridade dos procedimentos do 
sistema; 
 
X – elaborar e implementar projetos 
a serem desenvolvidos no âmbito da 
Justiça Comunitária, relacionados à 
competência das Varas de Família, 
encaminhando mensalmente à 
Corregedoria Geral da Justiça e à 
Presidência do e. Tribunal, relatório 
circunstanciado das atividades ali 
desenvolvidas.. 
 

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

 
Vitória/ES, 16 de julho de 2008. 
 

Desembargador FREDERICO GUILHERME 
PIMENTEL 

PRESIDENTE TJ/ES 
 

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
O e. Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo informa que a aprovação do presente 
Projeto de Lei Complementar, o qual institui no 
âmbito do Poder Judiciário deste Estado a 

Coordenadoria dos Juízos de Direito de Família, 
vinculado à Presidência, não acarretará impactos 
orçamentários e financeiros a este Poder, tendo em 
conta que não serão criados cargos ou concedidas 
gratificações para seus os membros. 
 

Vitória/ES, 16 de julho de 2008. 
 

Desembargador FREDERICO GUILHERME 
PIMENTEL 

PRESIDENTE TJ/ES 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 

N.º 170/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 15 de julho de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa que vetei totalmente, por apresentar 
vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 
139/08, de autoria da Deputada Aparecida Denadai, 
que “Institui o Programa de Aproveitamento de 
Alimentos não Consumidos e dá outras providências”  

 
O veto que ora aponho, tem fundamento no 

Parecer abaixo da Procuradoria Geral do Estado, que 
aprovo e transcrevo: 

 
“A Ilustre Deputada Estadual 
Aparecida Denadai apresentou o 
Projeto de Lei n° 139/2008 sob a 
seguinte justificativa: 
“A presente proposição, em 
consonância com os ditames 
constitucionais, legais e regimentais 
desta Casa Legislativa, visa instituir 
no âmbito do Estado do Espírito 
Santo o Programa de 
Aproveitamento de Alimentos Não 
Consumidos, a ser organizado e 
implantado, a critério do Poder 
Executivo, por órgão e/ou Secretaria, 
indicada para este fim.  
O direito à alimentação é um direito 
assecuratório ao direito à vida e ao 
direito da dignidade da pessoa 
humana, este deve ser erigido ao 
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status de norma, cuja tutela encontre-
se no ponto fulcral de atenção e ação 
da tríade estrutural da sociedade: 
Estado, iniciativa privada e cidadãos 
comuns.  
A fome é um fenômeno social, 
criação do homem, portanto 
responsabilidade dos mesmos. 
Iniciativas que fomentem a 
produção, a distribuição eficaz e a 
acessibilidade dos alimentos urgem 
ser promovidas, ante as alarmantes 
estatísticas e as nefastas 
conseqüências trazidas por esta 
mazela no seio social.  
No Brasil, a temática da fome passou 
de um discurso velado e proibido a 
uma garantia constitucional, 
malgrado padeça de medidas que 
instrumentalizem sua efetividade, de 
forma satisfatória.  
É nesse diapasão que o presente 
projeto se apresenta.  
(...)” 

Embora sejam nobres os objetivos do 
autógrafo, o autógrafo é inconstitucional porque 
interfere no âmbito de atuação do Poder Executivo, 
não respeita a iniciativa para a proposição de leis 
quando a matéria é relacionada com as atribuições da 
Administração Pública (reserva de administração), e 
afronta o princípio da harmonia entre os Poderes, 
como abaixo será demonstrado. 

 
Da violação do princípio da reserva de 
administração, da invasão da competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo 
para legislar sobre matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo, e da afronta ao princípio 
da harmonia entre os poderes 

 
Note-se que ao instituir o “Programa de 

Aproveitamento de Alimentos”, o legislador estadual 
impõe indiretamente à Administração Pública que 
esta cadastre as entidades que poderão participar do 
programa (caput do art. 1°), defina os critérios para 
este cadastro (art. 3°), defina o que caracteriza 
“alimentos, industrializados ou não, preparados 
ou não, que, por qualquer razão, tenham perdido 
sua condição de comercialização, sem terem sido 
alteradas as propriedades que garantam condições 
plenas e seguras para o consumo humano” 
(parágrafo único do art. 1°), verifique se aqueles 
que aderirem ao programa possuem condições para 
receber autorização para a “coleta e distribuição 
dos alimentos doados” e conceda a esta 
autorização (art. 2°). Também autoriza que o Poder 
Executivo celebre convênios, acordos, ajustes e 
outros, bem como promova campanhas com vistas 

a atender aos objetivos do Autógrafo de Lei n° 
148/2008 (arts. 4° e 5°).  

Para atender a estas exigências do autógrafo, 
será necessário que (1) seja designado órgão para 
atendê-las, e, conseqüentemente, (2) servidores do 
Poder Executivo assumam novas funções, incluindo 
seu Chefe, para o atendimento destas exigências. 

Observamos que a competência para 
estabelecer procedimentos para os órgãos que 
compõem a Administração estadual, seus servidores, 
bem como a gestão de toda a máquina administrativa, 
é do Poder Executivo, e não do Legislativo, por 
tratar-se de competência administrativa (atividade 
típica do Poder Executivo). Assim, compete 
privativamente ao Chefe do Executivo a direção 
superior da Administração, nos termos do art. 84, II e 
VI, “a” da Constituição Federal1 (e art. 91, I e V, “a” 
da Constituição Estadual2 que atende à simetria 
constitucional3. 

Ou seja, o autógrafo em epígrafe interfere na 
administração do Estado, cuja competência é do 
Poder Executivo, incluída aí a destinação dos 
esforços do Estado para a consecução de políticas 
públicas, conforme a ordem de prioridades traçadas 
pelo seu chefe, o Governador do Estado, eleito 
legítima e democraticamente pela maioria dos 
cidadãos que outorgaram a este o poder de gerência 
do Estado. 

A pretendida imposição de condutas a órgãos 
que compõem a estrutura da Administração Pública 
fere o postulado constitucional da reserva da 
Administração (art. 84, II e VI, “a”), que impede a 
ingerência do Poder Legislativo na esfera de 
competências do Poder Executivo. Neste sentido,  

destacamos as lições de Joaquim Gomes 
Canotilho e Helly Lopes Meirelles, respectivamente:  

 
“Por reserva de administração 
entende-se um núcleo funcional da 
administração resistente à lei, ou 
seja, um domínio reservado à 
administração contra as ingerências 
do parlamento.”4 

_________________________________________ 
1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
2Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 
Estado: 
I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a 
direção superior da administração estadual; 
(...) 
V - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração 
estadual, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 
3 “É o princípio federativo que exige uma relação 
simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição 
Federal e as Constituições dos Estados-membros. 
Tem aplicação expressa, por exemplo, no art. 125, 
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§2°, da Constituição Federal”. (Sylvio Motta in 
“Direito Constitucional” – 17ª ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, pág. 19) 
4 Canotilho, J.Joaquim Gomes, “Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição”, 6ª edição, 
Coimbra, 2002, pág. 733. 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo 
Brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 399-400. 
6 ADI-MC 776 / RS - Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno - Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - 
Julgamento:  23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080. 
 

“(...) A privatividade da iniciativa do 
Executivo torna inconstitucional o 
projeto oriundo do Legislativo, ainda 
que sancionado e promulgado pelo 
Chefe do Executivo, porque as 
prerrogativas constitucionais são 
irrenunciáveis por seus titulares. 
Trata-se do princípio constitucional 
da reserva de administração, que 
impede a ingerência do Poder 
Executivo em matéria administrativa 
de competência exclusiva do Poder 
Executivo (...)”5 

No mesmo sentido nossa Corte Suprema 
possui vários precedentes, que dentre eles 
destacamos: 
 

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

importa em atuação "ultra 
vires" do Poder Legislativo, 
que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos 
limites que definem o 
exercício de suas prerrogativas 
institucionais. (...).6 
 

Desta forma, a Assembléia Legislativa 
exorbitou os limites de sua competência 
constitucional, interferindo no âmbito de atuação do 
Poder Executivo, a quem cabe determinar as 
atribuições dos órgãos que o compõe, em clara ofensa 
ao postulado da reserva de administração (art. 84, II e 
VI, “a” da CF). 

Note-se que também restou caracterizada está 
a ofensa ao princípio da harmonia entre os 
poderes – cláusula pétrea do sistema constitucional 
brasileiro – insculpido no art. 2°7, da Carta da 
República, haja vista a interferência no âmbito das 
atribuições de outras esferas de Poder. 

Com efeito, a afronta ao princípio da 
harmonia entre os poderes é evidente na medida em 
que o Poder Legislativo pretende interferir na gestão 
da Administração Pública, função que compete ao 
Poder Executivo, ao impor a adoção de condutas por 
este para atender a programa criado pelo Legislativo, 
interferindo diretamente na Administração do Estado.  

Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria 
cuide de atribuições de órgãos que compõem a 
Administração Pública é privativa do Chefe do 
Executivo estadual (alínea “b” do inciso II, do §1° 
do art. 61 da CF8 e incisos III e VI do parágrafo 
único do art. 63 da CE9). 

 
7 Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
8 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma 
e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(..) 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 
_(...) 
9 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. 
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Parágrafo único. São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham sobre: 
(...) 
III - organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo; 
(...) 
VI - criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
10 Alexandre de Moraes in “Constituição do Brasil 
Interpretada”, 6ª edição. São Paulo: editora Atlas, 
2006, pág. 1164. 
11 ADI-MC 2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
01/08/2001- DJ 14-12-2001 PP-00023. 

O Ilustre professor Alexandre de Moraes 
ensina: 

 
“As matérias enumeradas no art. 61, 
§1° da Constituição Federal, cuja 
discussão legislativa depende da 
iniciativa do Presidente da República 
são de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, ao disciplinar 
o processo legislativo no âmbito das 
respectivas Constituições estaduais, 
não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal. 
Assim, por exemplo, a iniciativa 
reservada das leis que versem o 
regime jurídico dos servidores 
públicos revela-se, enquanto 
prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder 
Executivo, projeção específica do 
princípio da separação de poderes, 
incidindo em inconstitucionalidade 
formal a norma inscrita em 
Constituição do Estado que, 
subtraindo a disciplina da matéria ao 
domínio normativo da lei, dispõe 
sobre provimento de cargos que 
integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo 
local.”10 

 
Assim, padece de vício de iniciativa o 

presente autógrafo de lei, haja vista que não foi 
observado que para a matéria de organização 
administrativa (política) a iniciativa na proposição de 
leis é privativa do Chefe do Executivo, tornando nulo 
todo o processo legislativo. Destacamos o 
posicionamento do Colendo STF: 

 
“O desrespeito à cláusula de 
iniciativa reservada das leis, em 
qualquer das hipóteses taxativamente 
previstas no texto da Carta Política, 
traduz situação configuradora de 
inconstitucionalidade formal, 
insuscetível de produzir qualquer 

conseqüência válida de ordem 
jurídica. A usurpação da prerrogativa 
de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se como ato destituído de 
qualquer eficácia jurídica, 
contaminando, por efeito de 
repercussão causal prospectiva, a 
própria validade constitucional da lei 
que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina. (...).”11 
 

Desta forma, o Autógrafo de Lei n° 148/2008 
interfere na competência do Poder Executivo para 
legislar sobre matéria de organização administrativa 
(art. 84, II e VI, “a” da CF; e art. 91, I e V da CE), 
padece de vício de iniciativa, que é privativa do chefe 
do executivo (alínea “b” do inciso II do §1° do art. 61 
da CF; e incisos III e VI do parágrafo único do art. 63 
da CE), e afronta ao princípio da harmonia entre os 
poderes (art. 2°, CF). 

Os vícios de inconstitucionalidade aqui 
apontados, por força do nexo de absoluta 
interdependência lógico-jurídica com os demais 
dispositivos da proposição apresentada, gravam todo 
o Autógrafo de Lei n° 148/2008.” 

 
Pelo exposto, conclui-se que o Projeto de 

Lei nº. 139/08, transformado no Autógrafo de Lei 
nº. 148/08, padece de vício de inconstitucionalidade, 
razão que me leva a aposição do veto total. 

 
Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 171/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 15 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa que vetei totalmente o Projeto de Lei n° 
555-2007, de autoria do Deputado Da Vitória, que 
tem por ementa o seguinte: “Cria a Certidão 
Negativa de Violação dos Direitos do Consumidor - 
CNVDC”. 

Apreciado e aprovado nessa Casa, o projeto 
fora transformado no Autógrafo de Lei n° 146/2008, 
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vindo-me para cumprimento das formalidades 
constitucionais. 

Então, fazendo uso da competência que me é 
outorgada pela Constituição Estadual em seus artigos 
66, § 2° e 91, IV decidi vetar totalmente por 
inconstitucionalidade o projeto de lei em apreço 
baseado no parecer da ilustre Procuradoria Geral do 
Estado que adiante transcrevo: 

 
“O vertente autógrafo de lei 
apresenta distintos vícios de 
inconstitucionalidade, ligados à 
inobservância de normas pátrias, de 
superior hierarquia, que versam 
sobre direito tributário, regramento 
da Administração Pública e 
licitações e compras governamentais. 
Vejamos. 
 

Dos incisos I e II do art. 2º - malferimento 
à competência legislativa privativa da União 
Federal veiculada no inciso XXVII do art. 22 da 
CF/88 e ao disposto no inciso XXI do art. 37 da 
CF/88. 

 
Os incisos I e II do art. 2º do Autógrafo de 

Lei n.º 146/2008, ao fixarem requisitos abstratos que 
devem ser seguidos pela Administração Pública na 
generalidade dos casos de que tratam, ofende a 
competência legislativa privativa da União Federal, 
para elaborar normas gerais de licitação e contratação 
aplicáveis às administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais dos Estados-membros, 
que se encontra disciplinada no inciso XXVII do art. 
22 da Carta da República: 

 
CF/88 
 
Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 
[...] 
 
XXVII - normas gerais de licitação 
e contratação, em todas as 
modalidades, para as 
administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, obedecido o disposto 
no art. 37, XXI, e para as empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 173, § 1°, 
III; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

 
Não só isso. Tais preceitos configuram 

restrição indevida ao acesso dos interessados aos 
processos licitatórios, na medida em que não 
guardam qualquer pertinência com a garantia de 
cumprimento das obrigações a serem entabuladas 

com o Poder Público. Quanto a isso, vale ressaltar 
que o inciso XXI do art. 37 da CF/88 somente 
permite exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. Confira-se: 

 
CF/88 
 
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: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 
[...] 
 
XXI - ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das 
obrigações. (Regulamento) 

 
Essas ilações encontram arrimo na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com 
efeito, tem-se como paradigmático o julgamento da 
ADI n.º 3.670, que analisou a validade de lei Distrital 
que criava restrição licitatória dirigida a empresas 
que discriminarem na contratação de mão-de-obra. 
Nessa ocasião, o Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE deixou consignado, em seu voto 
vencedor, o seguinte:  

 
O caso não é de lei de efeito 
concreto, pois presentes a abstração, 
generalidade e impessoalidade das 
normas que contém. 
O dispositivo atacado estabelece 
um critério a ser observador de 
modo geral nos contratos 
administrativos do Governo do 
Distrito Federal, vale dizer, que não 
especifica tampouco destaca tema 
capaz de retirar-lhe a abstração e 
generalidade e a impessoalidade: 
também não se trata de norma 
especial, atinente a particularidades 
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da orientação local – mas, sim, de 
norma geral de incapacitação de 
licitar. 
É monopólio da União o poder de 
legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação, em todas 
as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais de 
todos os entes da Federação, nos 
termos do art. 22, XXVII, da 
Constituição. 
De qualquer sorte, igualmente me 
convence a alegação de afronta ao 
art. 37, XXI, da Constituição da 
República – norma de observação 
compulsória pelas ordens locais –, 
como expresso no caput 
“igualdade de condições de todos 
os concorrentes”, o que é 
incompatível com a proibição de 
licitar em função de um critério – 
o da discriminação de empregados 
inscritos em cadastros restritivos de 
crédito –, que não tem pertinência 
com a exigência de garantia do 
cumprimento do objeto do 
concurso. (grifos nossos) 

 
E não há dúvidas acerca da aplicação da 

ratio decidendi do citado aresto ao caso dos autos.  
A uma porque os preceitos em disquisição 

dão corpo a insofismáveis normas gerais 
respeitantes ao tema licitação e contratos 
administrativos. Decerto, eles veiculam ação tipo, 
incidente em qualquer licitação a ser promovida ou 
em qualquer contrato a ser firmado pela 
Administração Pública do Estado do Espírito 
Santo.  

Não foi por outro motivo, aliás, que o 
Procurador-Geral da República moveu ação direta 
de inconstitucionalidade (tombada sob o n.º 3.665) 
questionando a validade formal de legislação 
estadual do Estado de Mato Grosso do Sul, que 
estabelecia exigência similar à criada pelo ato 
normativo sob exame (cópia anexada). 

A duas porque exigir certidão, que 
comprove que o fornecedor de produtos e serviços 
atendeu a totalidade das reclamações apresentada 
em seu desfavor no PROCON, nada tem a ver com 
a garantia de cumprimento do objeto do contrato 
resultante da licitação. Por isso é que se pode 
afirmar a existência de violação, na hipótese, da 
“igualdade de condições de todos os concorrentes 
aos certames". 

Enfim, seja por qualquer desses prismas 
acima expostos, os incisos I e II do art. 2º em 

discussão não encontram guarida na Carta de 
Outono.  

 
Do inciso III do art. 2º - malferimento ao 

princípio constitucional da Reserva da 
Administração (art. 2º; art. 61, § 1º, inciso I; e art. 
84, inciso VI, “a”, todos da CF/88). 

 
O inciso III do art. 2º do autógrafo em foco 

determina que a denominada Certidão Negativa de 
Violação aos Direitos do Consumidor deve ser 
exigida dos credores do Estado para que este possa 
efetuar o respectivo pagamento. 

Lendo o texto normativo sob exame, pode-se 
concluir, de afogadilho, que se está diante de normas 
jurídicas editadas sob o acicate da competência 
concorrente para tratar de direito do consumidor, 
circunstância que afiançaria conclusão exitosa acerca 
de sua validade formal e material.  

Porém, vasculhando com o devido esmero a 
eficácia primacial do sobredito preceito, a conclusão 
a que se chega é outra. 

Realmente, a norma jurídica que resulta do 
inciso III do art. 2º do autógrafo em disquisição 
espraia eficácia que afeta a independência dos 
Poderes do Estado, já que o Poder Legislativo está 
determinando ao Poder Executivo a adoção de ações 
governamentais, cuja implementação limita a 
discricionariedade inerente ao funcionamento da 
burocracia estatal no pormenor em debate.  

A Constituição Federal de 1988 conferiu ao 
Chefe do Poder Executivo a prerrogativa exclusiva 
para disciplinar os temas diretamente afetos à 
Administração Pública, criando verdadeiro Princípio 
da Reserva da Administração, que é corolário 
específico do Princípio da Separação dos Poderes 
(Art. 2º da CF/88: “São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário”). O contorno jurídico de tal 
reserva de competência é extraído dos preceitos 
constitucionais que cuidam da competência 
normativa privativa do Presidente da República, 
quais sejam, o art. 61 e o art. 84 da Carta.  

Numa análise conjunta dos indigitados 
artigos da Constituição, exsurge que, dentre outras, é 
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo 
dispor sobre a criação, extinção, estruturação, 
organização, funcionamento e atribuições dos órgãos 
e pessoas componentes da Administração Pública; in 
verbis:  

 

CF/88 
 
Art. 61 - A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-
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Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
 
§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
[...] 
 
II - disponham sobre: 
[...] 
 
e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI. 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
[...] 
 
VI – dispor mediante decreto, sobre: 
 
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos; 

 
Fica claro, destarte, que somente ao Chefe do 

Poder Executivo, seja por intermédio de elaboração 
de projeto de lei (iniciativa), seja por intermédio de 
edição de Decreto, é permitido lançar disposições 
normativas regedoras da Administração Pública. Em 
súmula: a competência veiculada pelas transcritas 
normas constitucionais, que abarca o “poder” de 
comandar a criação, a extinção, a composição, as 
atribuições e o funcionamento dos órgãos e das 
pessoas administrativas vinculadas ao Poder Público, 
pertence apenas ao Chefe da Administração Pública. 

Note-se, a propósito, que a Emenda 
Constitucional n.º 32/01 promoveu alteração na 
redação do art. 61, § 1º, “e”, da CF/88, retirando a 
palavra “atribuições” dantes contida nesse preceito, 
substituindo-a pela remissão expressa ao art. 84, VI, 
da Carta Política. Nesses termos era anteriormente 
redigido o citado artigo: 

 
CF/88 
 
Art. 61 (Antes da EC n. 32/01). A 
iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente 
da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. 
 

§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
[...] 
 
II - disponham sobre: 
[...] 
 
e) criação, estruturação e atribuições 
dos Ministérios e órgãos da 
administração pública. 

 
Essa mudança acaba por reforçar o caráter 

privativo da competência destinada ao Chefe do 
Poder Executivo para dispor sobre as atribuições 
(direitos, deveres, competências) dos entes 
componentes da Administração. Decerto, se antes a 
competência do Chefe do Executivo sobre esse 
tema limitava-se à iniciativa privativa do 
procedimento constitucional para a feitura de lei, 
agora, com o advento da EC n.º 32/01, e sua 
expressa remissão ao art. 84, VI, ela se amplia em 
prol de possibilitar a regulação privativa integral da 
matéria, por meio de Decreto, sem a intromissão 
do Poder Legislativo no processo, consoante 
dispõe o já transcrito art. 84, VI, “a”, da CF/88.  

Na verdade, o novel desenho constitucional 
dessa questão revela que a criação e a extinção de 
órgãos, bem como a especificação de atribuições, 
direitos e deveres da Administração Pública, que 
acarretem aumento de despesas, só podem ser 
disciplinadas por lei de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo. Por outro lado, a extinção de cargos vagos 
e a determinação da estrutura, do funcionamento e 
das atribuições da Administração Pública, que não 
implique aumento de gastos, são temas que podem 
ser tratados por Decreto dimanado pelo Chefe do 
Executivo. 

E o regramento constitucional dessa matéria 
não poderia ser diferente, porquanto a intromissão do 
Poder Legislativo na organização do Poder 
Executivo, estatuindo deveres e atribuições à 
Administração Pública Direta ou Indireta, ou 
regrando sua forma de funcionamento, fere de morte 
o princípio da separação dos poderes, por 
menoscabar a autonomia necessária desse último 
Poder, especialmente no que toca a sua função típica: 
administrar. O entendimento esposado pelo Excelso 
Pretório vai ao encontro dessa afirmação, como se 
nota dos seguintes julgados: 

 
Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N. 239/02 DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
DISPOSIÇÕES 
CONCERNENTES A ÓRGÃOS 
PÚBLICOS E A ABERTURA DE 
CRÉDITO SUPLEMENTAR. 
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INICIATIVA PARLAMENTAR. 
VÍCIO FORMAL.  
1. A Constituição do Brasil, ao 
conferir aos Estados-membros a 
capacidade de auto-organização e de 
autogoverno (artigo 25, caput), 
impõe a observância compulsória de 
vários princípios, entre os quais o 
pertinente ao processo legislativo, de 
modo que o legislador estadual não 
pode validamente dispor sobre 
matérias reservadas à iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo.  
2. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
procedente. (ADI 2750/ES, 
Relator(a): Min. EROS GRAU, 
Julgamento: 06/04/2005, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno)  
 
Ementa 
CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI QUE 
ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, 
§ 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, 
de 2002, do Espírito Santo.  
 
I. - É de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo a proposta de lei 
que vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da 
administração pública: C.F., art. 
61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI.  
II. - As regras do processo legislativo 
federal, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa reservada, são 
normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros.  
III. - Precedentes do STF.  
IV. - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 2719 / ES - 
Relator(a): Min. CARLOS 
VELLOSO Julgamento: 20/03/2003 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação: DJ DATA-25-04-2003) 
 
Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE 
INTERVÉM NO REGIME 
JURÍDICO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS VINCULADOS AO 

PODER EXECUTIVO - 
USURPAÇÃO DO PODER DE 
INICIATIVA RESERVADO AO 
GOVERNADOR DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
CONTEÚDO MATERIAL DO 
DIPLOMA LEGISLATIVO 
IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, 
ART. 70) QUE TORNA SEM 
EFEITO ATOS 
ADMINISTRATIVOS EDITADOS 
PELO GOVERNADOR DO 
ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - 
OFENSA AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO 
- MEDIDA CAUTELAR 
DEFERIDA, COM EFICÁCIA EX 
TUNC.  
PROCESSO LEGISLATIVO E 
INICIATIVA RESERVADA DAS 
LEIS.  
[...] 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO 
E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, 
sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, 
desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no 
estrito desempenho de suas 
privativas atribuições institucionais. 
Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária 
da lei, transgride o princípio da 
divisão funcional do poder, 
representa comportamento 
heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação 
ultra vires do Poder Legislativo, que 
não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais. (ADI-
MC 2364/AL, Relator(a): Min. 
CELSO DE MELLO, Julgamento: 
01/08/2001, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno) 
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Importante frisar que, sobre ser plenamente 
aplicável a força vinculante dos aludidos preceitos 
(art. 61, § 1°, e art. 84, inc. VI, “a”, ambos da CF/88) 
na esfera estadual, tese assente na doutrina e na 
jurisprudência pátrias, há também na Constituição do 
Estado do Espírito Santo bem-lançado dispositivo 
que corrobora a afirmação nesta sede pugnada: 

 
Constituição Estadual 
 
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; 

 
Nesta altura, pode-se concluir que há um 

Princípio da Reserva de Administração, corolário 
do Princípio da Separação dos Poderes, composto 
pelas competências normativas exclusivas do 
Poder Executivo, que coloca à disposição deste 
qualquer impulso inovador do arcabouço jurídico 
regedor da Administração Pública.  

Fixada essa premissa, conclui-se, 
necessariamente, que o inciso III em testilha 
encontra-se eivado de inconstitucionalidade 
formal. Isso porque a Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo iniciou o processo 
legislativo da lei em tela, malferindo a 
competência privativa do Governador do Estado de 
regrar a Administração Pública, conforme descrito 
acima.  

De fato, o texto normativo sub examine, ao 
determinar o modo como deve ser materializada 
determinada ação do Poder Executivo, acaba por 
dispor sobre o funcionamento da administração, o 
que denota a patente intromissão do Legislativo em 
assuntos intestinais do Executivo.  

Vale frisar: o texto normativo faz com que 
o Poder Legislativo substitua o Executivo no 
exame da conveniência e oportunidade acerca dos 
requisitos necessários para a materialização de seus 
atos, em flagrante menoscabo ao plexo normativo 
que disciplina a competência legislativa 
garantidora do Princípio da Separação dos Poderes 
e do Princípio da Reserva da Administração. 

Aplica-se, pois, mutatis mutandis, o 
seguinte julgado do STF: 

Ementa  
Ação direta de 
inconstitucionalidade. 2. Lei 
estadual nº 14.235/03, do Estado do 
Paraná, que (I) proíbe o Poder 
Executivo estadual de iniciar, 
renovar, manter, em regime de 
exclusividade a qualquer instituição 
bancária privada, as contas dos 
depósitos do sistema de 
arrecadação dos tributos estaduais, 
sistema de movimentação de 
valores e pagamentos SIAF - 
Sistema Integrado de 
Administração Financeira e Conta 
do Tesouro Geral do Estado/conta 
receita, conta única, contas dos 
fundos e programas, contas dos 
depósitos e movimentação das 
entidades da administração indireta 
e fundações públicas, bem como as 
disponibilidades dos fundos 
estaduais e pagamentos do 
funcionalismo público, sem a 
realização de respectivo processo 
licitatório (art. 1º da Lei 
impugnada); (II) obriga o Poder 
Executivo estadual a manter toda a 
movimentação financeira descrita 
no art. 1º da Lei impugnada em 
instituição financeira oficial, nos 
termos dos arts. 164 e 240, das 
Constituições Federal e Estadual, 
respectivamente; (III) determina 
caber ao Poder Executivo estadual a 
revogar, imediatamente, todos os 
atos e contratos firmados nas 
condições previstas no artigo 1º 
desta Lei. 3. Potencial ofensa ao 
princípio da reserva da 
Administração. Precedentes: ADI 
2364, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
de 14.12.2001; ADI nº 1901, Rel. 
Min. Ilmar Galvão, DJ de 9.5.2003; 
ADI 1846, Rel. Min. Carlos 
Velloso(Informativo STF nº 116). 
4. Plausibilidade da tese segundo a 
qual a lei impugnada estaria a 
incidir sobre espaço reservado à lei 
nacional (art. 164, § 3º, da 
Constituição). Precedentes: ADI 
2600, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
de 25.10.2002; ADI 2661, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJ de 23.8.2002. 5. 
Potencial ofensa ao princípio da 
segurança jurídica. 6. Cautelar 
deferida. (ADI-MC 3075/PR, 
Relator(a): Min. GILMAR 
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MENDES, Julgamento: 
19/12/2003, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno) 

 
Por fim, cumpre registrar que não se olvida 

que o funcionamento da Administração deve 
respeitar as normas protetoras do direito do 
consumidor, ocorre que tais normas não podem 
representar ingerência nas escolhas a serem 
efetivadas pela Administração Pública em assuntos 
internos, ditando o seu funcionamento burocrático. 

Pelo quanto foi dito, tem-se que o 
autógrafo de lei em questão é inconstitucional por 
não ser concebido pelo Chefe do Poder Executivo 
deste Estado. 

 
Do inciso IV do art. 2º - malferimento ao 

disposto no inciso I do parágrafo único do art. 68 
da Constituição Estadual. 

 
Assumida a premissa que as exigências 

lançadas pelo art. 2º do autógrafo em apreço são, 
todas, normas gerais, resta evidente que o seu 
respectivo inciso IV é inconstitucional, do ponto de 
vista formal. 

Ainda que não se olvide que a jurisprudência 
do STF proclame que, regra geral, o Legislativo tem 
iniciativa legislativa em matéria tributária, tem-se 
como certo que seu desenvolvimento deve respeitar o 
procedimento legislativo cravado na Constituição. 

Se assim é, resta evidente que a criação de 
requisito geral para recebimentos de benefícios 
fiscais (natureza tributária) deve se dar por meio de 
lei complementar estadual, consoante impõe o inciso 
I, do parágrafo único, da Constituição Estadual; in 
verbis: 

 
Constituição do Estado do Espírito 
Santo 
Art. 68. As leis complementares 
serão aprovadas por maioria absoluta 
dos membros da Assembléia 
Legislativa e receberão numeração 
seqüencial distinta da atribuída às 
leis ordinárias. 
 
Parágrafo único. São leis 
complementares, entre outras de 
caráter estrutural, as seguintes: 
 
I - lei do sistema financeiro e do 
sistema tributário estadual; 

 
Destarte, exsurge, claramente, a 

inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 2º 
do Autógrafo de Lei n.º 146/2008, porquanto 
introduzido pelo veículo normativo lei ordinária. 

 
Do art. 2º - malferimento ao princípio da 

proporcionalidade. 

Em sede de argumentação adminiculativa, 
resta acentuar que o artigo 2º do Autógrafo de Lei n.º 
146/2008 não se coaduna com o princípio 
constitucional da proporcionalidade, aplicável a 
qualquer ato normativo editado pelo Poder Público. 

Sem adentrar a minúcias, basta dizer duas 
coisas para comprovar tal labéu. 

A primeira é que, segundo o texto em foco, 
as pessoas jurídicas de direito privado, que tiverem 
contra si reclamações no PROCON não atendidas, 
não poderão participar de licitações, nem sequer 
contratar com o Poder Público estadual, ao passo que 
as pessoas jurídicas, que respondam a ações judiciais 
por violação aos direitos do consumidor, poderão 
contratar e licitar sem problemas, desde que inexista 
contra si qualquer reclamação não atendida no 
Procon. 

A segunda é que causa espécie que mera 
reclamação de caráter administrativo tenha o condão 
de gerar tão incisiva punição, que nem mesmo as 
sentenças transitadas em julgadas possuem, ato 
judicial que é cercado de garantias processuais e 
técnicas inexistentes naquela sede.  

Inconstitucional, pois, o inteiro teor do art. 
2º.  

Da inconstitucionalidade do inteiro teor do 
Autógrafo de Lei n.º 146/2008. 

 
Afastada a validade do art. 2º do Autógrafo 

de Lei n.º 146, os demais preceitos que compõem o 
ato normativo sob exame perdem igualmente a 
validade, na medida em que dependentes, 
umbilicalmente, de tal artigo.  

Verifica-se, pois, o fenômeno da 
inconstitucionalidade por arrastamento, que torna 
recomendável o veto do inteiro teor do texto 
normativo que objetifica estes autos. 

Do exposto, conclui-se que o Autógrafo de 
Lei n.º 146/2008 deve ser objeto de veto integral a 
ser efetivado pelo Excelentíssimo Governador do 
Estado do Espírito Santo, tendo em vista: 

 
(a) a inconstitucionalidade 
formal e material dos incisos I e II de 
seu art. 2º, por violação, 
respectivamente, ao disposto no 
inciso XXVII do art. 22 e ao inciso 
XXI do art. 37, ambos da CF/88; 

 
(b) inconstitucionalidade material 
do inciso III de seu art. 2º, em razão do 
malferimento ao princípio 
constitucional da Reserva da 
Administração (art. 2º; art. 61, § 1º, 
inciso I; e art. 84, inciso VI, “a”, todos 
da CF/88); 
 
(c) a inconstitucionalidade formal 
do inciso IV de seu art. 2º, por malferir 



9453 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 

o disposto no inciso I, parágrafo único, 
do art. 68 da Constituição Estadual; 
 
(d) inconstitucionalidade material 
de seu inteiro teor, por ofensa ao 
princípio constitucional da 
proporcionalidade; 
 
(e) a inconstitucionalidade por 
arrastamento de seus demais artigos”. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 

N.º 172/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 15 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que vetei totalmente 
por inconstitucionalidade o Projeto de Lei n° 
229/2007, de autoria da Deputada Luzia Toledo, 
aprovado nessa Casa de Leis e transformado no 
Autógrafo de Lei n° 143/2008, cujo teor é “Dispõe 
sobre a impressão do quadro do calendário de 
vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite 
tipo C e B”. 

O veto que ora aponho ao PL 229/2007, está 
fundamentado em parecer da Procuradoria Geral do 
Estado, que aprovo e transcrevo: 

“Vieram os presentes autos 
encaminhados a este Centro de 
Estudos e Informações Jurídicas, 
objetivando análise da legitimidade 
do Autógrafo de Lei n.º 143/2008, 
fruto da aprovação do Projeto de Lei 
n.º 229/2007 pela Assembléia 
Legislativa, que dispõe sobre a 
impressão do quadro de vacinas 
infantis obrigatórias nas embalagens 
de leite tipo C e B. Eis o seu inteiro 
teor: 
 
Art. 1º O quadro atualizado do 
calendário de vacinas infantis 

obrigatórias vigentes no Estado do 
Espírito Santo deverá estar impresso 
nas embalagens de leite dos tipos C e 
B embalados em todo o estado do 
Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
É o relatório, no que basta. 
O Autógrafo de lei sob análise é 

inconstitucional, do ponto de vista formal, seja por 
ofensa ao disposto no inciso V do art. 24 da CF/88, 
seja por ofensa ao disposto no inciso VIII do art. 22 
dessa mesma Carta. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao 
enfrentar casos semelhantes, firmou jurisprudência 
no sentido de que ato legislativo que venha 
regulamentar informações que devam constar nas 
embalagens de produtos, notadamente daqueles que 
são objeto de comércio interestadual, é da 
competência legislativa da União, seja porque se trata 
de normas gerais de produção e consumo (inciso V 
do art. 24 da CF/88), seja porque se trata de normas 
respeitantes ao comércio interestadual (inciso VIII do 
art. 22 da CF/88). Confiram-se os seguintes julgados 
da Suprema Corte pátria: 

 
Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
OBRIGATORIEDADE DE 
INFORMAÇÕES EM 
EMBALAGENS DE BEBIDAS. 
COMÉRCIO INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL. EXISTÊNCIA 
DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. 
ATUAÇÃO RESIDUAL DO 
ESTADO-MEMBRO. 
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO 
ARTIGO 24, V, DA CF/88. 
ARTIGO 2o, DA LEI ESTADUAL 
2089/93. FIXAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA PARA 
REGULAMENTAR A MATÉRIA. 
SIMETRIA AO MODELO 
FEDERAL. COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DO GOVERNADOR 
DO ESTADO.  
1. Rótulos de bebidas. 
Obrigatoriedade de informações. 
Existência de normas federais em 
vigor que fixam os dados e 
informações que devem constar dos 
rótulos de bebidas fabricadas ou 
comercializadas no território 
nacional. Impossibilidade de 
atuação residual do Estado-
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membro. Afronta ao artigo 24, V, 
da Constituição Federal. 
Precedentes.  
2. Delegação de competência. 
Inobservância do artigo 84, IV, da 
Carta Federal. Por simetria ao 
modelo federal, compete apenas ao 
Chefe do Poder Executivo estadual 
a expedição de decretos e 
regulamentos que garantam a fiel 
execução das leis.  
3. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada 
procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei 2089, 
de 12 de fevereiro de 1993, do 
Estado do Rio de Janeiro. (ADI 
910/RJ, Relator(a): Min. 
MAURÍCIO CORRÊA, 
Julgamento: 20/08/2003) 
 
Ementa 
- OBRIGATORIEDADE DE 
INFORMAÇÕES, NAS 
EMBALAGENS DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS, 
COMERCIALIZADOS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(LEI FLUMINENSE N. 1.939, DE 
1991, ART. 2, ITENS II, III E IV). 
CAUTELAR DEFERIDA, EM 
FACE DA URGENCIA DA 
MEDIDA E DA RELEVÂNCIA 
DA FUNDAMENTAÇÃO 
JURÍDICA DO PEDIDO 
(ARTIGOS 24, V E 22, VIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 
(ADI 750 MC/RJ, Relator(a): Min. 
OCTAVIO GALLOTTI, 
Julgamento: 29/06/1992 Órgão 
Julgador: TRIBUNAL PLENO)  

 
Dessa forma, feitas essas considerações, 

concluo pela inconstitucionalidade do projeto de 
lei em exame, razão porque veto totalmente. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM N.° 173/2008. 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 15 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 

Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que vetei 
totalmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de 
Lei n.°158/2007, com base nos artigos 66, § 2° e 91, 
IV da Constituição Estadual, por constatar que o 
mesmo apresenta vicio de inconstitucionalidade 
formal. 

O PL ao impor ao Poder Executivo sobre a 
cassação da eficácia da inscrição no cadastro de 
contribuinte do ICMS, conforme disposto no § 1° do 
artigo 30 da CE/89, invade a competência privativa 
do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre o 
funcionamento e a organização da administração 
publica. 

Conforme jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (ADIN/MC 1846, Relator MIn. 
Carlos Veloso, DJ 25.06.98) a Corte considerou 
“juridicamente relevante a argüição de ofensa à 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para 
a propositura de leis que versam sobre matéria 
administrativa e de invasão da esfera de atribuições 
deste, a quem cabe a direção e o funcionamento da 
Administração”. 

Isto se insere na esfera de exclusiva 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, 
segundo reserva inscrita no artigo 61,§ 1°, II, “e” 
da CF/88que consagra o principio fundamental 
inteiramente aplicável aos Estados-membros. 

Fica claro, assim, que somente o Chefe do 
Poder Executivo, ou por elaboração de projeto de 
lei de sua iniciativa, ou por meio de edição de 
Decreto, é permitido lançar disposições normativas 
sobre administração publica. 

Por força vinculante na esfera estadual a 
CE/89 também disciplina tais assuntos, consoante 
disposição do artigo 63, parágrafo único, III. 
Por todo o exposto, conclui-se que o PL n.°158/07 
padece de vicio de inconstitucionalidade formal, 
pois trata de legislação do ICMS, matéria cuja 
iniciativa legislativa é privativa do Chefe do Poder 
Executivo conforme disposto no artigo 61,§1°, II 
“e” e “f” da CF/88, preceitos aplicáveis aos 
Estados-membros por força de simetria. 

Eis, portanto, porque veto totalmente o PL 
em apreço. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM N.º 174/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 15 de julho de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que vetei 
totalmente o Projeto de Lei n° 157/2007, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida, que 
“Dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição de contribuintes do ICMS dos 
estabelecimentos farmacêuticos e/ou similares, 
na forma que especifica”. 

O projeto de lei, após aprovação nessa 
Casa de Leis, veio-me para a manifestação 
conforme previsto no artigo 66 da Constituição 
Estadual. 

Assim, fazendo uso dessa prerrogativa 
constitucional, decidi vetar todo o teor por 
considerá-lo inconstitucional. 

O projeto de lei ao impor ao Poder 
Executivo sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS, 
conforme disposto no § 1º do artigo 30 da 
CE/89, invade a competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo para legislar sobre o 
funcionamento e a organização da administração 
pública. 

Conforme jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (ADIN/MC 1846, Relator Min. 
Carlos Veloso, DJ 25.6.98) a Corte considerou 
“juridicamente relevante a argüição de ofensa à 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
para a propositura de leis que versam sobre 
matéria administrativa e de invasão da esfera de 
atribuições deste, a quem cabe a direção e o 
funcionamento da Administração”. 

Isto se insere na esfera de exclusiva 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, 
segundo reserva inscrita no artigo 61, § 1º, II, 
“e” da CF/88 que consagra o princípio 
fundamental inteiramente aplicável aos Estados-
membros. 

Fica claro, assim, que somente o Chefe 
do Poder Executivo, ou por elaboração de 
projeto de lei de sua iniciativa, ou por meio de 
edição de Decreto, é permitido lançar 
disposições normativas sobre administração 
pública. 

Por força vinculante na esfera estadual a 
CE/89 também disciplina tais assuntos, 
consoante disposição do artigo 63, parágrafo 
único, III. 

Por todo o exposto, conclui-se que o PL 
nº. 157/07 padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, pois trata de 
legislação do ICMS, matéria cuja iniciativa 
legislativa é privativa do Chefe do Poder 
executivo conforme disposto no artigo 61, § 1º, II 
“e” e “f” da CF/88, preceitos aplicáveis aos 
Estados-membros por força de simetria. 

Pelos fundamentos expostos, decidi vetar 
totalmente o Projeto de Lei n° 157/2007, por 
entendê-lo eivado de inconstitucionalidade. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

MENSAGEM N.° 175/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 15 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa que vetei totalmente, por 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 
307/2007, transformado no Autógrafo de Lei n° 
144/2008 depois de apreciado e aprovado nessa 
Casa de Leis. 

É autor do projeto o Deputado Paulo 
Foletto, cujo teor é o seguinte: “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da afixação de cartazes em locais 
visíveis aos clientes, nas empresas e boxes de 
vendas de passagens rodoviárias interestaduais e 
intermunicipais sobre a gratuidade aos maiores de 
65 (sessenta e cinco) anos e da reserva de 2 (duas) 
vagas por ônibus”. 

Fazendo uso da competência que me é 
outorgada pela Constituição Estadual insculpida 
em seus artigos 66, § 2° e 91 IV vetei por inteiro o 
PL acima mencionado com base no parecer que me 
foi oferecido pela Procuradoria Geral do Estado, 
cujo teor aprovo e transcrevo: 
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“Da inveracidade da informação 
que se pretende publicar: 

 
A Constituição Federal no seu art. 2301 

impõe a todos, incluindo os Estados-membros, o 
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando, 
dentre outros, a defesa de sua dignidade e bem-estar, 
e seu parágrafo segundo garante, ainda, a gratuidade 
nos transportes coletivos urbanos aos maiores de 
sessenta e cinco anos. 

No intuito de promover as diretrizes desta 
norma constitucional, e observando sua competência 
privativa para explorar o serviço de transporte 
interestadual de passageiros, estabelecida nos termos 
do art. 21, XII, “e” da CF2, a União editou a Lei n° 
10.741, de 1° de outubro de 2003 – Estatuto do 
Idoso, que no seu art. 403 dispõe: 

 
___________________________________________ 
1 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida. 
§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. 

 
Art. 40. No sistema de transporte 
coletivo interestadual observar-se-
á, nos termos da legislação 
específica: 
 
I – a reserva de 2 (duas) vagas 
gratuitas por veículo para idosos 
com renda igual ou inferior a 2 
(dois) salários-mínimos; 
II – desconto de 50% (cinqüenta 
por cento), no mínimo, no valor 
das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, 
com renda igual ou inferior a 2 
(dois) salários-mínimos. 
 

Parágrafo único. Caberá aos órgãos 
competentes definir os mecanismos e os critérios 
para o exercício dos direitos previstos nos incisos I 
e II. 

 

                                                 
__2Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: 
(...) 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros; 
(...) 
3 Regulamentado pelo Decreto n° 5.934, de 18 de outubro de 2006, e 
também pela Resolução n° 1.692, de 24 de outubro de 2006. 
 

 Destacamos que não há indicação no 
Estatuto do Idoso dispositivo que implique em 
gratuidade do transporte intermunicipal.  

Assim, embora o legislador estadual 
pretenda determinar que seja tornada pública 
informação acerca de benefício que o idoso 
possui, promovendo a dignidade e bem estar 
deste, objetivo traçado pelo caput do art. 230 da 
Carta da República, a pretensa obrigação de 
estabelecer que “as agências e empresas que 
comercializem passagens rodoviárias 
interestaduais e intermunicipais no Estado do 
Espírito Santo, serão obrigadas a afixarem 
cartazes, em locais visíveis aos clientes, sobre a 
gratuidade das viagens a maiores de 65 (sessenta 
e cinco) anos por cada trecho, bem como da 
reserva de 02 (duas) vagas, por unidade de 
veículo, cumprindo-se o que está contido nos 
artigos 39 e 40 da Lei 10.741, de 1°/10/2003 – 
Estatuto do Idoso” não é verdadeira. 

Isto porque, repita-se, o Estatuto do Idoso 
no seu art. 40 assegura esta gratuidade apenas em 
relação ao transporte interestadual de passageiros, 
e o §2° do art. 230 da CF garante a gratuidade 
ampla (sem limite de vagas) a todos os maiores de 
65 anos que utilizem transporte coletivo urbano. 
Para o transporte intermunicipal, não 
caracterizado como transporte coletivo urbano, não 
há previsão legal de gratuidade, muito menos 
pelo Estatuto do Idoso, como se pretende publicar. 

Embora a competência em matéria de 
transporte intermunicipal de passageiros seja dos 
Estados-membros2 – inclusa dentro de sua 
competência reservada ou remanescente (§1° do 
art. 25 da CF) – o Estado do Espírito Santo não 
editou norma que preveja esta gratuidade, sendo 
certo que o presente autógrafo não o fez, haja vista 
que seu objetivo é apenas disponibilizar a 
informação acerca de direito da pessoa idosa 
assegurado pelo Estatuto do Idoso. 

Ademais, a informação que se pretende 
tornar obrigatória está incompleta, haja vista que o 
referido Estatuto determina que a) a gratuidade de 
duas vagas por veículo somente é concedida para os 
idosos com renda mensal igual ou inferior a dois 
salários-mínimos, e b) quando as duas vagas já 
houverem sido preenchidas, é assegurado 
desconto de 50% (cinqüenta por cento), no 
mínimo, no valor das passagens, para os idosos 
que excederem as vagas gratuitas, quando também 
perceberem renda mensal igual ou inferior a dois 
salários-mínimos. 

 
Princípio da Razoabilidade. Violação ao artigo 5º, 
inciso LIV, da Constituição Federal. 
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No plano da validade do ato normativo, 
rememora-se, num primeiro instante, que tratar do 
inarredável princípio da razoabilidade no âmbito do 
processo legislativo ultrapassa a análise formal do 
procedimento legal. Cuida-se de verificar, 
cumulativamente, no conteúdo da norma e na seara 
de sua efetividade: (1) se há proporcionalidade entre 
seus motivos, meios e fins; (2) se há adequação aos 
meios e fins admitidos e preconizados pelo texto 
constitucional; (3) se há necessidade/razão social, 
política, econômica ou qualquer outra motivação de 
interesse público para a existência do ato normativo, 
afinal, de acordo com o ‘justo processo da lei’ (due 
process of law) “ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, 
LIV, CF). 

 
Aliás, muitos estudiosos do assunto indicam 

que há tempos o Sistema Constitucional faz 
referência à importância de se observar a 
‘razoabilidade’, enquanto controle qualitativo da 
norma. A exemplo disso, destaca-se que por algum 
tempo a Comissão Constituinte de Sistematização da 
Carta da República de 1988 fez constar certa previsão 
ao art. 44, caput, nos seguintes termos: 

 
“A administração pública, direta ou 
indireta, de qualquer dos Poderes 
obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade, exigindo-
se, como condição de validade dos 
atos administrativos, a motivação 
suficiente e, como requisito de sua 
legitimidade, a razoabilidade.” 

 
Nesse sentido, o Manual de Redação da 

Presidência da República resgatou a manifestação 
expressa sobre a tese e foi enfático em mencionar a 
‘razoabilidade’ como questão fundamental de 
técnica legislativa, conforme se insere de sua 
página 84, in verbis: 

 
A simples existência de lei não se 
afigura suficiente para legitimar 
a intervenção no âmbito dos 
direitos e liberdades individuais. 
Faz-se mister, ainda, que as 
restrições sejam proporcionais, isto 
é, que sejam “adequadas e 
justificadas pelo interesse público” 
e atendam “ao critério de 
razoabilidade”.3 Em outros termos, 
tendo em vista a observância do 
princípio da proporcionalidade, 
cabe analisar não só a legitimidade 
dos objetivos perseguidos pelo 

                                                 
 

legislador, mas também a 
adequação dos meios empregados, 
a necessidade de sua utilização, 
bem como a razoabilidade, isto é, 
a ponderação entre a restrição a 
ser imposta aos cidadãos e os 
objetivos pretendidos. 
(grifo nosso) 
 

Tal relevância, inclusive, embasa o 
entendimento esposado pelos Tribunais Superiores, 
indo ao encontro dessa construção, a exemplo dos 
seguintes julgados: 

 
A EXIGÊNCIA DE 
RAZOABILIDADE 
QUALIFICA-SE COMO 
PARÂMETRO DE AFERIÇÃO 
DA CONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL DOS ATOS 
ESTATAIS. - A exigência de 
razoabilidade – que visa a inibir 
e a neutralizar eventuais abusos 
do Poder Público, notadamente 
no desempenho de suas funções 
normativas – atua, enquanto 
categoria fundamental de 
limitação dos excessos emanados 
do Estado, como verdadeiro 
parâmetro de aferição da 
constitucionalidade material dos 
atos estatais. (STF: Pleno, ADIn-
MC nº 2.667/DF, Relator Ministro 
Celso de Mello, DJ de 12.03.2004, 
p. 36.) 
Ignorar, no âmbito do processo 
administrativo, a força normativa 
do princípio da razoabilidade, 
enquanto mecanismo viabilizador 
do controle dos atos 
administrativos, significa incorrer, 
a rigor, em afronta ao próprio 
princípio da legalidade. (STJ: 2ª 
Turma, RMS nº 12.105/PR, Relator 
Ministro Franciulli Netto, DJ de 
20.06.2005, p. 174.) 

 
ADMINISTRATIVO. ENSINO 
SUPERIOR. ABONO DE FALTAS 
E TRABALHOS DOMICILIARES. 
ALUNO QUE SE AUSENTOU 
PARA ACOMPANHAR A 
CÔNJUGE EM TRATAMENTO DE 
DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA 
MAMÁRIA) FORA DO 
TERRITÓRIO  

___________________________________________ 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 9458 

Nossa Corte Maior tem entendimento pacífico neste 
sentido. Dentre os precedentes, destacamos: 
“1. A Constituição do Brasil estabelece, no que tange 
à repartição de competência entre os entes federados, 
que os assuntos de interesse local competem aos 
Municípios. Competência residual dos Estados-
membros matérias que não lhes foram vedadas 
pela Constituição, nem estiverem contidas entre as 
competências da União ou dos Municípios. 
2. A competência para organizar serviços públicos de 
interesse local é municipal, entre os quais o de 
transporte coletivo [artigo 30, inciso V, da CB/88]. 
3. O preceito da Constituição amapaense que garante 
o direito a "meia passagem" aos estudantes, nos 
transportes coletivos municipais, avança sobre a 
competência legislativa local. 
4. A competência para legislar a propósito da 
prestação de serviços públicos de transporte 
intermunicipal é dos Estados-membros. Não há 
inconstitucionalidade no que toca ao benefício, 
concedido pela Constituição estadual, de "meia 
passagem" aos estudantes nos transportes coletivos 
intermunicipais. (...)” 
(AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI n° 845 / AP – 
Dje-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 
EMENT VOL-02310-01 PP-00031) 
“1. Os Estados-membros são competentes para 
explorar e regulamentar a prestação de serviços 
de transporte intermunicipal. (...) 
3. A prestação de transporte urbano, 
consubstanciando serviço público de interesse 
local, é matéria albergada pela competência 
legislativa dos Municípios, não cabendo aos 
Estados-membros dispor a seu respeito. 
4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade 
julgado parcialmente procedente.” 

 
(AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI n° 2349 / ES 
- DJ 14-10-2005 PP-00007 EMENT VOL-02209-01 
PP-00125 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 46-53) 
 

NACIONAL. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. ANALOGIA. 
1. A interpretação da norma 
administrativa, mercê da proteção do 
interesse público, privilegia valores 
constitucionais elevados, como o da 
dignidade da pessoa humana e da 
razoabilidade da norma. (...) 
conspiraria contra a ratio essendi da 
tutela da dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
n.º 9.394/96), bem como, da Lei do 
Procedimento Administrativo (Lei 
n.º 9.784/99) e do Princípio da 
Razoabilidade vedar a extensão de 
referido benefício, em situações 

excepcionais, como a hipótese dos 
autos, em que o aluno ausentou-se 
para acompanhar o tratamento de 
doença grave - neoplasia mamária - 
de sua esposa, fora do território 
nacional, a qual, a posteriori, veio a 
falecer. 4. Merece censura o ato 
administrativo que não guarde 
uma proporção adequada entre os 
meios que emprega e o fim que a 
lei almeja alcançar. Isto porque a 
razoabilidade encontra 
ressonância na ajustabilidade da 
providência administrativa 
consoante o consenso social acerca 
do que é usual e sensato. Razoável 
é conceito que se infere a contrario 
sensu; vale dizer, escapa à 
razoabilidade ‘aquilo que não pode 
ser’. (STJ: 1ª Turma, REsp nº 
658.458/PR, Relator Ministro Luiz 
Fux, DJ de 27.06.2005, p. 244.) 
(grifo nosso) 

___________________________________________ 
5 Destacamos a lição do Exmo. Ministro Gilmar 
Mandes: “Atribuiu-se aos Estados o poder de auto-
organização e os poderes reservados e não vedados 
pela Constituição Federal (art. 25). 
Além desses poderes, ditos remanescentes ou 
residuais, algumas competências foram 
expressamente discriminadas pela CF, como se vê 
dos §§ 2° e 3° do art. 25, (...) 
A maior parte da competência legislativa privativa 
dos Estados-membros, entretanto, não é 
explicitamente enunciada na Carta. A competência 
residual do Estado abrange matérias orçamentárias, 
criação, extinção e fixação de cargos públicos 
Estaduais, organizações para alienação de imóveis, 
criação de secretarias de Estado, organização 
administrativa, judiciária e do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do 
Estado.” (MENDES, Gilmar. “Curso de Direito 
Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007. pág.773) 
6 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. 
7 Nota-se que embora não exista, atualmente, uma 
previsão constitucional expressa acerca da 
razoabilidade, este princípio não está afastado do 
sistema constitucional pátrio, eis que recepcionado 
implicitamente pelo dispositivo que invoca o 
princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), 
o qual é aliado à separação dos poderes, constituindo-
se em fundamento essencial do regime democrático, 
uma vez que sua abrangência ultrapassa a condição 
de simples garantia processual. 
8 Embora a redação final da Constituição de 1988 
tenha excluído a menção expressa ao princípio da 
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razoabilidade, deixando-o implícito – como já 
falado – no princípio do devido processo legal. 
9Representação no 930. Relator: Ministro 
Rodrigues Alckmin.  Diário da Justiça,2 de set  - 
1977. 
10  Cf. sobre o assunto, MENDES, Gilmar Ferreira. 
Controle de constitucionalidade: aspectos 
jurídicas e políticos. São Paulo, 1990. p. 48 s. V. 
também CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O 
devido processo legal e a razoabilidade das leis na 
nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro, 1989. 
p. 153 s. 
1 Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a 
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o 
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do 
Senado Federal os motivos do veto. 
§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto 
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 
alínea. 
 

No caso, a norma aprovada através do 
Autógrafo de Lei n° 144/2008 pretende tornar 
obrigatória publicação de informação em parte 
inverídica e também incompleta acerca de norma 
editada pela União (Lei n° 10.741, de 1° de 
outubro de 2003), estando, portanto, ausente a 
razoabilidade necessária à sua constitucionalidade. 

Como não existe a possibilidade de 
alteração do texto do dispositivo pelo Chefe do 
Poder Executivo – que possui poder apenas para 
sanção ou veto (§1° do art. 66 da CF) – e também 
não é constitucionalmente permitido veto de 
apenas trecho do dispositivo (§2° do art. 66 da 
CF), a inconstitucionalidade apontada no texto do 
art. 1° do presente autógrafo não pode ser sanada. 

O vício existente no art. 1° grava, por força 
do nexo de absoluta interdependência lógico-
jurídica, todos os demais dispositivos do Autógrafo 
de Lei n° 144/2008”. 

Ante o exposto aponho o veto total ao 
Projeto de Lei em exame, considerando os vícios 
de inconstitucionalidade apontados. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM N.º 186/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 24 de julho de 2008  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que, amparado nos 
artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual 
decidi vetar totalmente o Projeto de Lei n° 
60/2008, de autoria do Deputado Paulo Foletto, 
que “Denomina Rodovia da Educação Senador 
João Calmom o trecho da BR-482, que interliga as 
sedes dos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim 
e de Dores do Rio Preto, neste Estado”, por 
considerá-lo contrário ao interesse público. 

O interesse público a que me refiro se 
justifica considerando que o autógrafo, objeto da 
transformação do citado projeto de lei, chegou para 
a manifestação deste Executivo quando já houvera 
sido editada a Lei Federal n° 11.723, de 23 de 
junho de 2008 dando a denominação da citada via 
de “Rodovia Engenheiro Fabiano Viváqua”, ex-
Diretor Geral do DNER, um dos autores do 
Programa Federal de Concessão de Rodovias.  

Em que pese o desencontro das intenções, 
o Governo acha oportuna a lembrança do nobre 
Deputado e se coloca à disposição para encontrar 
oportunidades de homenagear figuras públicas 
constantes de projetos de lei. 

Em razão da justificativa acima 
mencionada veto totalmente o PL n° 60/2008, por 
considerá-lo contrário ao interesse público. 

 
Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

MENSAGEM N.º 187/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 24 de julho de 2008. 
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Senhor Presidente: 
 

Amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual decidi vetar totalmente o 
Projeto de Lei n° 363/2007, de autoria do Deputado 
Givaldo Vieira que “Institui o Programa Estadual de 
Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de 
Origem Vegetal e Animal e Uso Culinário”, por 
apresentar vícios de inconstitucionalidade, tanto formal 
quanto material. 

Solicitada a audiência da Procuradoria Geral do 
Estado, assim se manifestou aquele órgão jurídico, cujo 
parecer aprovo e transcrevo a seguir: 

 
“Da Inconstitucionalidade Formal 

 
A Assembléia Legislativa Capixaba ao instituir 

o referido programa adentrou em matéria de iniciativa 
exclusiva do Chefe do Executivo, preconizada pelo 
artigo 61, §1°, II, “e” da Carta Magna, que por força do 
princípio da simetria se estende aos Estados-Membros e 
seu acatamento é compulsório. 
 

A regra assim dispõe: 
 

Art. 61. A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
 
§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
 
II - disponham sobre: 
e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI 
(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
 

E como bem assevera Alexandre de Moraes: 
 

“As referidas matérias cuja discussão 
legislativa dependem da iniciativa 
privada do Presidente da República 
(CF, art. 61 §1°) são de observância 
obrigatória pelos Estados-membros 
que, ao disciplinar o processo 
legislativo no âmbito das respectivas 
constituições estaduais, não podendo 
afastar-se da disciplina constitucional 
federal”. 

Assim também entende o STF: 

EMENTA: PROCESSO 
LEGISLATIVO: RESERVA DE 
INICIATIVA AO PODER 
EXECUTIVO (CF, ART. 61, § 1º, 
E): REGRA DE ABSORÇÃO 
COMPULSÓRIA PELOS 
ESTADOS-MEMBROS, VIOLADA 
POR LEI LOCAL DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR QUE CRIOU 
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (CONSELHO DE 
TRANSPORTE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO - CTM): 
INCONSTITUCIONALIDADE.  
(ADI 1391 / SP. Min. Rel. Sepúlveda 
Pertence. Publicado no Diário de 
Justiça em 07-06-2002) 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO - PROJETO DE 
LEI VETADO - VETO 
GOVERNAMENTAL REJEITADO 
- CRIAÇÃO DO CONSELHO DE 
TRANSPORTE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO - CLÁUSULA DE 
RESERVA - USURPAÇÃO DE 
INICIATIVA DO GOVERNADOR 
DO ESTADO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA E 
REFERENDADA PELO 
PLENÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. - A 
disciplina normativa pertinente ao 
processo de criação, estruturação e 
definição das atribuições dos órgãos 
e entidades integrantes da 
Administração Pública estadual 
traduz matéria que se insere, por 
efeito de sua natureza mesma, na 
esfera de exclusiva iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo local, em 
face da cláusula de reserva inscrita 
no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição 
da República, que consagra princípio 
fundamental inteiramente aplicável 
aos Estados-membros em tema de 
processo legislativo. Precedentes do 
STF. - O desrespeito à prerrogativa 
de iniciar o processo de positivação 
do Direito, gerado pela usurpação do 
poder sujeito à cláusula de reserva, 
traduz vício jurídico de gravidade 
inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta a 
infirmar, de modo irremissível, a 
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própria integridade do ato legislativo 
eventualmente editado. Precedentes 
do STF. 
(ADI-MC 1391 / SP. Min. Rel. Celso 
De Mello. Publicado no DJ 28-11-
1997) 
 

Portanto, maculado por vício de iniciativa o 
Projeto de Lei proposto pelo parlamento capixaba, 
isto porque instituiu políticas públicas cuja atribuição 
compete somente ao Governador do Estado. 

Dessa forma acabou por usurpar a 
discricionariedade do Chefe do Executivo, quanto à 
oportunidade e conveniência para atribuir a seus 
órgãos o incremento das decisões governamentais.  

Justamente por isso, para evitar essa 
usurpação, o Constituinte Originário incumbiu ao 
Presidente da República a iniciativa das leis arroladas 
no artigo 61, §1°, da Constituição Federal. 

Cabe lembrar que a Emenda Constitucional 
n° 32/2001 alterou o texto original da alínea “e” do 
artigo 61, §1°, II, suprimindo da redação as palavras 
estruturação e atribuições. 

Veja a redação anterior da alínea “e”: 
 

e) criação, estruturação e atribuições 
dos Ministérios e órgãos da 
administração pública. 
 

Malgrado a emenda n° 32/2001 ter suprimido 
essas palavras do texto, predomina na jurisprudência 
do STF que a legitimidade para criar atribuições para 
os órgãos da administração e estruturá-los compete 
ao Chefe do Executivo. Esse raciocínio decorre do 
princípio da reserva administrativa, que remete, 
inexoravelmente, ao Governador do Estado a direção 
superior da Administração (artigo 84, II da CF). 

Nesse sentido a ADI que se segue: 
 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI QUE 
ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, § 
1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 
2002, do Espírito Santo. I. - É de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
a proposta de lei que vise a criação, 
estruturação e atribuição de órgãos da 
administração pública: C.F., art. 61, § 
1º, II, e, art. 84, II e VI. II. - As 
regras do processo legislativo 
federal, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa reservada, são 
normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros. III. - 
Precedentes do STF. IV. - Ação 

direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente. 
(ADI 2719 / ES – ESPÍRITO 
SANTO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
Relator(a): Min. CARLOS 
VELLOSO. Julgamento: 20/03/2003. 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
Publicação no DJ 25-04-2003) 

 
A respeito da questão em comento, relevante 

se faz a interpretação dada pelo Procurador Geral da 
República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de 
Souza, em parecer emitido na ADI 3759 – SP: 

 
EMENTA: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 
9.162/1995 do Estado de São Paulo. 
Criação e organização do Conselho 
das Instituições de Pesquisa do 
Estado de São Paulo - CONSIP. 3. 
Estrutura e atribuições de órgãos e 
Secretarias da Administração 
Pública. 4. Matéria de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder 
Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação 
julgada procedente. 
(ADI 3751/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. 
Julgado em 04/06/2007. Publicado 
em 23/08/2007) 

 
PARECER: PROCURADOR 
GERAL DA REPÚBLICA, DR. 
ANTÔNIO FERNANDO 
BARROS E SILVA DE SOUZA: 
Ainda que se entenda que no 
conceito de órgãos da 
Administração Pública, para os fins 
do art. 61, § 1º, inciso II, alínea e, 
da Constituição Nacional, não deva 
ser abrangido o Consip, de que 
trata a Lei paulista 9.162/95, é de 
se inferir, por meio de interpretação 
sistemática da Lei Maior, que, 
ainda assim, a lei verberada deveria 
ter sido de iniciativa do 
Governador do Estado de São 
Paulo. 
É que a lei paulista impõe a 
Secretarias de Estado determinadas 
atribuições, tanto ao vincular o 
Consip a uma delas – art. 1º da lei – 
e impor que o titular desta o presida 
– art. 3º, § 1º, inciso I, da lei –, 
quanto ao determinar que titulares 
de outras Pastas deverão designar 
alguns dos membros do Conselho – 
art. 3º, § 3º, da lei. 
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As atribuições dos órgãos da 
Administração Pública, embora não 
mais constem da redação do art. 61, 
§ 1º, inciso II, alínea e, da Lei Maior, 
em virtude da alteração promovida 
pela EC 32/2001, devem ser tratadas 
em lei de iniciativa reservada ao 
Chefe do Poder Executivo. 
Com efeito, a Emenda Constitucional 
32/2001 apenas modificou a redação 
do dispositivo constitucional referido 
para conciliá-lo com a regra do art. 
84, inciso VI, da Lei Maior – 
também alterado pela mesma 
emenda –, segundo o qual: “Art. 84. 
Compete privativamente ao 
Presidente da República: (...) VI - 
dispor, mediante decreto, sobre: a) 
organização e funcionamento da 
administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos; b) extinção de funções ou 
cargos públicos, quando vagos.” 
Considerando, assim, que compete 
ao Chefe do Poder Executivo dispor, 
por meio de decreto, sobre a 
organização e o funcionamento da 
Administração Pública, quando não 
implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos, é certo concluir que a 
iniciativa de lei sobre as atribuições 
de órgãos da Administração 
Pública, quando implicar aumento 
de despesa, também só pode ser 
dele. 
 

Nestes termos, descabido ab ovo o Projeto de 
Lei. 

Da Inconstitucionalidade Material 
 

O Autógrafo imerge em matéria de âmbito da 
Administração Pública, fazendo o legislador capixaba 
à vez do Governador do Estado e de seus Secretários. 

Agindo dessa forma, a Assembléia 
Legislativa infringiu a norma constitucional que se 
segue: 
 

Art. 84. Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
 
II - exercer, com o auxílio dos 
Ministros de Estado, a direção 
superior da administração federal; 

 
Norma que a Constituição Estadual 

também possui: 

Art. 91. Compete privativamente ao 
Governador do Estado: 
 
I - exercer, com auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual; 
 

É importante ressaltar que programas de 
políticas públicas devem ser propostos de acordo com 
a viabilidade estrutural e econômica do Governo. O 
Chefe do Executivo, de acordo com os recursos 
disponíveis, é quem detém a primazia de averiguar o 
momento e as circunstâncias que tornam plausíveis a 
implementação de determinada atividade pública. 

Nesse sentido é que JOSÉ CRETELLA 
JÚNIOR1, em sua doutrina, define que direção 
superior da Administração não é orientação política, 
tão só, mas, e principalmente, administrativa, 
econômica e financeira, tanto que o próprio Ferreira 
Filho inclui, na abrangência dessa expressão, a 
fixação de metas, a escolha de caminhos e 
procedimentos. 

Esse é o entendimento já sedimentado na 
Suprema Corte: 

 
EMENTA: CONTROLE 
CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - 
LIMINAR. Há o sinal do bom direito 
e o risco de manter-se com plena 
eficácia o quadro quando o diploma 
atacado resultou de iniciativa 
parlamentar e veio a disciplinar 
programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria 
de Estado - a dispor sobre a estrutura 
funcional pertinente. Segundo a 
Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o 
processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - 
alínea "e" do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal. 
 
LEI IMPUGNADA: Lei n.º 11.605, 
de 23 de abril de 2001 (Cria o 
Programa de Desenvolvimento 
Estadual do Cultivo e 
Aproveitamento da Cana-de-açúcar e 
seus derivados – PRODECANA – no 
Rio Grande do Sul). 
 
(ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Marco Aurélio. 
Julgado em 01/04/2004. Publicado 
em 21/05/2004) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR. LEI 
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10.238/94 DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 
10.238/94 do Rio Grande do Sul, que 
instituiu o Programa Estadual de 
Iluminação Pública. Vício de forma: 
lei de iniciativa parlamentar. Afronta 
ao disposto no artigo 61, §1º, II, “e”, 
da Constituição Federal. Presença 
dos requisitos necessários ao 
deferimento da medida cautelar. 
 

___________________________________________ 
1CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à 
Constituição de 1988. São Paulo: Forense 
Universitária, p. 2883, tomo V. 
 

LEI IMPUGNADA: Lei n.º 10.238, 
de 15 de agosto de 1994 (Institui o 
Programa de Iluminação Pública) 
(ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Francisco Rezek. 
Julgado em 23/02/1995. Publicado 
em 04/05/2001) 
 
EMENTA: Ação direta de 
inconstitucionalidade. 2. Lei do 
Estado do Amapá. 3. Organização, 
estrutura e atribuições de Secretaria 
Estadual. Matéria de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder 
Executivo. Precedentes. 4. Exigência 
de consignação de dotação 
orçamentária para execução da lei. 
Matéria de iniciativa do Poder 
Executivo. Precedentes. 5. Ação 
julgada procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: Lei nº 806, de 
20 de janeiro de 2004 (Autoriza o 
Poder Executivo Estadual a criar o 
"Programa Saúde Itinerante", para 
atender localidades rurais e 
ribeirinhas, através de unidades 
móveis de saúde). 
 
(ADI 3178/AP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. 
Julgado em 27/09/2006. Publicado 
em 02/03/2007) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
VÍCIO DE INICIATIVA. 
COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PEDIDO 
DEFERIDO. Lei nº 781, de 2003, do 
Estado do Amapá que, em seus arts. 
4º, 5º e 6º, estabelece obrigações para 
o Poder Executivo instituir e 

organizar sistema de avaliação de 
satisfação dos usuários de serviços 
públicos. Inconstitucionalidade 
formal, em virtude de a lei ter-se 
originado de iniciativa da 
Assembléia Legislativa. Processo 
legislativo que deveria ter sido 
inaugurado por iniciativa do 
Governador do Estado (CF, art. 61, § 
1º, II, e). Ação direta julgada 
procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: Lei 781, de 20 
de janeiro de 2004 (Autoriza do 
Poder Executivo a criar o Programa 
de Qualidade no Serviço Público 
Estadual e dá outras providências). 
(ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Joaquim Barbosa. 
Julgado em 17/05/2007. Publicado 
em 14/06/2007) 
 

No caso em tela há inegável interferência 
do Poder Legislativo em matéria de competência 
do Poder Executivo. Conseqüentemente, há afronta 
ao princípio da reserva de administração e ao 
princípio da harmonia e independência entre os 
poderes”. 

Pelas razões apontadas, veto 
integralmente, por inconstitucionalidade o PL n.° 
363/2007 que deu origem ao Autógrafo de Lei n° 
172/2008. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, pela ordem! Registramos, com 
satisfação, a presença, nas galerias desta Casa, dos 
alunos da FAESA, do bairro Mata da Praia, 
acompanhados das professoras Ana Cristina Terra, 
Giovana Fantin e Reiane Teixeira do Nascimento. 
Eles nos visitam por meio do projeto “Escolas na 
Assembléia”. Em nome do Presidente e de todos os 
colegas deputados damos as boas-vindas a todos. 
(Pausa)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 190/2008. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 

 
Comunico a V. Exa. que, amparado nos 

artigos 66, § 2° e 91, IV, da Constituição Estadual, 
vetei parcialmente o Projeto de Lei n° 95/2008, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, que 
“Institui, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o 
Programa de Prevenção, Controle e Orientação da 
Osteoporose”. 

O PL em exame, após sua aprovação nessa 
Casa de Leis foi transformado no Autógrado de Lei 
n º 179/2008, vindo, para a manifestação deste 
Executivo, quanto à sanção ou veto. 

Ouvida a Procuradoria Geral do Estado, 
aquele Órgão Jurídico emitiu o Parecer abaixo, que 
aprovo e transcrevo: 

 
“O parágrafo único do art. 3º do 
autógrafo de lei em análise, ao 
disciplinar que o Poder Público 
promoverá “seminários, ciclos, 
palestras, vídeos e outras ações 
educativas visando a prevenção, o 
controle e a orientação sobre a 
problemática da osteoporose”, 
invade campo de competência 
privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre o 
funcionamento da Administração 
pública, representando, por 
conseguinte, violação ao princípio 
constitucional da separação dos 
poderes. 

 
- Da Inconstitucionalidade Formal - Invasão da 
competência privativa do Chefe do Poder executivo 
para legislar sobre matéria administrativa. Violação 
do artigo 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal 
 

De acordo com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal1, compete privativamente ao Chefe 
do Poder Executivo a iniciativa de leis que 
disponham sobre matéria tipicamente administrativa, 
isto é, de funcionamento e organização da 
Administração pública (CF, art. 61, § 1º, II, “e”). 
Assim, a iniciativa parlamentar nesse campo constitui 
ato de transgressão constitucional e denota a 
inconstitucionalidade formal das normas assim 
editadas, conforme atesta o seguinte julgado: 
___________________________________________ 
1 Na ADIN/MC 1.846, rel. Min. Carlos Velloso, DJ: 
25.6.98, a Corte considerou “juridicamente relevante 
a argüição de ofensa à iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo para a propositura de leis que 

versam sobre matéria administrativa, e de invasão 
da esfera de atribuições deste, a quem cabe a direção 
e o funcionamento da Administração”.  – grifos 
acrescidos. 

 
“A disciplina normativa pertinente 
ao processo de criação, estruturação 
e definição das atribuições dos 
órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública estadual 
traduz matéria que se insere, por 
efeito de sua natureza mesma, na 
esfera de exclusiva iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo local, em 
face da cláusula de reserva inscrita 
no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição 
da República, que consagra princípio 
fundamental inteiramente aplicável 
aos Estados-membros em tema de 
processo legislativo. Precedentes do 
STF. - O desrespeito à prerrogativa 
de iniciar o processo de positivação 
do Direito, gerado pela usurpação do 
poder sujeito à cláusula de reserva, 
traduz vício jurídico de gravidade 
inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta a 
infirmar, de modo irremissível, a 
própria integridade do ato legislativo 
eventualmente editado. Precedentes 
do STF.” (ADI 1391 MC/SP 
Rel. Min. Celso de Mello DJ: 
28/11/1997) 

  
Tal se deve porque a Constituição Federal de 

1988 conferiu ao Chefe do Poder Executivo a 
prerrogativa exclusiva para disciplinar os temas 
diretamente afetos à Administração Pública, 
consoante dispõem os artigos 61 e 84 da Carta. 

Numa análise conjunta dos indigitados 
artigos da Constituição, exsurge que, dentre outras, é 
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo 
dispor sobre a criação, extinção, estruturação, 
organização, funcionamento e atribuições dos órgãos 
e pessoas componentes da Administração Pública; in 
verbis: 

 
CF/88 
Art. 61 - A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
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§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
[...] 
e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI. 
 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
[...] 
 
VI – dispor mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos; 
[...] 
 

Note-se, a propósito, que a Emenda 
Constitucional n.º 32/01 promoveu alteração na 
redação do art. 61, § 1º, “e”, da CF/88, retirando a 
palavra “atribuições” dantes contida nesse preceito, 
substituindo-a pela remissão expressa ao art. 84, VI, 
da Carta Política. Nesses termos era anteriormente 
redigido o citado artigo: 

 
CF/88 
Art. 61 (Antes da EC n. 32/01). A 
iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente 
da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
[...] 
e) criação, estruturação e atribuições 
dos Ministérios e órgãos da 
administração pública. 

 
Essa mudança acaba por reforçar o caráter 

privativo da competência destinada ao Chefe do 
Poder Executivo para dispor sobre as atribuições 
(direitos, deveres, competências) dos entes 
componentes da Administração. Decerto, se antes a 
competência do Chefe do Executivo sobre esse tema 
limitava-se à iniciativa privativa do procedimento 
constitucional para a feitura de lei, agora, com o 
advento da EC n.º 32/01, e sua expressa remissão ao 
art. 84, VI, ela se amplia em prol de possibilitar a 

regulação privativa integral da matéria, por meio de 
Decreto, sem a intromissão do Poder Legislativo no 
processo, consoante dispõe o já transcrito art. 84, VI, 
“a”, da CF/88.  

Na verdade, o novel desenho constitucional 
dessa questão revela que a criação e a extinção de 
órgãos, bem como a especificação de atribuições, 
direitos e deveres da Administração Pública, que 
acarretem aumento de despesas, só podem ser 
disciplinadas por lei de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo. Por outro lado, a extinção de cargos vagos 
e a determinação da estrutura, do funcionamento e 
das atribuições da Administração Pública, que não 
implique aumento de gastos, são temas que podem 
ser tratados por Decreto dimanado pelo Chefe do 
Executivo. 

Fica claro, destarte, que somente ao Chefe do 
Poder Executivo, seja por intermédio de elaboração 
de projeto de lei (iniciativa), seja por intermédio de 
edição de Decreto, é permitido lançar disposições 
normativas regedoras da Administração Pública. Em 
súmula: a competência veiculada pelas transcritas 
normas constitucionais, que abarca o “poder” de 
comandar a criação, a extinção, a composição, as 
atribuições e o funcionamento dos órgãos e das 
pessoas administrativas vinculadas ao Poder Público, 
pertence apenas ao Chefe da Administração Pública. 

Importante frisar que, sobre ser plenamente 
aplicável a força vinculante dos aludidos preceitos 
(art. 61, § 1°, e art. 84, inc. VI, “a”, ambos da CF/88) 
na esfera estadual, tese assente na doutrina e na 
jurisprudência pátrias, há também na Constituição do 
Estado do Espírito Santo bem-lançado dispositivo 
que corrobora a afirmação nesta sede pugnada: 

 
Constituição Estadual 
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; 

 
Posto isso, conclui-se, necessariamente, que 

o parágrafo único do art. 3º em testilha encontra-se 
eivado de inconstitucionalidade formal.  

Isso porque a Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo iniciou o processo 
legislativo da lei em tela, malferindo a competência 
privativa do Governador do Estado de regrar a 
Administração Pública, conforme descrito acima. 
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Com efeito, a análise cuidadosa do presente 
autógrafo de lei revela que o parágrafo único de seu 
artigo 3º tratou de matéria tipicamente administrativa. 
De fato, esse dispositivo, ao impor a obrigatoriedade 
de o Poder Executivo realizar seminários, ciclos, 
palestras, vídeos e outras ações educativas, espraia 
eficácia que afeta a independência dos Poderes do 
Estado. 

Isto é, esse ato normativo, de iniciativa 
parlamentar, impõe deveres e dispõe sobre o 
funcionamento da Administração Pública, 
constituindo, assim, interferência ilegítima do Poder 
Legislativo no Poder Executivo.  

Sobre-resta advertir, em arremate, que não 
torna o vício acima descrito menos grave a 
circunstância de que as medidas administrativas 
previstas no autógrafo sob exame dependem, para sua 
eficácia, de ulterior regulamento a ser editado pelo 
Executivo, donde se extrairia a possibilidade de o 
Governador do Estado deixar de aplicar, 
simplesmente, esse texto normativo. 

Quanto a isso, vale a lição proferida pelo ex-
Ministro NÉRI DA SILVEIRA, lançada no bojo da 
ADI –MC n.º 1.144, no sentido de “[...] o princípio é 
que a lei se presume constitucional; o princípio é que 
a administração, em face de uma lei, tem de agir a 
fim de cumpri-la”, de modo que a eventual 
dependência de ulterior expedição de regulamento 
não torna o ato em disquisição “menos” 
inconstitucional.  

Malfere, pois, o sobredito parágrafo único o 
processo legislativo engendrado pelo Constituinte. 

 
- Inconstitucionalidade material. 
Violação do princípio da separação 
dos poderes. (CF/88, artigos 2º e 
84, II e VI, “a”). 
 

Quando a Constituição Federal outorga a 
determinado ente iniciativa legislativa privativa não o 
faz por mero capricho ou por simples formalismo, no 
mais das vezes, assim age para prestigiar 
determinado princípio.  

É o que acontece no vertente caso. 
Como conseqüência .do vício formal 

denunciado no tópico anterior, há que se reconhecer 
que a norma contida no parágrafo único do art. 3º do 
Autógrafo de Lei n.º 179/2008 padece, também, de 
vício de inconstitucionalidade material. 

A Carta Maior, ao atribuir ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa privativa de lei para dispor 
sobre a organização e funcionamento da 
Administração Pública, criou verdadeiro Princípio da 
Reserva de Administração, que é corolário específico 
do Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º da 
CF/88: “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”).  

O contorno jurídico de tal reserva de 
competência é extraído dos preceitos constitucionais 

que cuidam da competência normativa privativa do 
Presidente da República, quais sejam, o art. 61 e o 
art. 84 da Carta.  

Com base nessas normas constitucionais e no 
postulado da reserva de administração, a intromissão 
do Poder Legislativo na organização do Poder 
Executivo, estatuindo deveres e atribuições à 
Administração Pública Direta ou Indireta, ou 
regrando sua forma de funcionamento, fere de morte 
o princípio da separação dos poderes, por 
menoscabar a autonomia necessária desse último 
Poder, especialmente no que toca a sua função típica: 
administrar. O entendimento esposado pelo Excelso 
Pretório vai ao encontro dessa afirmação, como se 
nota dos seguintes julgados: 

 
Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N. 239/02 DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
DISPOSIÇÕES 
CONCERNENTES A ÓRGÃOS 
PÚBLICOS E A ABERTURA DE 
CRÉDITO SUPLEMENTAR. 
INICIATIVA PARLAMENTAR. 
VÍCIO FORMAL.  
1. A Constituição do Brasil, ao 
conferir aos Estados-membros a 
capacidade de auto-organização e de 
autogoverno (artigo 25, caput), 
impõe a observância compulsória de 
vários princípios, entre os quais o 
pertinente ao processo legislativo, de 
modo que o legislador estadual não 
pode validamente dispor sobre 
matérias reservadas à iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo.  
2. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
procedente. (ADI 2750/ES, 
Relator(a): Min. EROS GRAU, 
Julgamento: 06/04/2005, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno)  
Ementa 
CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI QUE 
ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, 
§ 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, 
de 2002, do Espírito Santo.  
 
I. - É de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo a proposta de lei 
que vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da 
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administração pública: C.F., art. 
61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI.  
II. - As regras do processo legislativo 
federal, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa reservada, são 
normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros.  
III. - Precedentes do STF.  
IV. - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 2719 / ES - 
Relator(a): Min. CARLOS 
VELLOSO Julgamento: 20/03/2003 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação: DJ DATA-25-04-2003) 
Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE 
INTERVÉM NO REGIME 
JURÍDICO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS VINCULADOS AO 
PODER EXECUTIVO - 
USURPAÇÃO DO PODER DE 
INICIATIVA RESERVADO AO 
GOVERNADOR DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
CONTEÚDO MATERIAL DO 
DIPLOMA LEGISLATIVO 
IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, 
ART. 70) QUE TORNA SEM 
EFEITO ATOS 
ADMINISTRATIVOS EDITADOS 
PELO GOVERNADOR DO 
ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - 
OFENSA AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO 
- MEDIDA CAUTELAR 
DEFERIDA, COM EFICÁCIA EX 
TUNC.  
PROCESSO LEGISLATIVO E 
INICIATIVA RESERVADA DAS 
LEIS.  
[...] 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO 
E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, 

sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, 
desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no 
estrito desempenho de suas 
privativas atribuições institucionais. 
Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária 
da lei, transgride o princípio da 
divisão funcional do poder, 
representa comportamento 
heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação 
ultra vires do Poder Legislativo, que 
não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais. (ADI-
MC 2364/AL, Relator(a): Min. 
CELSO DE MELLO, Julgamento: 
01/08/2001, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno) 

 
O Autógrafo de Lei em estudo, de iniciativa 

parlamentar, impõe, em seu artigo 3º, parágrafo 
único, ao Poder Executivo que promova 
determinadas ações educativas na área da saúde. É 
fácil perceber que esse dispositivo institui regra de 
conduta que afeta diretamente o funcionamento da 
Administração, pois fixa atribuições ao Poder 
Executivo e aos seus órgãos, impondo obrigações de 
cunho gerencial e delimitando quando e como serão 
levadas a efeito políticas públicas. Exatamente por 
isso, invade o campo reservado à atuação do Chefe 
do Poder Executivo, a quem cabe a direção superior 
da Administração. 

Por conta disso é que esse texto normativo 
faz com que o Poder Legislativo substitua o 
Executivo no exame da conveniência e oportunidade 
acerca do meio, do tempo e da forma mais adequados 
para a materialização de seus atos, em flagrante 
menoscabo ao plexo normativo que disciplina a 
competência legislativa garantidora do Princípio da 
Separação dos Poderes e do Princípio da Reserva da 
Administração. 

Enfim, o parágrafo único sub examine, ao 
determinar o modo como deve ser materializada 
determinada ação do Poder Executivo, acaba por 
dispor sobre o funcionamento da administração, o 
que denota a patente intromissão do Legislativo em 
assuntos intestinais do Executivo. 

Pelo quanto foi dito, tem-se que o dispositivo 
em questão também padece de vício de 
inconstitucionalidade material, por malferir o 
princípio da reserva de administração e, 
conseqüentemente, da separação dos poderes. 

Os incisos I ao IX do art. 2º fixam 
determinadas condições que seriam causas possíveis 
da osteoporose (fatores de alto risco), e que, por isso, 
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deverão ser discutidas na implementação do 
Programa criado pelo autógrafo em causa.  

Entretanto, tal sorte de indicação não pode 
ser feita no altiplano do veículo normativo 
denominado lei ordinária. E isso se diz por conta de 
duas razões. 

A primeira é que a determinação de quais 
seriam as causas (ou fatores de risco) da osteoporose 
é objeto da ciência médica, não cabendo ao legislador 
estipular o que causa (ou pode causar) osteoporose. 
Decerto, deve ficar acentuado que tal relação se situa 
no campo da causalidade natural (lógica alética), 
totalmente estranha à causalidade jurídica, operada 
pelo Direito (lógica deôntica). 

A segunda é que as causas ou fatores de risco 
de determinada doença são mutáveis, de acordo com 
a evolução dos estudos biológicos e epidemiológicos, 
de modo que totalmente indevida a fixação de tais 
conclusões científicas na rigidez de um esquema 
legal.  

Seja por qual motivo, tem-se como irrazoável 
o conteúdo dos incisos I ao IX do art. 2º sob exame, 
na medida em que se faz presente a necessidade de 
resguardar a cognominada discricionária técnica, a 
ser desenvolvida por intermédio do uso de atos 
infralegais. 
 

Da constitucionalidade dos demais 
preceitos do autógrafo. 
 

Já os outros preceitos do autógrafo de lei 
em análise não revelam qualquer eiva de 
constitucionalidade. 

Sob o prisma da constitucionalidade 
formal, tais enunciados não apresentam qualquer 
vício. 

A uma porque são ejetados com 
fundamento na competência legislativa concorrente 
prevista no inciso XII do art. 24 da CF/88, que 
confere ao Estado-membro a possibilidade de editar 
leis sobre o tema proteção e defesa da saúde: 

 
CF/88 
Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  
XII - previdência social, proteção e 
defesa da saúde; 

 
A duas porque não há que se falar, em 

relação a esses outros dispositivos, em iniciativa 
legislativa privativa do Chefe do Executivo, na 
medida em que não tratam de matéria afeta à 
Administração Pública estadual. 

Quanto a isso, tem-se, em verdade, que suas 
disposições, ainda que dirigidas ao Poder Executivo, 
não veiculam modal deôntico “é obrigatório”, mas 
sim o modal deôntico “é permitido”, de modo que 
nada determinam no campo do agir administrativo, 
constituindo somente reforço de validade para 

eventuais atos infralegais que venham a dispor sobre 
a temática ali versada. 

No que diz respeito ao aspecto material, 
também não há reparos ou restrições a apresentar. 
Pelo contrário, os enunciados em questão 
representam conduta que caracteriza cumprimento do 
disposto no art. 196 da CF/88; in verbis: 

 
CF/88 
Art. 196. A saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

 
Não há, pois, qualquer ilegitimidade nos 

demais preceptivos do autógrafo sob exame. 
O parágrafo único do artigo 3º do Autógrafo 

de Lei n.º 179/2008 deve ser objeto de veto a ser 
efetivado pelo Excelentíssimo Governador do Estado 
do Espírito Santo, tendo em vista que padece: (a.1) de 
vício de inconstitucionalidade formal, já que trata de 
matéria tipicamente administrativa, cuja iniciativa é 
privativa do Chefe do Poder Executivo (Constituição 
Federal, artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”); (a.2) de 
vício de inconstitucionalidade material, por 
representar ofensa ao princípio da reserva de 
administração e, conseqüentemente, ao princípio da 
separação (ou harmonia) dos poderes (Constituição 
Federal, artigos 2º e 84, inciso II e VI, aliena “a”); 

Os incisos I ao IX do art. 2º do Autógrafo 
de Lei n.º 179/2008 devem ser objeto de veto a ser 
efetivado pelo Excelentíssimo Governador do 
Estado do Espírito Santo, tendo em vista que 
violam o princípio da razoabilidade”. 

Por todas as razões, impõe-se a aposição do 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 95/2008, 
recaindo o veto sobre o artigo 2º e parágrafo único 
do artigo 3°. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 191/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
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Vitória, 30 de julho de 2008. 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa que, amparado nos artigos 66, § 2° e 91, 
IV da Constituição Estadual, vetei integralmente, o 
Projeto de Lei n° 81/2007 , de autoria da Deputada 
Janete de Sá que “Dispõe sobre a utilização das 
dependências físicas das escolas estaduais nos finais 
de semana e no período de férias escolares por parte 
dos sindicatos, entidades sociais e comunitárias sem 
finalidades lucrativas”. 

O veto ao PL sob exame é por 
inconstitucionalidade formal, em virtude de invasão 
da competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo, conforme parecer exarado pela 
Procuradoria Geral do Estado, que aprovo e 
transcrevo: 

 
“A Ilustre Deputada Estadual Janete 
de Sá apresentou o Projeto de Lei n° 
81/2007 sob a seguinte justificativa: 
 
“O presente Projeto de Lei, visa 
oferecer, em todos os municípios 
capixabas, oportunidades de 
realização de projetos esportivos, 
culturais e consequentemente, a 
realização de políticas de inclusão 
Social de jovens e adulto. 
Em diversos municípios é clara a 
falta de espaços adequados para 
essas práticas. É do conhecimento de 
meus nobres pares, que a adoção de 
projetos Sociais, culturais e 
esportivos é de suma importância 
para a melhoria da qualidade de vida 
e redução da violência. 
Aproveitar nos momentos de 
ociosidade esses equipamentos 
públicos também significa a boa 
integração que deve haver entre as 
escolas estaduais e as comunidades 
onde elas possuem inserção.” 
 

Embora sejam nobres os objetivos do 
autógrafo, o autógrafo é inconstitucional porque 
interfere no âmbito de atuação do Poder Executivo, 
não respeita a iniciativa para a proposição de leis 
quando a matéria é relacionada com as atribuições da 
Administração Pública (reserva de administração), e 
afronta o princípio da harmonia entre os Poderes, 
como abaixo será demonstrado. 
 

Da violação do princípio da 
reserva de administração, da 
invasão da competência privativa 
do Chefe do Poder Executivo para 
legislar sobre matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 

Executivo, e da afronta ao 
princípio da harmonia entre os 
poderes 

 
Note-se que ao dispor sobre “a utilização das 

dependências físicas das escolas estaduais nos finais 
de semana e no período de férias escolares” (art. 1°), 
o legislador estadual impõe indiretamente à 
Administração Pública uma certa utilização de seus 
bens (escolas da rede pública estadual), interferindo 
diretamente na função típica do Poder Executivo 
Estadual, que é gerir a máquina administrativa.  

Ademais, para atender ao disposto no 
autógrafo, será necessário que servidores do Poder 
Executivo assumam novas funções nos finais de 
semana e feriados, abrindo as escolas e fazendo a 
vigilância do local, incluindo o diretor da escola, que 
deverá organizar este funcionamento nos finais de 
semana e feriados, quando as escolas estariam 
fechadas. 

Observamos que a competência para 
estabelecer procedimentos para os órgãos que 
compõem a Administração estadual, seus servidores, 
bem como a gestão de toda a máquina administrativa, 
é do Poder Executivo, e não do Legislativo, por 
tratar-se de competência administrativa (atividade 
típica do Poder Executivo). Assim, compete 
privativamente ao Chefe do Executivo a direção 
superior da Administração, nos termos do art. 84, II e 
VI, “a” da Constituição Federal1 (e art. 91, I e V, “a” 
da Constituição Estadual2, que atende à simetria 
constitucional3. 
___________________________________________ 
1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
(...) 
VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 
2 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 
Estado: 
I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a 
direção superior da administração estadual; 
(...) 
V - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração 
estadual, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 

Ou seja, o autógrafo em epígrafe interfere na 
administração do Estado, cuja competência é do 
Poder Executivo, incluída aí a destinação dos 
esforços do Estado para a consecução de políticas 
públicas, conforme a ordem de prioridades traçadas 
pelo seu chefe, o Governador do Estado, eleito 
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legítima e democraticamente pela maioria dos 
cidadãos que outorgaram a este o poder de gerência 
do Estado. 

A pretendida imposição de condutas a órgãos 
que compõem a estrutura da Administração Pública 
fere o postulado constitucional da reserva da 
Administração (art. 84, II e VI, “a”), que impede a 
ingerência do Poder Legislativo na esfera de 
competências do Poder Executivo. Neste sentido, 
destacamos as lições de Joaquim Gomes Canotilho e 
Helly Lopes Meirelles, respectivamente:  

 
“Por reserva de administração 
entende-se um núcleo funcional da 
administração resistente à lei, ou 
seja, um domínio reservado à 
administração contra as ingerências 
do parlamento.”4 
“(...) A privatividade da iniciativa do 
Executivo torna inconstitucional o 
projeto oriundo do Legislativo, ainda 
que sancionado e promulgado pelo 
Chefe do Executivo, porque as 
prerrogativas constitucionais são 
irrenunciáveis por seus titulares. 
Trata-se do princípio constitucional 
da reserva de administração, que 
impede a ingerência do Poder 
Executivo em matéria administrativa 
de competência exclusiva do Poder 
Executivo (...)”5 

 
No mesmo sentido nossa Corte Suprema 

possui vários precedentes, que dentre eles 
destacamos: 
 

(...) RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, ao 
Poder Legislativo, sob pena de 
desrespeito ao postulado da 
separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática 
legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, 

transgride o princípio da divisão 
funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em 
atuação "ultra vires" do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua 
atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício 
de suas prerrogativas institucionais. 
(...).6 

___________________________________________ 
3 “É o princípio federativo que exige uma relação 
simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição 
Federal e as Constituições dos Estados-membros. 
Tem aplicação expressa, por exemplo, no art. 125, 
§2°, da Constituição Federal”. (Sylvio Motta in 
“Direito Constitucional” – 17ª ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, pág. 19) 
4 Canotilho, J.Joaquim Gomes, “Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição”, 6ª edição, 
Coimbra, 2002, pág. 733. 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo 
Brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 399-400. 
6 ADI-MC 776 / RS - Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno - Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - 
Julgamento:  23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080. 

 
Desta forma, a Assembléia Legislativa 

exorbitou os limites de sua competência 
constitucional, interferindo no âmbito de atuação do 
Poder Executivo, a quem cabe determinar as 
atribuições dos órgãos que o compõe, em clara ofensa 
ao postulado da reserva de administração (art. 84, II e 
VI, “a” da CF). 

Note-se que também restou caracterizada está 
a ofensa ao princípio da harmonia entre os 
poderes – cláusula pétrea do sistema constitucional 
brasileiro – insculpido no art. 2°7, da Carta da 
República, haja vista a interferência no âmbito das 
atribuições de outras esferas de Poder. 

Com efeito, a afronta ao princípio da 
harmonia entre os poderes é evidente na medida em 
que o Poder Legislativo pretende interferir na gestão 
da Administração Pública, função que compete ao 
Poder Executivo, ao impor a adoção de condutas por 
este para atender a programa criado pelo Legislativo, 
interferindo diretamente na Administração do Estado.  

Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria cuide 
de atribuições de órgãos que compõem a 
Administração Pública é privativa do Chefe do 
Executivo estadual (alínea “b” do inciso II, do §1° do 
art. 61 da CF8; e incisos III e VI do parágrafo único 
do art. 63 da CE9). 
___________________________________________ 
7 Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 
8 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
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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 

 
O Ilustre professor Alexandre de Moraes 

ensina: 
 

“As matérias enumeradas no art. 61, 
§1° da Constituição Federal, cuja 
discussão legislativa depende da 
iniciativa do Presidente da República 
são de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, ao disciplinar 
o processo legislativo no âmbito das 
respectivas Constituições estaduais, 
não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal. 
Assim, por exemplo, a iniciativa 
reservada das leis que versem o 
regime jurídico dos servidores 
públicos revela-se, enquanto 
prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder 
Executivo, projeção específica do 
princípio da separação de poderes, 
incidindo em inconstitucionalidade 
formal a norma inscrita em 
Constituição do Estado que, 
subtraindo a disciplina da matéria ao 
domínio normativo da lei, dispõe 
sobre provimento de cargos que 
integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo 
local.”10 
 

Assim, padece de vício de iniciativa o 
presente autógrafo de lei, haja vista que não foi 
observado que para a matéria de organização 
administrativa (política) a iniciativa na proposição de 
leis é privativa do Chefe do Executivo, tornando nulo 
todo o processo legislativo. Destacamos o 
posicionamento do Colendo STF: 

 
“O desrespeito à cláusula de 
iniciativa reservada das leis, em 
qualquer das hipóteses taxativamente 
previstas no texto da Carta Política, 
traduz situação configuradora de 
inconstitucionalidade formal, 
insuscetível de produzir qualquer 
conseqüência válida de ordem 
jurídica. A usurpação da prerrogativa 
de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se como ato destituído de 
qualquer eficácia jurídica, 
contaminando, por efeito de 

repercussão causal prospectiva, a 
própria validade constitucional da lei 
que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina. (...).”11 

(...) 
II - disponham sobre: 
(..) 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 
(...) 
9Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham sobre: 
(...) 
III - organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo; 
(...) 
VI - criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
10 Alexandre de Moraes in “Constituição do Brasil 
Interpretada”, 6ª edição. São Paulo: editora Atlas, 
2006, pág. 1164. 
11 ADI-MC 2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
01/08/2001- DJ 14-12-2001 PP-00023. 

 
Desta forma, o Autógrafo de Lei n° 176/2008 

interfere na competência do Poder Executivo para 
legislar sobre matéria de organização administrativa 
(art. 84, II e VI, “a” da CF; e art. 91, I e V da CE), 
padece de vício de iniciativa, que é privativa do chefe 
do executivo (alínea “b” do inciso II do §1° do art. 61 
da CF; e incisos III e VI do parágrafo único do art. 63 
da CE), e afronta ao princípio da harmonia entre os 
poderes (art. 2°, CF). 

Os vícios de inconstitucionalidade aqui 
apontados, por força do nexo de absoluta 
interdependência lógico-jurídica com os demais 
dispositivos da proposição apresentada, gravam todo 
o Autógrafo de Lei n° 176/2008”. 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei nº 
81/2007 , transformado no Autógrafo de Lei nº 
176/08, padece de vícios de inconstitucionalidade 
formal, razões suficientes para aposição do veto 
integral. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM N.º 192/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente:  

 
Comunico a V. Exa. que vetei totalmente, 

por entendê-lo inconstitucional, o Projeto de Lei nº 
269/2007, de autoria da Deputada Janete de Sá, que 
“Fixa o dia 23 de maio como data Magna do Estado 
do Espírito Santo em comemoração ao início da 
Colonização do Solo Espírito-santense e decreta-o 
como feriado estadual”. 

Assim, fazendo uso dessa prerrogativa 
constitucional, decidi vetar todo o teor por considerá-
lo contrário ao interesse público, tendo em vista que 
o País já tem um intenso Calendário de Feriados, o 
que prejudica as atividades produtivas. 

Ao mesmo tempo, o Poder Executivo 
entende que a melhor maneira de se homenagear a 
data da Colonização do Solo Espírito-santense é 
trabalhando para o desenvolvimento econômico e 
social, e que a decretação de ponto facultativo no dia 
23 de maio, já se constitui num gesto de valorização 
da aludida data. 

Por todo o exposto e usando das 
competências que me facultam os artigos 66, § 2° e 
91, IV da Constituição Estadual veto totalmente o 
PL n° 269/2007, por considerá-lo contrário ao 
interesse público. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 176/2008. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 15 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao Requerimento nº 75/08, estou 
encaminhando à Mesa Diretora dessa Casa de Leis o 

OF./SESA/GS/Nº 503/08, onde o Secretário da Pasta 
responde ao questionamento do Deputado. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
OFÍCIO N.º 503/2008 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 

Vitória, 23 de junho de 2008 
 
Excelentíssimo Senhor Governador, 
 

Em atenção ao OF/SGP/Ales Nº 157, de 02 
de abril de 2008, processo nº 40745066/2008, 
referente ao Requerimento nº 75/2008, de autoria do 
Deputado Sérgio Borges, segue, às fls. 04, 
informações contidas no parecer da Gerência do 
Projeto Expansão e Fortalecimento da Atenção 
Primária. 
 

Atenciosamente, 
 

ANSELMO TOZI 
Secretário de Estado da Saúde 

 
Exmo. Senhor  
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado do Espírito Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. Ao Deputado Sérgio Borges, por 
cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 178/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 15 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no art. 5º da 
Lei 7457/03 e no art 56, XIII, da Constituição 
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa extrato do Regime Especial 
de Obrigação Acessória – REOA nº 074/2008, 
emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ, acompanhado da respectiva justificativa. 
 

Atenciosamente, 
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PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 179/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 21 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a essa Assembléia Legislativa o 
presente projeto de Lei que objetiva instituir o 
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, 
direcionado aos proprietários rurais que, 
comprovadamente, destinarem parte de sua 
propriedade à conservação da cobertura florestal e 
dos recursos hídricos.  

Sabe-se que os ecossistemas florestais 
oferecem à humanidade uma variedade de produtos e 
serviços no âmbito local, nacional e mundial. Os 
serviços ambientais são serviços úteis oferecidos 
pelos ecossistemas para o homem, como a regulação 
das funções hídricas, proteção de solos, conservação 
e incremento da biodiversidade, regulação de gases, 
produção de oxigênio, seqüestro de carbono, belezas 
cênicas, dentre outros. 

Os programas de pagamento por serviços 
ambientais constituem um esforço para reconhecer a 
importância de florestas ambientais e boas práticas de 
uso do solo na sustentabilidade de bacias 
hidrográficas e no equilíbrio dos ecossistemas. Existe 
estreita relação entre a cobertura florestal em áreas 
estratégicas e o aumento da recarga de aquíferos bem 
como a diminuição do processo de assoreamento de 
rios.  

A lei estadual nº 5.818/98, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, prevê 
mecanismos de compensação àqueles que, no 
exercício de atividades econômicas que demandam 
recursos hídricos, assumem papel proativo e 
protagonista, possibilitando não só o seu próprio 
abastecimento como também contribuindo para o 
aumento da disponibilidade de água, em qualidade 
adequada, para que se possam realizar também outras 
atividades produtivas em seu entorno. 

O Plano ES 2025 prevê como projetos 
estruturantes o aumento da cobertura florestal do 
estado e o fortalecimento do sistema de 
gerenciamento dos recursos hídricos. O pagamento 
por serviços ambientais será um importante indutor 
da ampliação de florestas no Espírito Santo e como 
conseqüência o incremento da biodiversidade e a 

melhoria da qualidade da água e regularidade hídrica 
de micro bacias.  

Vale ressaltar que a Assembléia Legislativa 
já aprovou projeto de Lei de iniciativa deste Poder 
Executivo para a criação do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - FUNDÁGUA, com previsão de 
recursos para dar sustentabilidade financeira à 
implementação do Pagamento por Serviços 
Ambientais em áreas estratégicas do Estado. 

A metodologia utilizada para definição do 
valor teto para o pagamento pelos serviços 
ambientais considera o custo de oportunidade do 
setor agropecuário do Estado, em que são ponderadas 
as rentabilidades médias anuais pela extensão das 
áreas das diversas culturas e atividades como 
pastagens para pecuária extensiva, banana, café, 
eucalipto e cana-de-açúcar. O valor médio resultante 
da ponderação foi então utilizado como referência 
para a definição do teto.  

Os valores para os pagamentos obedecerão a 
critérios técnicos que levarão em consideração 
serviços ambientais prestados pelas florestas e os 
benefícios gerados por esses serviços, relacionados à 
conservação e melhoria da qualidade e da 
disponibilidade hídrica, incremento da 
biodiversidade, conservação de solos e fixação e 
seqüestro de carbono para fins de minimização dos 
efeitos das mudanças climáticas globais. 

Diante do exposto, espero contar com o 
apoio de V.Exa., e ilustres pares para a aprovação 
deste projeto de lei. 
 

Atenciosamente,  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI N.º 251/2008 

 
Institui o Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais – PSA, e dá 
outras providências.  

 
Art. 1° Fica instituído o Programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, 
direcionado ao proprietário de área rural, no Estado 
do Espírito Santo, que destinar parte de sua 
propriedade para fins de preservação e conservação 
da cobertura florestal e que atenda às exigências 
desta lei.  

 
Parágrafo único. Equipara-se ao 

proprietário de área rural, para fins desta lei, o 
arrendatário ou detentor do domínio legal de 
propriedade rural, a qualquer título. 

 
Art. 2° O PSA tem como objetivo 

recompensar financeiramente o proprietário rural, 
em função do valor econômico dos serviços 
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ambientais prestados por sua área destinada para 
cobertura florestal, nas seguintes modalidades:  
 

I – conservação e melhoria da 
qualidade e da disponibilidade 
hídrica; 
 
II – conservação e incremento da 
biodiversidade; 
 
III – redução dos processos erosivos; 
 
IV – fixação e seqüestro de carbono 
para fins de minimização dos efeitos 
das mudanças climáticas globais. 
 

Art. 3º O valor máximo para pagamento pela 
prestação de serviços ambientais será de 510 
(quinhentos e dez) VRTEs - Valor de Referência do 
Tesouro Estadual, por hectare por ano, relativo aos 
serviços prestados pela cobertura florestal nas 
modalidades fixadas nos incisos I, II e III do art. 2º 
desta lei. 

 
Parágrafo único. O valor do pagamento e 

os critérios para que as áreas com cobertura 
florestal sejam caracterizadas como prestadores de 
serviços ambientais em cada uma das modalidades 
a que se referem os incisos I, II e III do art. 2º desta 
lei serão fixados por Decreto. 
 

Art. 4º Os eventuais créditos de carbono 
gerados em decorrência da aplicação do Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais serão de 
titularidade do proprietário e poderão ser 
comercializados pelo mesmo. 

 
Art. 5º A Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA 
publicará, por meio de Edital de Adesão dos 
proprietários ao Programa, a bacia hidrográfica a 
ser contemplada de acordo com o estudo técnico 
que apontará as áreas prioritárias, observando os 
objetivos desta lei e a disponibilidade 
orçamentária.  

 
Parágrafo único. Ficam a Diretoria de 

Recursos Hídricos do IEMA e os respectivos 
Comitês de Bacias Hidrográficas responsáveis pela 
ampla divulgação do Edital de Adesão. 

 
Art. 6º Para fins de adesão ao Programa, o 

proprietário rural firmará contrato de pagamento pela 
prestação de serviços ambientais com o Agente 
Financeiro a ser conveniado com a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 
SEAMA. 

 

§ 1º O contrato de que trata o caput deste 
artigo terá prazo mínimo de 02(dois) anos e 
máximo de 10(dez) anos, de acordo com o 
estabelecido no regulamento desta lei, podendo ser 
renovado segundo critérios técnicos e 
disponibilidade orçamentária. 

 
§ 2º A inobservância das condições e 

termos previstos nas cláusulas do contrato firmado 
pelo proprietário implicará na: 
 

I - imediata suspensão do 
pagamento do benefício; 
 
II - exclusão da propriedade do rol 
de beneficiários; 
 
III - outras sanções previstas no 
regulamento. 
 

§ 3º O proprietário assumirá todas as 
responsabilidades civis, administrativas e penais 
decorrentes de omissões ou pela prestação de 
informações falsas, no ato de assinatura do 
contrato. 

 
Art. 7º Fica a SEAMA autorizada a firmar 

convênio com o Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo – BANDES para atuar como Agente 
Financeiro do PSA. 

 
Art. 8º As despesas decorrentes do 

Pagamento pelos Serviços Ambientais de que trata 
esta lei serão custeadas por recursos:  
 

I - do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – FUNDÁGUA; 
 
II – de transferências ou doações 
de pessoas físicas e/ou jurídicas de 
direito público e/ou privado 
destinados a este fim; 
 
III – de agentes financiadores 
nacionais e internacionais; 
 
IV – outros destinados a este fim 
por meio de lei; 
 

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei. 
 

Art. 10. Ficam autorizadas as alterações no 
PPA para o quadriênio 2008-2011, necessárias ao 
cumprimento desta lei. 
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Art. 11. Esta lei será regulamentada no 
prazo de até 90 (noventa) dias a partir da data de 
sua publicação. 

 
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Agricultura, de 
Meio Ambiente e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM N.º 180/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 22 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Objetiva a presente restituir a essa 
Assembléia Legislativa os Autógrafos de Leis que 
foram sancionados e transformados nas Leis 
adiante enumeradas: 
 

 Auto 
grafos 

Data da  
Publicação 

 Auto 
grafos 

Data da 
Publicação 

8878 70/08 03.06.08 8913 168/08 27.06.08 

8879 88/08 03.06.08 8914 169/08 27.06.08 

8880 72/08 03.06.08 8915 170/08 27.06.08 

8881 71/08 03.06.08 8916 92/08 27.06.08 

8882 93/08 06.06.08 8917 97/08 27.06.08 

8883 95/08 06.06.08 8918 112/08 27.06.08 

8884 73/08 10.06.08 8919 113/08 27.06.08 

8885 87/08 10.06.08 8920 114/08 27.06.08 

8886 89/08 10.06.08 8921 115/08 27.06.08 

8887 99/08 10.06.08 8922 116/08 27.06.08 

8888 80/08 11.06.08 8923 117/08 27.06.08 

8889 101/08 12.06.08 8924 118/08 27.06.08 

8890 83/08 16.06.08 8925 119/08 27.06.08 

8891 84/08 19.06.08 8926 120/08 27.06.08 

8892 96/08 23.06.08 8927 121/08 27.06.08 

8893 94/08 23.06.08 8928 122/08 27.06.08 

8894 111/08 16.06.08 8929 123/08 27.06.08 

8895 110/08 26.06.08 8930 124/08 27.06.08 

8896 150/08 09.04.08 8931 125/08 27.06.08 

8897 151/08 09.04.08 8932 126/08 27.06.08 

8898 152/08 27.06.08 8933 127/08 27.06.08 

8899 153/08 27.06.08 8934 128/08 27.06.08 

8900 154/08 27.06.08 8935 129/08 27.06.08 

8901 155/08 27.06.08 8936 130/08 27.06.08 

8902 156/08 27.06.08 8937 131/08 27.06.08 

L
E

IS
O

R
D

IN
Á

R
IA

S

8903 157/08 27.06.08 

L
E

IS
O

R
D

IN
Á

R
IA

S

8938 132/08 27.06.08 

8904 158/08 27.06.08 8939 133/08 27.06.08 

8905 159/08 27.06.08 8940 134/08 27.06.08 

8906 161/08 27.06.08 8941 135/08 27.06.08 

8907 162/08 27.06.08 8942 136/08 27.06.08 

8908 163/08 27.06.08 8943 137/08 27.06.08 

8909 164/08 27.06.08 8944 138/08 27.06.08 

8910 165/08 27.06.08 8945 139/08 27.06.08 

8911 166/08 27.06.08 8946 140/08 27.06.08 

8912 167/08 27.06.08  ------ ------ ----- 

 
LEIS COMPLEMENTARES 

 AUTÓGRAFOS 
 

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

 
441 10/08 12.06.08 
442 11/08 23.06.08 
443 12/08 23.06.08 
444 09/08 25.06.08 

 
Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 181/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 22 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no art. 5º da 
Lei 7457/03 de 31/03/2003 e 56, XIII, da 
Constituição Estadual, estou encaminhando à 
Mesa Diretora dessa Assembléia Legislativa cópias 
das publicações dos extratos dos Termos de 
Acordo INVEST-ES n.os 010/2004, 012/2004, 
049/2005, 068/2006, 118/2008 e 119/2008, 
concedidos pela Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 182/2008. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 22 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Consoante o que dispõem os artigos 5º da Lei 
7457, de 31.03.2003 e 56, XIII, da Constituição 
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa os extratos dos documentos 
abaixo especificados, concedidos pela Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFAZ, acompanhados das 
respectivas justificativas. 

Temos de Acordo INVEST-ES n.os 004/08, 
005/08, 006/08 e 007/08 Regime Especial de 
Obrigação Acessória – REOA nº 073/08. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 183/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 22 de julho de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao Regimento nº 152/2008, estou 
encaminhando à Mesa Diretora dessa Casa de Leis o 
OF./Nº/416/SESP/GS/2008, onde o Secretário da 
Pasta responde ao questionamento do Deputado. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Ao Deputado Da Vitória, por 
cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 184/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Vitória, 22 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao Regimento nº 56/2008, estou 
encaminhando à Mesa Diretora dessa Casa de Leis 
manifestação da SEFAZ e da PGE que responde ao 
questionamento do Deputado. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio, 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 185/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitoria, 22 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a essa Assembléia Legislativa a 
EMI/SETOP/GS/N.º 012/2008, onde o secretário 
daquela pasta responde ao questionamento formulado 
no requerimento n.º 125/2008, inclusive os anexos ali 
referidos. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio, 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 188/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de julho de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 5º 
da Lei 7457, de 31.03.2003 e 56, XIII, da 
Constituição Estadual, encaminho à Mesa Diretora 
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dessa Assembléia Legislativa os extratos dos Termos 
de Acordo INVEST-ES nº 050/2005, 116/2008 e 
121/2008, concedidos pela Secretaria de Estado da 
Fazenda – SEFAZ, acompanhados das cópias das 
respectivas publicações no Diário Oficial do Estado. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 189/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitoria, 30 de julho de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a esta Assembléia Legislativa em 
resposta ao questionamento formulado através do 
Requerimento nº 84/2008, o OF/Nº 
394/SESP/GS/2008 juntamente com as informações 
prestadas pelas Polícias Militar e Civil. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Ciente. Ao Deputado Da Vitória, por 
cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 252/2008. 
 

Obriga os estabelecimentos de 
prestação de serviços de saúde afixar 
aviso que informe sobre a prestação 
de serviços através do Sistema Único 
de Saúde - SUS e/ou sobre os 
convênios que mantêm. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os hospitais, postos, ambulatórios, 
laboratórios e demais estabelecimentos de prestação 
de serviços de saúde, públicos ou privados, 

localizados no Estado do Espírito Santo, ficam 
obrigados a afixar aviso que informe sobre a 
prestação de serviços através do Sistema Único de 
Saúde - SUS e sobre os diversos órgãos e sistemas de 
prestação de serviços de saúde com os quais 
mantenham convênios. 
 

§ 1º O aviso contido no caput deste artigo 
deverá: 

 
I - ser afixado nos locais de 
atendimento ao público e nas salas 
de espera, sendo facilmente legível e 
claramente visível, de modo a 
proporcionar ciência imediata aos 
pacientes; 
 
II - conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 

 
a) "este estabelecimento presta 
atendimento pelo SUS", ou "este 
estabelecimento não presta 
atendimento pelo SUS"; 
b) "estabelecer se mantém ou não 
convênios com órgãos e sistemas de 
saúde, caso mantenha, defini-los". 

 
Art. 2º O não cumprimento do disposto na 

presente Lei, acarretará as seguintes penalidades: 
 

I – advertência; 
 
II - após advertência contida no 
inciso I deste artigo, multa de 50 
(cinqüenta) Valores de Referência do 
Tesouro Estadual – VRTE’s, por dia 
de descumprimento.  

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

sua publicação. 
 

Sala de Sessões, 14 de julho de 2008. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto visa garantir aos usuários 

dos serviços de saúde do Estado do Espírito Santo o 
direito de informação sobre as espécies de convênios 
adotados pelos estabelecimentos prestadores do 
serviço, sejam eles públicos ou privados, bem como 
se os mesmos prestam atendimento pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

Com informação, os usuários dos serviços de 
saúde saberão exatamente quais estabelecimentos 
prestam serviço pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 
e/ou se atendem por convênios, quais convênios são 
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esses, o que direcionará corretamente os cidadãos, 
que terão ciência imediata dos convênios mantidos 
pelo estabelecimento prestador do serviço, tornando a 
utilização deste serviço mais eficiente e rápida. 

Dessa maneira, diante de todo o exposto, 
contamos, uma vez mais, com o inestimável apoio de 
nossos nobres pares para a aprovação desta 
importante propositura. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Devolva-se ao autor com base no art. 
136, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, inciso III da 
Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 253/2008. 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO DE 
AGRICULTORES FAMILIARES 
DO SETOR BARRA DO SERTÃO. 
 

 Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DO SETOR BARRA DO SERTÃO, 
localizada no Município de Águia Branca, neste 
Estado. 
 
 Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
  

JUSTIFICATIVA 
 

A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DO SETOR BARRA DO SERTÃO é 
uma entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro 
no município de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo. Fundada em 26 de novembro de 2002, pelos 
pequenos agricultores/produtores de culturas básicas 
da região de Barra do Sertão, Taquarussú, 
Wrublewiski e São Sebastião. 
 A Associação em comento tem como 
principal objetivo promover a diversificação agrícola 
da região, solicitando assistência técnica para seus 
associados, bem como apresentar e defender os 
interesses dos produtores rurais perante o poder 
público, em todas as suas esferas. 
 Busca-se a conscientização da comunidade 
agrícola de suas potencialidades, bem como busca de 
melhores condições de trabalho para o trabalhador 
rural. 
 

 Este projeto visa elevar a presente entidade 
ao nível de Utilidade Pública Estadual, uma vez que a 
mesma preenche todos os requisitos exigidos pela Lei 
nº 3.979, de 26 de novembro de 1997. 

Entidades civis organizadas como esta, 
voltadas para a agropecuária, são de suma 
importância, pois contribuem para o aumento da 
qualidade de vida dos agricultores e produtores e, 
conseqüentemente colaboram para a fixação do 
homem do campo no meio rural. 
 Estas são as razões que impulsionaram este 
Projeto de Lei, submetendo-o à apreciação e 
aprovação dos ilustres pares desta Casa de Leis. 
 

Luciano Pereira 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social, na forma do art. 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 254/2008. 
 

Dispõe sobre a análise, por parte do 
Poder Executivo Estadual, da 
pertinência da instalação, em sua 
estrutura organizacional, do 
Programa de Reciclagem de Papel. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Poder Executivo Estadual, a 
critério do órgão competente, analisará a pertinência 
da instituição, em sua estrutura organizacional, do 
Programa de Reciclagem de Papel, que consiste na 
adoção de medidas que visam ao reaproveitamento de 
papéis utilizados pelos órgãos públicos.  
 

Art. 2° São objetivos do Programa: 
 

I – a realização de campanhas 
educativas, destinadas a orientar os 
servidores públicos sobre a 
necessidade da reciclagem do papel 
utilizado no ambiente de trabalho, 
bem como, sobre as técnicas de 
separação e identificação do papel 
para reciclagem; 
 
II – a criação de grupos de trabalho, 
para sistematizar a coleta de papel, 
destinados à reciclagem e à 
reutilização, no âmbito dos diversos 
órgãos públicos estaduais; 
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III – a realização de concorrência 
pública, destinada à seleção de 
empresas que se incumbirão do 
recolhimento e da reciclagem do 
papel coletado. 

 
Art. 3º Com o intuito de estimular o 

cumprimento do disposto na presente Lei, o Poder 
Executivo Estadual poderá criar o Prêmio 
Reciclagem de Papel, na qual será atribuído, 
anualmente, ao órgão público de sua estrutura 
organizacional, que reaproveitar o maior volume de 
papel, na forma disciplinada nesta Lei. 
 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Sala de Sessões, 14 de julho de 2008. 

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Apesar de a informática contribuir para a 
diminuição do volume de papel utilizado no ambiente 
de trabalho, a burocracia estatal ainda consome uma 
quantidade muito grande, pois não há a menor 
perspectiva do papel ser completamente substituído 
pelos computadores. Haverá sempre a necessidade da 
existência de um documento arquivado, como 
comprovação do que quer que seja. 

Ocorre que o desperdício é muito grande, 
pois são inúmeras as situações em que utilizamos 
apenas um lado das folhas de papel, descartando-as, 
logo em seguida, para, poucos instantes depois, 
utilizarmos nova folha. Esse é apenas um dos 
exemplos do aproveitamento parcial do papel 
utilizado em nosso trabalho diário. 

Precisamos criar mecanismos que possam 
conscientizar os funcionários sobre a questão do 
desperdício de papel, promovendo um movimento 
organizado que tenha por objetivo estimular a 
reciclagem de papel, em todo o âmbito do Poder 
executivo Estadual em sua estrutura organizacional.  

Dessa maneira, diante de todo o exposto, 
conto com o apoio dos nobres Colegas para 
aprovação da presente proposição, como forma de 
contribuição para a diminuição dos gastos públicos e 
de proteção do meio ambiente do nosso Estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Devolva-se ao autor com base no art. 
136, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, inciso III da 
Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 255/2008. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
terminais rodoviários manterem 
cadeira de rodas à disposição de 
pessoas portadoras de deficiência ou 
circunstancialmente necessitadas do 
uso desse equipamento. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°. Ficam os terminais rodoviários 
obrigados a manter no mínimo cinco cadeiras de 
rodas à disposição de pessoas portadoras de 
deficiência ou circunstancialmente necessitadas do 
uso desse equipamento. 
 

Art. 2º. A administração do terminal 
rodoviário deverá afixar placas ou cartazes, em 
locais visíveis, indicando a disponibilidade e o 
local onde o usuário poderá solicitar o 
equipamento. 
 

Art. 3º. O usuário terá direito ao 
equipamento supracitado sem prejuízo para o seu 
embarque. 
 

Sala das Sessões, 28 de julho de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em muitas ocasiões é necessário o uso de 

cadeira de rodas para o transporte de deficientes, 
idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção, 
no trajeto até o ônibus ou entre este e o veículo que 
os transportará. Esse equipamento não tem custo 
elevado, e é fundamental que esteja à disposição 
dos usuários de terminais rodoviários no Estado, 
prestando auxílio tanto às pessoas que dele 
necessitam de forma permanente como às que 
apresentem uma dificuldade ocasional. Assim, 
solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação 
deste projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Saúde e de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 256/2008. 
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Institui a Avaliação Ambiental 
Estratégica no Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º. Fica instituída a Avaliação 
Ambiental Estratégica, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
 Parágrafo único. A avaliação de que trata 
o caput deste artigo, servirá como instrumento de 
gestão das políticas públicas, tendo como finalidade a 
de avaliar, preventivamente, a sustentabilidade, os 
impactos e os efeitos ambientais dos planos, 
programas e projetos desenvolvidos pelo Poder 
Executivo Estadual, apoiando o processo de 
formulação das políticas setoriais, como forma de 
promoção do desenvolvimento sustentável. 
 
 Art. 2º. A Avaliação Ambiental 
Estratégica ficará a cargo do órgão estadual 
competente, que terá as seguintes atribuições: 
 
 I - coordenar, técnica e normativamente, a 
elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica; e 
 
 II - promover a gestão ambiental integrada 
dos planos, programas e projetos desenvolvidos pelos 
demais órgãos do Estado. 
 
 Parágrafo único. A Avaliação Ambiental 
Estratégica contará com a participação e o 
acompanhamento de representantes dos órgãos 
estaduais responsáveis por planos, programas e 
projetos. 
 
 Art. 3º. A Avaliação Ambiental 
Estratégica terá os seguintes objetivos: 
 

I - identificar, quanto aos planos, 
programas e projetos 
governamentais: 

 
a) as áreas do território estadual que 
possam ser afetadas de maneira mais 
significativa; 

b) os marcos legais fixados nos âmbitos 
internacional, nacional e estadual; 

 
c) os prováveis efeitos ao meio 
ambiente, em especial os 
relacionados à biodiversidade, fauna, 
flora, clima, recursos naturais e bens 
arqueológicos e paisagísticos; 

d) as alternativas que possam 
diminuir os impactos ambientais 
negativos, incluindo as medidas 
específicas de cada plano, programa 
ou projeto para a prevenção dos 
danos, e a redução e compensação de 
seus efeitos; 
 
e) as ações que podem ser 
desenvolvidas em conjunto pelos 
órgãos estaduais; 
 
II - garantir que a elaboração dos 
planos, programas e projetos 
setoriais leve em consideração 
objetivos e aspectos ambientais; e 
 
III - avaliar continuamente os 
resultados alcançados em cada 
âmbito de atuação. 
 

 Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 24 de julho de 2008.  
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente projeto de lei objetiva instituir a 
Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento 
de Gestão das Políticas Públicas, promovendo assim 
o desenvolvimento sustentável por meio da 
incorporação da variável ambiental no processo de 
planejamento estratégico das políticas públicas 
setoriais. 
 A Avaliação Ambiental Estratégica é um 
processo formal, sistemático, público, democrático e 
participativo de previsão e avaliação dos impactos 
ambientais, e apresentação de alternativas 
sustentáveis para as políticas, planos, programas e 
projetos governamentais, que deve ser utilizado no 
momento de elaboração das propostas de tais ações 
estratégicas. 
 A Avaliação é, portanto, um instrumento 
de caráter político e técnico que tem a finalidade de 
servir de subsídio aos tomadores de decisões, uma 
vez que proporciona informações sobre as possíveis 
conseqüências ambientais (impactos e riscos) das 
políticas, planos, programas e projetos propostos, 
sobre o ambiente em que se desenvolvem, além de, 
como já dito, descrever as respectivas alternativas 
mitigadoras, para que, diante do conhecimento de tais 
dados, as autoridades competentes possam tomar 
decisões públicas que sejam ambientalmente 
sustentáveis. 
 Com a aprovação desta proposição, 
teremos um importante instrumento que possibilitará 
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uma efetiva integração entre o projeto de 
desenvolvimento e a variável ambiental com as 
demais políticas públicas setoriais, mediante a 
inserção da avaliação de aspectos ambientais nos 
processos de tomada de decisão, garantindo que as 
preocupações ambientais sejam levadas em 
consideração o mais cedo possível, 
preferencialmente, no momento de formulação das 
políticas, planos, programas e projetos 
governamentais. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Devolva-se ao autor com base no art. 
136, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, inciso III da 
Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 257/2008. 
 

Dispõe sobre a elaboração de censos 
das pessoas portadoras de 
necessidades especiais no Estado do 
Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. Fica obrigado o Poder Executivo a 
elaborar censos periódicos sobre as pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 
 
 § 1º - A periodicidade não poderá ser 
superior à 4 anos. 
 
 § 2º - A metodologia utilizada deverá seguir 
padrão único para a coleta de dados e tabulação das 
informações coletadas. 
 

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

 
Sala das Sessões, 28 de julho de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Para o bom cumprimento dos programas 

sociais existentes em nosso Estado é necessário em 
primeiro lugar conhecer os problemas e a população 
a qual se dirigem tais programas, bem como qual 
a quantidade de pessoas a serem atendidas. 
 Desta forma é essencial a elaboração de 
estatísticas estaduais das pessoas portadoras de 
necessidades especiais de todos os tipos, com o 

objetivo de identificar o perfil deste grupo de 
pessoas, descobrir seus principais problemas, 
dificuldades e definir com maior precisão quais as 
principais demandas desse grupo da população em 
nosso Estado. 
 A partir da coleta e análise desses dados a 
nível estadual é que será possível repensar as 
políticas públicas já existentes e a criação de novos 
projetos voltados a essa minoria. 
 Com o mapeamento atualizado pelo 
Estado, os Poderes Públicos, Estadual e Municipal 
poderão planejar ações mais específicas, com 
projetos de habilitação social, educação 
profissional, inserção no mercado de trabalho, 
concessão de transporte especializado, maior 
acessibilidade e mobilidade geral. 
 Desta forma, é que contamos com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação desta proposta. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Devolva-se ao autor com base no art. 
136, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, inciso III 
da Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 258/2008. 
 

Disciplina o uso de capacetes pelo 
condutor de motocicleta e 
passageiros nos estabelecimentos 
de acesso público no Estado do 
Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica proibida a entrada de pessoas 
usando capacetes que dificulte a sua identificação 
imediata e ou posterior reconhecimento, em 
estabelecimentos comerciais, prédios públicos, 
estabelecimentos privados e condomínios 
residenciais, agências bancárias entre outros locais 
públicos. 
 

Art. 2º - Os prédios públicos e 
estabelecimentos privados a que se refere esta lei 
são de acesso público, tais como as sedes dos 
poderes executivo, legislativo e judiciário, sedes de 
órgãos, museus, lojas, agências bancárias, postos 
de gasolina, lojas de conveniências, 
estacionamentos, bares e similares. 
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Art. 3º - Em postos de combustíveis e 
estacionamentos o usuário de capacete, condutor de 
motocicleta e passageiro, devem retirá-los 
imediatamente, logo após descer da motocicleta. 

 
Art. 4º - Deverá ser afixado nos prédios 

públicos e nos estabelecimentos privados a que se 
refere esta lei, aviso de que “ NÃO É PERMITIDA A 
ENTRADA DE PESSOAS USANDO CAPACETE”. 
 

Parágrafo único - A pessoa que se recusar a 
retirar o capacete não será atendida e a polícia poderá 
ser acionada. 
 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 29 de julho de 
2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da Assembléia Legislativa 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de lei tem como principal 
objetivo o de inibir as ações criminosas praticadas 
com o uso de motocicletas, ocorrências cada vez mais 
comum nas vias urbanas e rurais do Estado do 
Espírito Santo. Esses delitos são praticados por 
pessoas que utilizam capacetes para não serem 
reconhecidos, praticando desde assaltos a mão 
armada até crimes de mando.  

A população se encontra apreensiva pelo 
crescente número de violências cometidas com o uso 
de motocicletas, vez que seus pilotos não são 
reconhecidos devido ao uso de capacetes e a 
facilidade de evasão no trânsito. 

No último dia 25 de junho, foi publicado na 
página 07 do Jornal “A Gazeta”, “Bandido invade bar 
na Praia do Canto e saqueia 13 clientes”, chegou com 
um capacete parcialmente levantado na cabeça e 
pediu ao proprietário um refrigerante.”(cópia em 
anexo) 

A proibição do uso de capacete em ambientes 
e estabelecimentos públicos e para combater o crime 
e reduzir especialmente os assaltos tipo o que 
aconteceu no dia 25 de junho, descrito no parágrafo 
anterior, impossibilitando a prática comum e 
proposital da não-retirada do capacete, que dificulta a 
identificação dos infratores por suas vítimas. 

As normas de segurança impõem o uso de 
capacetes quando a motocicleta se encontra em 
movimento. O que propomos é que os motociclistas, 
em número cada vez maior em nossa sociedade, não 
sejam discriminados pela prática criminosa de alguns 
cidadãos, com um simples gesto: o de não utilizar o 
capacete quando do veículo parado em postos de 

abastecimentos de combustíveis ou para entrega de 
mercadorias em condomínios, lojas, prédios públicos, 
residências ou similares. 

Senhores Deputados o objetivo do presente 
projeto é unicamente a segurança pública de nossos 
cidadãos, visto que as motocicletas se tornaram o 
meio de transporte preferido dos criminosos, e o 
capacete faz o papel de uma máscara que esconde o 
rosto do assaltante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Defesa do 
Consumidor e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
173/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO, deputado estadual 
do PDT no uso de suas prerrogativas regimentais e 
em conformidade com o Artigo 57 da Constituição 
Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado com o 
art. 35 do Regimento Interno, vem REQUERER 
que seja encaminhado ao GOVERNADOR DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa do 
seu EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, o 
seguinte pedido de informação: 
 

1. Fornecer cópia integral do 
Contrato assinado com o BNDES, e 
seus anexos, para financiamento das 
obras do Programa TRANSCOL III; 
2. Fornecer cópia integral do 
processo licitatório para as obras de 
duplicação da Rodovia Darly Santos, 
incluindo o contrato com a empresa 
vencedora do certame e aditivos; 
3. Fornecer cópia das notas de 
empenho, relacionadas às obras de 
duplicação da Rodovia Darly Santos; 
4. Fornecer cópia das medições 
realizadas nas obras de duplicação da 
Rodovia Darly Santos; 
5. Fornecer cópia das ordens de 
pagamento relacionadas às obras de 
duplicação da Rodovia Darly Santos; 
6. Fornecer cópia do termo de 
recebimento das obras de duplicação 
da Rodovia Darly Santos. 
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Palácio Domingos Martins, 18 de julho de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 174/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

O Deputado Estadual abaixo assinado, nos 
termos do artigo 295, III, do Regimento Interno, vem 
requerer à Vossa Excelência, licença para tratar de 
assuntos particulares, sem remuneração, no período 
de 04/08/2008 a 04/10/2008. 
 

Sala das Sessões, 28 de julho de 2008. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual - PSB 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2008, da Deputada 
Luzia  
 
Toledo, de voto de pesar pelo falecimento do 
Desembargador Welington da Costa Citty. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Manfred Walter Duenki. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, dos Deputados 
Guerino Zanon e Atayde Armani, de voto de pesar 
pelo falecimento da Senhora Diva Marsal. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado Dary 
Pagung, de voto de pesar pelo falecimento do jovem 
Gustavo Thomazini Piske. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/Nº-2008, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de pesar pelo falecimento 
do Senhor José Orleti e das Senhoras Maria 
Aparecida Espíndula Mattos Coutinho e Elza 
Uliana Cezate. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de pesar pelo falecimento do 
Desembargador Crystalino de Abreu Castro. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 255/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO 
PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 108/2008, de autoria do 

Deputado Jardel dos Idosos, dispõe sobre a 
Obrigatoriedade das Auto-escolas deste Estado de 
afixarem faixa adesiva no vidro traseiro ou na parte 
traseiro da carroceria de seus veículos de 
treinamento, contendo a seguinte mensagem: 
“ALUNO EM TREINAMENTO, MANTENHA 
DISTANCIA”. 

A matéria foi devolvida ao autor com base 
no art. 136, VIII, do Regimento Interno, e por 
infringência do Art. 22, XI da Constituição 
Federal.  O autor entrou com recurso na 
Comissão de Justiça, o que foi deferido em 
28/04/08, conforme fls. 02 dos autos. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Presente Projeto visa obrigar as auto-
escolas instaladas no Estado do Espírito Santo a 
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afixarem faixa adesiva no vidro traseiro ou na parte 
traseira da carroceria de seus veículos de 
treinamento, contendo a seguinte mensagem, 
“ALUNO EM TREINAMENTO, MANTENHA 
DISTÂNCIA”. 
 Primeiramente convém registrar que a 
matéria em comento trata de assunto de competência 
legislativa privativa da União, nos termos no que 
dispõe o inciso XI do art. 22 da Carta Maior Federal: 
 

“Art. 22. Compete privativamente à 
União Legislar sobre: 
 
............................................................
............................................................
....................... 
 
XI – trânsito e transporte;” 
 

Neste diapasão o art. 22 do Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9503/1997, estabelece a 
competência dos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal que são 
cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no 
âmbito de sua circunscrição, realizando, fiscalizando, 
vistoriando, aplicando penalidades e medidas 
administrativas objetivando a humanização e 
prevenção de acidentes do trânsito. 

Vale destacar que é também da alçada do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, dispor 
a respeito de características dos veículos, 
especificações básicas, configurações e condições 
essenciais para registro, licenciamento, circulações e 
outras funções. 

Desta forma, leva-nos a concluir que a 
referida matéria é ilegal e inconstitucional por conter 
vício formal decorrente da usurpação da competência 
legislativa de outro Poder, não sendo, portanto, 
aconselhável sua tramitação nesta Casa de Leis, razão 
pela qual somos pela adoção do seguinte parecer. 

 
PARECER N.º 255/2008 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho denegatório do 
presidente ao Projeto de Lei de n.º 108/2008, de 
autoria do Deputado Jardel dos Idosos. 
 

Sala das Comissões, 08 de julho de 2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ELCIO ALVARES 
CLAUDIO VEREZA 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Parecer nº 255/2008. Informo aos Srs. 
Deputados que se o Parecer nº 2552008, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 
rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 181/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 134, VIII e 
167-A do Regimento Interno, constante da Resolução 
1.600 de 11 de dezembro de 1991, depois de ouvida a 
Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Implantação de um Núcleo de 
Inclusão Digital em Colatina. 

 
Tal indicação tem por finalidade a 

Implantação de um Núcleo de Inclusão Digital nas 
dependências da ADRA – Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais.  

A Agência Adventista de Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais – ADRA desenvolve diversos 
projetos sociais neste Estado, objetivando sempre 
melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e humana. 

No Estado do Espírito Santo, por mais de 20 
anos, esta agencia tem possibilitado através dos 
projetos sociais que desenvolve a transformação de 
vida de milhares de pessoas. 

Existem hoje implantados pela ADRA no 
Estado dois Centros Adventistas de 
Desenvolvimento Comunitário, sendo um em 
Afonso Cláudio e outro na região de Terra 
Vermelha em Vila Velha que atendem mais de 150 
crianças com reforço nutricional, reforço escolar, 
práticas esportivas e atividades de lazer, alem de 
oferecer cursos de capacitação profissional para as 
famílias destas crianças. 

Saliento ainda que o valor aproximado 
deste programa perfaz aproximadamente o valor de 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Doc. Anexo. 

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. 
 



9485 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 

Sala das Sessões, 17 de julho de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
DEPUTADO ESTADUAL 

LIDER DO PDT 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em discussão a Indicação nº 181/2008, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 170/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

O Deputado Jardel Vieira Machado Nunes 
(JARDEL DOS IDOS.O.S.), no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o Artigo 
4º, III, e Art. 159, V do Regimento Interno, requer a 
Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja 
convocada SESSÃO SOLENE em comemoração ao 
“Dia Estadual da Confraternização Espírita” para 
o dia 08 de agosto de 2008, às 19:00 horas.  

Termos em que pede e espera deferimento.  
 
Sala das Sessões, 23 de julho de 2008. 

 
JARDEL VIEIRA MACHADO NUNES 

(JARDEL DOS IDOS.O.S.) 
Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
170/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 171/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

A Deputada LUZIA TOLEDO no uso de 
suas prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 

4º, inciso IV, requer o cancelamento da Sessão 
Especial do dia 07/08/2008, às 14:00 horas, para 
promoção de palestra e debates sobre Políticas 
Públicas para as Mulheres no Estado do Espírito 
Santo.  

Termos em Que 
Pede e Espera Deferimento.  
 
Palácio Domingos Martins, 16 de julho de 

2008. 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 
Vice-presidente da Assembléia Legislativa do 

Espírito Santo 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
171/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 172/2008. 

 
EXM.º SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 
ouvido o Plenário, autorização para realização de 
Sessão Solene na data de 10 de novembro do ano em 
curso, às 19:00 horas, EM HOMENAGEM AO 
CENTENÁRIO DE FUNDAÇÃO DA JUNTA 
COMERCIAL DE VITÓRIA. 
 Requer ainda a essa Presidência que 
comunique à entidade a ser homenageada o teor e o 
deferimento deste pedido para o seguinte endereço: 

 
Av. Nossa Senhora da Penha, 1.433, Bairro Santa 
Luíza, Vitória/ES. – CEP: 29045-401 
 
Sala das Sessões, 16 de julho de 2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual – DEM 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em discussão o Requerimento n° 
172/2008, que acaba de ser lido. 

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

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1388/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Sindicomerciários – Sindicatos dos Trabalhadores no 
Comércio do Estado, pela solenidade de premiação 
ao Projeto de Internação Cultural com os alunos do 
Ensino Médio do Colégio Americano – Unidade Vila 
Velha. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
1388/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1389/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba, pela 
posse de sua nova diretoria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1389/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1390/2008, de voto de 
congratulações com o 3º Sargento PM. Albertino 
Matias dos Santos; 1391/2008, com o 1º Tenente PM. 
Herivelton Amaral Rodrigues; 1392/2008, com o 
AL. CHS. PM. Rock Hudson Alves; 1393/2008, 
com o SD. PM Adilson José dos Santos; 
1394/2008, com o SD. PM. Erasmo Carlos Correa; 
1395/2008, com o 2º Tenente PM. Ricardo Nunes 
Ribeiro; 1396/2008, com o CB. PM. Marcelo 
Dantas Rosse; 1397/2008, com o CB. PM. Eliezer 
da Silva Cerqueira; 1398/2008, com o SD. PM. 
Divino José Calisto, todos requerimentos de 
autoria do Sr. Deputado Da Vitória, pelo 2º 
Destaque Operacional/2008, da 3ª Cia. Ind. De 
Linhares/ES. 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação os requerimentos que 
acabam de ser lidos. 

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

Aprovados. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1399/2008, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Itaguaçu pelas festividades do 31º 
Concurso Leiteiro, da 26ª Feira de Animais e da 8ª 
Feira do Café que acontecerá naquele Município. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1399/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1400/2008, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o Sr. Diones 
de Nadai, pela sua investidura na função de 
Procurador da Prefeitura Municipal de Serra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1400/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1401/2008, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o Sr. 
Carlos Alberto Macedo por sua contribuição ao povo 
espírito-santense, com relevantes serviços prestados 
durante sua vida profissional como reconhecido 
economista capixaba. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1401/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1402/2008, do Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com a Secretaria de Estado de Cultura 
pela reedição do livro Viagem de Pedro II ao Espírito 
Santo. 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1402/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
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Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1403/2008, do Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com a Secretaria de Estado de 
Transporte e Obras Públicas e DETRAN-ES pela 
nova CIRETRAN de Laranjeiras. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1403/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1404/2008, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com a 
Ordem dos Pastores Batistas do Brasil pela 
comemoração de seu quadragésimo aniversário. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1404/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1405/2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alfredo 
Chaves pelos trinta e cinco anos da fundação do 
Sindicato. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1405/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1407/2008, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Associação Capixaba de Supermercado - ACAPS, 
pela realização de abertura da 22ª Convenção 
Capixaba de Supermercados. 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1407/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1408/2008, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Societá Italiana Di Castelo pela realização do 15º 
Encontro da Colônia Italiana em Castelo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1408/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1409/2008, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Associação de Igrejas Batistas de Cariacica pelo 
Encontro de Igrejas e Noite Missionária. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1409/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1410/2008, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a Ordem 
dos Pastores Batistas do Brasil pelo culto de 
comemoração do quadragésimo aniversário da 
Ordem, realizado na Igreja Batista da Praia da Costa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1410/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1411/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Jornal Turismo e Serviços pelo aniversário e um ano 
de existência. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1411/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1412/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Associação de Ceramistas do Espírito Santo e com o 
Núcleo de Artesanato em Taboa, pela belíssima 
exposição no Espaço Agricultura em Movimento. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1412/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1413/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a Rede 
Inter TV, afiliada da Rede Globo em Cabo Frio, pela 
inauguração de suas novas instalações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1413/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1414/2008, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de voto de 
congratulações com o Município de Cachoeiro de 
Itapemirim pela realização da 1ª Conferência 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1414/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1415/2008, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de voto de 
congratulações com o Município Santa Maria de 
Jetibá, Espírito Santo, pela realização da 28ª  Festa do 
Colono. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1415/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1416/2008, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de voto de 

congratulações com a Federação das Empresas de 
Transportes – ES, pela entrega do Prêmio 
“Fetransportes de Qualidade do Ar – 2008”. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1416/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1417/2008, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de voto de 
congratulações com a Secretaria de Estado do 
Trabalho e Assistência Social –Setades, pela 
realização da 2ª Conferência Estadual dos Direitos da 
Pessoa Idosa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1417/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 1418/2008, dos 
Deputados Atayde Armani e Guerino Zanon, de 
voto de congratulações com o Município de 
Itaguaçu e com a presidência da Itapocrian, pela 
realização do 31º Concurso Leiteiro, 26ª Feira de 
Animais e 8ª Festa do Café. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1418/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1419/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Colégio Americano pela solenidade de premiação 
alusiva ao Projeto de Interação Cultural. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1419/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 1420/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
presidente das Empresas de Transporte do Estado, 
pela cerimônia de entrega do Prêmio Fetransporte de 
Qualidade do Ar 2008. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1420/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1421/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Convenção Evangélica dos Ministros das 
Assembléias de Deus no Estado, pelos cultos 
evangélicos na alusão à 46ª Assembléia Geral 
Extraordinária. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1421/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1422/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
FENAGRA-ES – Fórum Estadual de Entidades 
Negras, pela plenária de apresentação das propostas 
de políticas de promoção da igualdade racial para 
candidatos a prefeituras na eleição de 2008. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1422/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1423/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Findes – Sistema Federação das Indústrias do 
Espírito Santo, pelo Dia da Indústria Capixaba e pela 
comemoração do qüinquagésimo aniversário de 
fundação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1423/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1424/2008, de votos de 
congratulações com o Sr. Ernesto Mosaner Júnior, 
pela posse como 2º vice-presidente da Diretoria 
Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 1425/2008, 
com o Sr. Aristóteles Passos Costa Neto, pela posse 
como 3º vice-presidente da Diretoria Plenária da 
Findes/Cindes 2008/2011; 1426/2008, com o Sr. 
Ademar Antônio Bragatto, pela posse como 1º diretor 
administrativo da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1427/2008, com o Sr. Túlio Samorini, 
pela posse como 2º diretor administrativo da 
Diretoria Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 
1428/2008, com o Sr. Francisco Xavier Mill, pela 
posse como 3º diretor administrativo da Diretoria 
Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 1429/2008, 
com o Sr. Tharcício Pedro Botti, pela posse como 1º 
diretor financeiro da Diretoria Plenária da 
Findes/Cindes 2008/2011; 1430/2008, com o Sr. 
Flávio Sérgio Andrade Bertollo, pela posse como 2º 
diretor financeiro da Diretoria Plenária da 
Findes/Cindes 2008/2011; 1431/2008, com o Sr. 
Raphael Cassaro Machado, pela posse como 3º 
diretor financeiro da Diretoria Plenária da 
Findes/Cindes 2008/2011; 1432/2008, com o Sr. 
Ricardo Ribeiro Barbosa, pela posse como diretor da 
Diretoria Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 
1433/2008, com o Sr. Manoel de Souza Pimenta 
Neto, pela posse como diretor da Diretoria Plenária 
da Findes/Cindes 2008/2011; 1434/2008, com o Sr. 
Luciano Raizer Moura, pela posse como diretor da 
Diretoria Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 
1435/2008, com o Sr. Alejandro Duenas, pela posse 
como diretor da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1436/2008, com o Sr. Álvaro José Bastos 
Miranda, pela posse como diretor da Diretoria 
Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 1437/2008, 
com o Sr. Arthur Arpini Coutinho, pela posse como 
diretor da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1438/2008, com o Sr. Benizio Lázaro, 
pela posse como diretor da Diretoria Plenária da 
Findes/Cindes 2008/2011; 1439/2008, com o Sr. 
Carlos Augusto Lira de Aguiar, pela posse como 
diretor da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1440/2008, com o Sr. Edvaldo Almeida 
Vieira, pela posse como diretor da Diretoria Plenária 
da Findes/Cindes 2008/2011; 1441/2008, com o Sr. 
Egídio Malanquini, pela posse como diretor da 
Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011;1442/2008, com o Sr. Elcio Alves, pela 
posse como diretor da Diretoria Plenária da 
Findes/Cindes 2008/2011; 1443/2008, com o Sr. 
Loreto Zanotto, pela posse como diretor da Diretoria 
Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 1444/2008, 
com o Sr. Marconi Tarbes Vianna, pela posse como 
diretor da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1445/2008, com o Sr. Neviton Helmer 
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Gasparini, pela posse como diretor da Diretoria 
Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 1446/2008, 
com o Sr. Paulo Roberto Almeida Vieira, pela posse 
como diretor da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1447/2008, com o Sr. Ricardo Vescovi de 
Aragão, pela posse como diretor da Diretoria Plenária 
da Findes/Cindes 2008/2011; 1448/2008, com o Sr. 
Wilmar dos Santos Barroso Filho, pela posse como 
diretor da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011;  1449/2008, com a Sr.ª Mariluce Polido 
Dias, pela posse como diretora da  Diretoria Plenária 
da Findes/Cindes 2008/2011; 1450/2008, com a Sr.ª 
Clara Thais Rezende Cardoso Orlandi, pela posse 
como conselheira fiscal titular da Diretoria Plenária 
da Findes/Cindes 2008/2011; 1451/2008, com o Sr. 
Vladimir Rossi, pela posse como conselheiro fiscal 
titular da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1452/2008, com o Sr. Lucas Izoton 
Vieira, pela posse como presidente da  Findes/Cindes 
2008/2011 e representante do CNI - Conselho  
Nacional da Indústria; 1453/2008, com o Sr. Altamir 
Alves Martins, pela posse como conselheiro fiscal 
titular da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1454/2008, com o Sr. Rogério Pereira 
dos Santos, pela posse como conselheiro fiscal 
suplente da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1455/2008, com o Sr. Mário Sérgio do 
Nascimento, pela posse como conselheiro fiscal 
suplente da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1456/2008, com o Sr. José Henrique 
Roldi, pela posse como conselheiro fiscal suplente da 
Diretoria Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 
1457/2008, com o Sr. Áureo Vianna Mameri, pela 
indicação para receber a Medalha do Mérito 
Empreendedor da Indústria do Espírito Santo 2008, e 
pela posse como diretor da Diretoria Plenária da 
Findes/Cindes 2008/2011; 1458/2008, com o Sr.  
Luiz Rigoni, pela indicação para receber a Medalha 
do Mérito Empreendedor da Indústria do Espírito 
Santo 2008, e pela posse como diretor da Diretoria 
Plenária da Findes/Cindes 2008/2011; 1459/2008, 
com o Sr. Luiz Claudio Nogueira Muniz, pela posse 
como diretor da Diretoria Plenária da Findes/Cindes 
2008/2011; 1460/2008, com o Sr. Sérgio Rogério de 
Castro, pela posse como 1º vice-presidente da 
Diretoria Plenária da Findes/Cindes 2008/2011 e 
representante do CNI – Conselho Nacional da 
Indústria, todos requerimentos de autoria do Sr. 
Deputado Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação os requerimentos que 
acabam de ser lidos. 

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

Aprovados. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1461/2008, do Deputado 

Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
presidente da ACAPS – Associação Capixaba de 
Supermercados, pela realização da 22ª Convenção 
Capixaba de Supermercados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1461/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1462/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Sr. João Felício Scárdua, diretor-superintendente do 
SEBRAE-ES, pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo com uma administração sólida e 
transparente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1462/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO Nº 1463/2008, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Banda Kayana Roots pela gravação de seu DVD ao 
vivo, em comemoração aos três anos de existência. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n° 
1463/2008, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. (Pausa) 
 

(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
comparecem os Srs. Deputados 
Freitas, Luciano Pereira, Robson 
Vaillant, Janete de Sá e Theodorico 
Ferraço.)  

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 

DENADAI) – Sr. Presidente, informo a V. Ex.ª que 
não há mais Expediente a ser lido. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Obrigado, Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai.  

Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se ao Grande Expediente, hoje 
destinado ao uso da Tribuna Popular, conforme 
previsto no artigo 267 do Regimento Interno. 
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Vou suspender a presente sessão para a 
entrada dos convidados. (Pausa)  

 
(A sessão é suspensa às 15h22min e 
reaberta às 15h26min)  
 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Está reaberta a sessão.  
 Concedo a palavra, por indicação do Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, à Sr.ª Elizabeth Reis, 
coordenadora da Mulher Trabalhadora do Sindisaúde. 
 
 A SR.ª ELIZABETH REIS – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, uma boa tarde. Pedimos a atenção de 
todos para a tela que está exposta, porque passaremos 
algumas imagens dos nossos hospitais públicos. 
 Sr. Presidente, recentemente a Secretaria de 
Estado da Saúde apresentou sua política de 
qualificação dos profissionais de saúde divulgando na 
mídia o fortalecimento e a melhoria da gestão, 
associando investimentos que ultrapassam um bilhão 
de reais, inclusive na capacitação profissional, e 
declarou que anualmente todo profissional de saúde 
será contemplado com essa suposta política. 
Perguntamos: para quê? Para quem? Porque até agora 
somente alguns foram favorecidos, inclusive com 
cursos de mestrado fora do Estado, com todas as 
despesas pagas, enquanto a maioria absoluta dos 
servidores da saúde está esquecida. Não queremos 
capacitação sem uma política de valorização salarial 
e profissional. Onde está o plano de cargos e 
salários? Por que os representantes do povo estão 
pagando milhões de reais a consultorias cujos 
projetos não saem do papel e não são apresentados 
aos servidores e nem às entidades envolvidas ou 
sequer aos próprios deputados? 

Temos um fato: a empresa IBAP, do Rio de 
Janeiro, recebeu trezentos e setenta mil reais, em 
2007, fora os acréscimos contratuais, mas nenhum de 
nós viu ou verá os resultados desse suposto trabalho. 
 O Ministro da Saúde, Sr. José Gomes 
Temporão, destacou que os profissionais da saúde 
pública experimentarão os resultados da ousadia da 
gestão capixaba. O Estado vai investir nos atores 
principais do processo, pois são justamente esses 
servidores – nós, servidores da saúde estadual - que 
se encontram massacrados, desmoralizados e 
desmotivados pelos baixos salários. Somos nós que 
iremos concretizar as propostas de avanço na 
qualidade da promoção da saúde e que teremos nossa 
atividade profissional reconhecida com condições 
dignas de trabalho e crescimento. Palavras fortes de 
grande significado, mas que não retratam a política 
de governo para a saúde estadual. 
 Há exatos dois anos usamos como cidadão 
esta tribuna para deixar claro o descaso do gestor da 
saúde para com a implantação do plano de cargos e 
salários e de um piso salarial digno para todos os 
servidores da saúde, sem privilégios e sem 

corporativismo. Inúmeras justificativas para justificar 
o injustificável, o inadmissível, ou seja, a falta de 
respeito pelo servidor da saúde, em especial o 
efetivo. 
 Ao se aposentarem, os servidores da saúde 
perdem em média sessenta por cento de tudo que 
contribuíram ao longo dos anos. Assim, servidores 
que já cumpriram seu tempo de serviço e idade, 
cansados, muitos até doentes, necessitando ter seu 
direito de aposentadoria assegurada, não 
conseguem, pois não recebem sequer para se 
alimentar corretamente, e muitos são obrigados a 
fazer empréstimos.  
 Temos uma saúde carente e doente para 
cuidar de uma população igualmente massacrada. 
Parece tão difícil investir e valorizar o mínimo de 
recursos desses bilhões de arrecadação no principal 
elemento que compõe a área da saúde: seus 
servidores, sua mão-de-obra, que está completamente 
abandonada e desmotivada. 
 Somos nós, servidores efetivos da saúde, em 
fase de extinção, pois não existe concurso público há 
quatorze anos, que com o nosso trabalho diário, 
atendemos à população capixaba em todos os 
municípios, apesar da falta de respeito e ausência 
daqueles que deveriam valorizar e implementar 
verdadeiras políticas públicas. A situação está cada 
vez mais insustentável para nós, servidores, pela falta 
de apoio, de reconhecimento, de valorização e de 
respeito. 
 Peço aos senhores que prestem atenção no 
que estou falando, porque infelizmente muitos 
deputados ficam até de costas. Como servidora e 
cidadã sinto-me até desrespeitada. V. Ex.as de 
esquecem de que quem paga os salários dos senhores 
somos nós. 
 O Governo do Estado, ao invés de aplicar 
políticas públicas verdadeiras ao servidor, cria 
abonos e contrata uma consultoria após a outra. É 
impressionante! Recentemente contrataram a 
Fundação Getúlio Vargas –FGV- para refazer o 
trabalho do IBAP-RJ, aquela dos trezentos e setenta 
mil reais. Assim, passam-se os anos sem que nada 
seja realizado para melhoria de fato dos profissionais 
da saúde. 
 Onde está o concurso público para todas as 
categorias? Por que mais de um mil e seiscentos 
servidores da saúde recebem menos de quatrocentos e 
quinze reais de salário base por mês? O destino da 
saúde é o subsídio, aquele implantado em vários 
órgãos e detestado por todos? Qual é o estímulo 
desses profissionais? Qual o verdadeiro objetivo 
dessa ação de sucateamento do profissional 
concursado? O que pretende o gestor da saúde agindo 
dessa forma com os seus servidores, a quem inclusive 
não recebe? 
 O Sindsaúde está sempre disposto ao diálogo 
por meio de seus representantes, visando ao bem 
comum, uma ação de parceria. Mas parceria com 
quem? Quem realmente se importa com a saúde de 
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nosso Estado? Precisamos de resultados efetivos e 
concretos. Não estamos pedindo que abram mão de 
suas alianças políticas, mas que apóiem os servidores 
da saúde nas nossas reivindicações junto ao governo 
estadual, pois elas são justas e legítimas. 
 Seria interessante que cada um de vocês 
passasse um dia no Hospital Dório Silva, ou no São 
Lucas, ou no Adauto Botelho ou no São José do 
Calçado, para sentirem de perto o que é um servidor 
que tem um salário baixo, desmotivado, atender 
pessoas doentes, carentes e sofrendo.  
 Mais uma vez, lamento o descaso daqueles 
que estão conversando, e de costas. Sinto muito e 
respeito aqueles que estão me ouvindo e prestando 
atenção. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Muito obrigado, Sr.ª Elizabeth Reis.  
 Concedo a palavra ao Sr. Valdir Weber, 
Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do 
Brasil. 

 
O SR. VALDIR WEBER – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Guerino Zanon; Srs. 
componentes da Mesa; colegas companheiros, boa-
tarde. 

Agradeço, em primeiro lugar, ao nobre 
Deputado Claudio Vereza o espaço requerido nesta 
Tribuna Popular em favor da Associação Cultural 
Alemã e Pomerana, neste momento em que 
comemora o Sesquicentenário da Imigração 
Pomerana no Estado do Espírito Santo. 

Em meados do século XIX, o governo 
imperial necessitou substituir a mão-de-obra escrava 
para impulsionar as suas lavouras. Contatos com 
populações de vários países da Europa, por meio de 
representantes oficiais obtiveram como resultado a 
vinda de levas de imigrantes para o trabalho agrícola 
em vários estados brasileiros.  

O Brasil necessitava dessa mão-de-obra, 
enquanto na Europa, atingida por guerras entre 
impérios, as oportunidades de trabalho escasseavam e 
as poucas terras estavam ocupadas. O Estado do 
Espírito Santo foi um dos que receberam mais 
imigrantes de várias nacionalidades, começando 
pelos pomeranos que vieram em maior leva. 

Os primeiros colonos imigrantes chegaram a 
Vitória em 1846, provindos do Hunsrück, e foram em 
1947 para a Colônia de Santa Izabel, hoje Município 
de Domingos Martins. Os primeiros colonos 
pomeranos chegaram em 21 de junho de 1858 - há 
pouco celebramos essa data especial – mas nem todos 
eles eram de dentro da Pomerânia, mas da Prússia, 
que era um reinado maior. Até ao Rio de Janeiro 
vieram pelo Navio Show, e para Vitória no Navio 
Fluminense. 

Nosso querido diretor técnico do Arquivo 
Público do Estado do Espírito Santo, Sr. Cilmar 
Franceschetto, diz o seguinte: “Note-se que da lista 

de entrada consta a referência PRÚSSIA. Para 
algumas famílias foi possível localizar dados mais 
específicos quanto ao local de origem, a exemplo dos 
Pagung - inclusive temos um deputado aqui com esse 
sobrenome – dos Behend, dos Holz, dos Eickhof, 
procedentes de Brandeemburgo. Do Ernst Borstel 
temos no Arquivo o passaporte emitido em 
Magdeburg, na Saxônia”. 

Não foi localizada, para os primeiros 
imigrantes alemães chegados em 1858, qualquer 
referência de entrada de colonos vindos da 
Pomerânia. Eram escritos nomes específicos de suas 
localidades. Os primeiros que ganham o nome 
provindo da Pomerânia chegaram em 28 de junho de 
1859. Desse modo, essas famílias tornaram-se 
também pomeranas no Estado do Estado do Espírito 
Santo, uma vez que todos eles falavam 
“Plattdüütsch”, uma língua por muitos dito como 
dialeto. Entre si começaram afinal a falar a mesma 
língua, principalmente pelas necessidades de 
comunicação. 

O diretor Cilmar Franceschetto também nesse 
sentido sugere inclusive que diante deste contexto 
histórico seria interessante ampliar as comemorações 
até o próximo ano, uma vez que é um período nobre 
para as diversas celebrações.  

Nessa leva, além dos cento e trinta e nove 
passageiros prussianos (alemães), também chegaram 
no mesmo navio sessenta luxemburgueses e um 
belga. Assim sendo, no ano de 1858 chegaram 
algumas poucas dezenas de famílias, seguindo em 28 
de junho de 1859 uma leva um pouco maior. Porém, 
a maior parte dos pomeranos, hoje, no Espírito Santo, 
veio no período de 1872 a 1873, a bordo dos navios 
“Gutemberg”, “Anne Helene “, “Maria Heyden”, 
“Adolph”, “Doctor Barth” e “Hainan”, que atracaram 
em Vitória.  

Eles vieram numa época em que o país se 
preocupava com o alargamento de suas fronteiras 
agrícolas, substituindo a mão-de-obra escrava, e ao 
mesmo tempo tinha o intuito do branqueamento da 
raça. Aos pomeranos foram destinadas terras 
anteriormente ocupadas pelos índios botocudos, que 
haviam sido, ao longo dos anos, dizimados pelos 
brancos.  

Inicialmente, os imigrantes localizaram-se 
nas montanhas de Santa Isabel e Santa Leopoldina e, 
hoje, Santa Maria de Jetibá. Mais tarde, enfrentando 
o desafio da floresta instalaram-se também mais no 
Norte: Pancas, São Gabriel da Palha, Laranja da 
Terra, Baixo Guandu e Vila Pavão. Tanto numa 
região como na outra, o objetivo da presença 
pomerana, dentro de uma estratégia montada pelo 
governo, era tão-somente valorizar a terra 
desocupada.  

Os primeiros anos foram extremamente 
difíceis, segundo relatos da época. Desconheciam o 
idioma do novo país, não possuíam ferramentas 
adequadas, não tinham assistência médica do governo 
e ficaram no isolamento nas regiões montanhosas. Os 
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imigrantes não sabiam o que fazer primeiro: se 
preparavam a lavoura para dar alimento ou se 
construíam a casa da família. Normalmente era 
assim. Somente três anos depois eles tiveram 
propriedades mais ou menos organizadas. Para isso 
foi determinante a adoção “Juntament”, ou 
juntamento, uma forma de trabalho em mutirão, 
muito comum entre os pomeranos.  

No período histórico da nacionalização de 
Getúlio Vargas, vários jovens foram chamados para 
servir exército, principalmente no Rio de Janeiro - 
meu pai foi um deles - no intuito de trazer esses 
jovens para outros locais. Esse fato teve grande 
influência nesses jovens que em grande parte 
voltaram para o interior, mas com um outro 
referencial.  

Mais de um século esses pomeranos ficaram 
isolados nessas regiões altas, no período de 1858 a 
1970, isolados e discriminados devido ao 
confinamento social e cultural que se impuseram. A 
língua pomerana usada entre eles e a sua fé foram um 
dos sustentáculos. Mais de oitenta por cento eram 
luteranos. 

Somente a partir dos anos 1970, quando os 
pastores alemães nessas paróquias e comunidades 
foram gradativamente substituídos por pastores 
brasileiros da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, da linha teológica e ideológica da 
Teologia da Libertação, realizando uma gradativa 
conscientização social e política, que a comunidade 
pomerana abriu os horizontes e participou de forma 
mais ativa da vida social e política e, inclusive, 
passou a participar de eleições, conseguindo eleger 
para o Executivo e o Legislativo representantes para 
defender seus direitos.  
 Dois órgãos do Estado contribuíram para essa 
abertura e saída do isolamento: o IBC e a Acaes. Eles 
deram sustentação técnica e trouxeram o grande 
referencial para essas comunidades da região serrana.  
 Neste espaço solene para homenagear os 
cento e cinqüenta anos da vinda desses alemães, 
pomeranos, prussianos, deixamos registrados nossos 
agradecimentos e ainda citamos alguns poucos nomes 
que estiveram juntos nessa viagem, homenageando 
essas famílias: Bartels, Behrend, Brunow, Brusch, 
Ebermann, Eickhoff, Geich, Hamann, Heidmann, 
Holz , Leihrs, Lohrbeer, Meyer, Mundt, Ohnesorge, 
Pagung, Schulz, Stuhr, Wellmer, Werneck, Schow. 

 
O Sr. Claudio Vereza – Pastor Valdir 

Weber, o pronunciamento do senhor é em 
comemoração aos cento e cinqüenta anos da vinda 
dos primeiros imigrantes pomeranos ao Espírito 
Santo. Quando estivemos na presidência desta Casa, 
acolhemos a vinda de vários representantes que 
comemoravam os cento e oitenta anos da imigração 
alemã Agora a Acaes promove as comemorações, 
que durarão um ano, da vinda dos pomeranos, que 
contribuíram significativamente para a formação do 
povo capixaba e ainda contribuem para a nossa 

economia, seja na cafeicultura, na produção de 
hortifrutigranjeiros, na cultura, na diversidade 
religiosa e até mantendo uma língua, ou um derivado 
de uma língua, um dialeto, que não existe mais na sua 
origem mas que no Espírito Santo ainda é falado, é 
uma língua viva.  

Temos de nos alegrar por essas 
comemorações e nos somar a todas as iniciativas da 
associação para registrar os cento e cinqüenta anos - 
no português mais antigo fala-se sesquicentenário - 
da imigração pomerana no Espírito Santo, da vinda 
dos primeiros imigrantes pomeranos. Parabéns!  

Obrigado pela presença nesta Casa, que 
muito nos honra. O senhor, pastor da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em 
Domingos Martins, contribui significativamente para 
uma vida melhor da nossa gente. Obrigado. 

 
O SR. VALDIR WEBER – Com relação 

ainda à língua, faço referência ao Dr. Esmael 
Tressmam, que editou um dicionário 
pomerano/português com quinze mil palavras. O 
livro faz o maior sucesso nas escolas dos municípios 
onde se fala pomerano. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Agradecemos ao pastor Valdir Weber.  
Concedo a palavra, por indicação do Sr. 

Deputado Claudio Vereza, à Sr.ª Susana Tatagiba, 
presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Espírito 
Santo. 

 
A SR.ª SUSANA TATAGIBA – (Sem 

revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, colegas jornalistas, 
colegas presente nesta Casa e telespectadores da TV 
Assembléia Legislativa, boa-tarde. 
 Mais uma vez volto a esta tribuna para falar 
em defesa da formação universitária para o exercício 
da profissão de jornalista. Para muitos pode 
parecer um grande paradoxo, pois no campo 
profissional as palavras-chave são qualidade, 
conhecimento e formação continuada. Mas, 
infelizmente, nós, jornalistas, estamos enfrentando 
os grandes impérios de comunicação do país que 
querem pôr um fim à exigência do curso superior 
de jornalismo para a obtenção do registro 
profissional como determina a nossa 
regulamentação profissional. O ataque à profissão 
jornalística é mais um ataque às liberdades sociais. 
A intenção, infelizmente, é desregulamentar as 
profissões e aumentar as barreiras a um mundo 
mais pluralista, democrático e justo. 
 Usando o artifício de que a exigência do 
diploma de curso superior é uma violação à liberdade 
de imprensa, os patrões da mídia cometem uma grave 
falácia, pois a liberdade de informação e de expressão 
são princípios democráticos garantidos 
expressamente na Constituição Federal, como 
também está garantido o exercício da profissão, 
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ficando reservado à lei dispor sobre a qualificação 
profissional. 
 Citando o presidente da Federação Nacional 
dos Jornalistas, Fenaj, Sr. Sérgio Murillo de Andrade, 
em um texto publicado neste domingo no jornal A 
Gazeta, “A regulamentação das profissões é bastante 
salutar em qualquer área do conhecimento humano. É 
meio legítimo de defesa corporativa, mas, sobretudo, 
é uma certificação social de qualidade e segurança ao 
cidadão. Impor aos profissionais do jornalismo a 
satisfação de requisitos mínimos, indispensáveis ao 
bom desempenho do ofício, longe de ameaçar a 
liberdade de imprensa, é um dos meios pelos quais, 
no estado democrático de direito, se garante à 
população qualidade na informação prestada – base 
para a visibilidade pública dos fatos, debates, versões 
e opiniões contemporâneas”. 
 Há oitenta anos os jornalistas lutam pela 
qualificação profissional. No primeiro congresso da 
categoria, em 1918, os jornalistas já expressavam a 
preocupação com a formação de qualidade, através 
da necessidade de implantação do ensino superior de 
jornalismo. Os primeiros cursos surgiram no Brasil 
na década de 1940 e, agora, após décadas de 
regulamentação profissional com a exigência de 
formação superior específica em jornalismo, a 
sociedade corre o risco de perder muito se o poder de 
dizer quem pode ou não ser jornalista ficar nas mãos 
e a cargo dos donos de veículos de comunicação, 
ficar nas mãos de interesses privados e de motivações 
particulares. 
 Não se pode ter uma atitude ou mesmo o 
pensamento simplista de achar que o jornalista pode 
ter apenas sua formação baseada no tecnicismo. A 
formação do jornalista é muito maior e complexa, 
pois se pauta pela convivência democrática, ética e 
humanística que tem como instrumental principal os 
bancos das faculdades de jornalismo. É sempre 
importante lembrar que tratamos com seres humanos, 
tratamos com pessoas, tratamos com gente. 
 A formação universitária em jornalismo é o 
ponto de partida para provocar uma discussão 
permanente no profissional de imprensa, do seu papel 
social na elaboração e no trato de um bem público 
que é a informação de qualidade, que dialoga 
diariamente com milhares de cidadãos e cidadãs 
brasileiros. 
 Repetindo trecho do texto do professor 
Muniz Sodré, também presidente da Fundação 
Biblioteca Nacional, “Como conceber hoje o 
funcionamento dessa instituição ‘quase-pública’, 
geradora da informação necessária ao cidadão para o 
pleno funcionamento da democracia, sem uma 
formação universitária, especializada, de jornalistas? 
Informação não é um mero produto, nem serviço: é o 
próprio solo da sociedade em que vivemos, é o 
campo onde joga o cidadão. Se a garantia dessa 
formação adequada se espelha hoje no diploma, viva 
o diploma!”. 

 Em 2001, numa ação provocada pela 
Associação Brasileira dos Donos de Rádio e TV – 
Abert, uma juíza paulista, numa sentença, jogou por 
terra anos de luta pela qualidade da informação e 
suspendeu a exigência do diploma de curso superior 
para atuar como jornalista. Em 2005, por 
unanimidade, o Tribunal Regional Federal de São 
Paulo reconheceu a constitucionalidade da exigência 
da formação superior específica. Agora, depois de 
uma longa tramitação, o processo que questiona a 
exigência da formação específica para o exercício do 
jornalismo entrou na pauta do Supremo Tribunal 
Federal e ainda este ano deve ser finalmente julgado. 
 Encerrando a minha fala, volto a citar o 
presidente da Fenaj, o jornalista e professor Sérgio 
Murillo de Andrade, de que este momento em que o 
Supremo Tribunal Federal avalia a necessidade da 
nossa formação específica é, com certeza, um dos 
mais importantes dessa longa guerra de mais de 
setenta anos em defesa da regulamentação 
profissional dos jornalistas. Os brasileiros e, neste 
momento específico, os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, não podem permitir que se volte a 
um período obscuro em que existiam donos absolutos 
e algozes das consciências dos jornalistas e, por 
conseqüência, de todos os cidadãos! 

 
 O Sr. Claudio Vereza – Susana Tatagiba, 
presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Espírito 
Santo, nossa saudação pela sua vinda a esta Casa, 
junto com os demais dirigentes do sindicato, para 
trazer mais uma vez esse assunto que é nacional: a 
necessidade da regulamentação da profissão de 
jornalista, com exigência de curso superior para o 
exercício da profissão, exigência essa que existe para 
advogados, para médicos, enfermeiros, engenheiros, 
arquitetos e para tantas outras profissões. 
 Já exercemos na prática popular o trabalho de 
jornalista popular sem curso superior. Anos depois 
fizemos um curso superior e o completamos 
recentemente, no mês de março. A diferença é 
muito grande. No curso superior temos uma visão 
ampla da sociedade, da profissão, e não apenas com 
foco técnico, mas uma visão da psicologia, da 
sociologia, das ciências sociais, da economia, da 
história do país, da história do jornalismo, da história 
do Espírito Santo. Enfim, passamos a ter, além de 
conhecimento técnico, conhecimentos amplos que 
nos permitem exercer a profissão com maior 
amplitude e com uma visão muito mais holística, uma 
visão muito mais global. 
 Nosso apoio total a essa luta do Sindicato dos 
Jornalistas e da Federação Nacional pela 
regulamentação com exigência de curso superior para 
o exercício da profissão. Parabéns pela sua vinda a 
esta Casa. 
 

 A SR.ª SUSANA TATAGIBA – Obrigada, 
Sr. Deputado Claudio Vereza, pela oportunidade. 
(Muito bem!)  
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) –  Agradecemos à Sr.ª Susana Tatagiba, 
presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Espírito 
Santo. 

Não havendo mais orador presente, vou 
suspender a sessão para que os convidados se retirem 
do Plenário.  

Está suspensa a sessão. (Pausa) 
 
(A sessão é suspensa às 15h58min e 
reaberta às 16h08min) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Está reaberta a sessão. 
  
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Visto que neste momento entraremos na 
Ordem do Dia e que nela constam alguns vetos, 
solicitamos aos Srs. Deputados que se encontram nos 
gabinetes que desçam ao Plenário para começarmos a 
votação. Apesar de haver quorum, fazemos essa 
solicitação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Agradeço ao Sr. Deputado Elcio Alvares, 
Líder do Governo. Ratificamos a solicitação de V. 
Ex.ª pedindo aos Srs. Deputados que se encontram 
nas salas anexas e nos gabinetes que venham para o 
Plenário. (Pausa) 
 
 Passa-se à Ordem do Dia: 
 

1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 
da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei nº 82/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que institui a Política 
Estadual de Descentralização de Emissão de 
Carteiras de Identidade – Identidade na 
Escola. Publicado no DPL no dia 
09/04/2008. Mensagem de veto nº 141/2008, 
publicada no DPL do dia 24/06/2008. Veto 
vencido em 01/08/2008. (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 

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

da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei nº 86/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Incentivo ao Turismo 
para o Idoso. Publicado no DPL do dia 
17/04/2008. Mensagem de veto nº 142/2008, 
publicada no DPL do dia 24/06/2008. Veto 
vencido em 02/08/2008. (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 

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

da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei nº 255/2007, do Deputado 
Robson Vaillant, que dispõe sobre a 
importação, comercialização, criação e porte 

de cães da raça pitt-bull, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
19/07/2007. Mensagem de veto nº 146/2008, 
publicada no DPL do dia 24/06/2008. Veto 
vencido em 03/08/2008. (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 

 
4. Discussão prévia, em 1º turno, da Proposta 

de Emenda Constitucional nº 19/2007, do ex-
Deputado Elion Vargas, que altera artigo 
139, que trata sobre operações que destinem 
mercadorias para o exterior. Publicado no 
DPL do dia 28/12/2007. Parecer nº. 
257/2008, da Comissão de Justiça, pela 
inadmissibilidade, publicado no DPL do dia 
17/07/2008. Quorum para aprovação: 3/5(18 
votos) – votação nominal. 

 
5. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

15/2008, do Deputado Euclério Sampaio, que 
cria normas para utilização do cartão 
corporativo por parte do Governo do Estado. 
Publicado no DPL do dia 22/02/2008. 
Parecer nº 254/2008, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 17/07/2008. 

 
6. Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 08/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, dispõe sobre a proibição de 
realização de eventos com bebidas liberadas 
("Open Bar") no âmbito do Estado. 
Publicado no DPL do dia 21/02/2008.  

 
7. Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 63/2008, do Deputado Marcelo 
Coelho, que dispõe sobre a divulgação aos 
passageiros rodoviários de informações sobre 
o estatuto do idoso relativas ao sistema de 
transporte coletivo interestadual. Publicado 
no DPL do dia 08/04/2008.  

 
8. Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 109/2008, do Deputado Jardel dos 
Idosos, que institui a Política Estadual de 
Condução, Educação e Prevenção de 
Acidentes para Condutores de 
Motocicletas/Triciclos de Transporte de 
Cargas, Volumes e Documentos. Publicado 
no DPL do dia 05/05/2008. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 82/2008. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Wolmar Campostrini e 
Claudio Vereza. 
 Designo para relatar o projeto o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 
  
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão, a Mensagem de Veto n° 141/2008 
encaminha veto total ao Projeto de Lei n° 82/2008, de 
autoria da Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, que 
institui a Política Estadual de Descentralização de 
Emissão de Carteiras de Identidade – Identidade na 
Escola. 

Opinamos pela inteira procedência do veto, 
sob o ponto de vista dos ditames da Constituição. 
Julgamo-lo inteiramente constitucional e dentro dos 
requisitos legais para ser votado no Plenário. Somos, 
portanto, pela sua manutenção. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO - A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 82/2008. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
O Presidente, de ofício, solicita aos Srs. 

Deputados que registrem presença nos terminais 
eletrônicos, para efeito de recomposição de quorum 
para votação. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 

 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Guerino Zanon, 
Janete de Sá, Jardel dos Idosos, 
Luciano Pereira, Marcelo Coelho, 
Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Srs. Deputados, registraram presença 
dezessete Srs. Deputados. 
 Há quorum para votação. 

Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei n° 82/2008. 
  

O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Na forma regimental, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 
  

O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, conforme a orientação do Sr. Presidente 
Guerino Zanon nas votações dessas matérias, os Srs. 
Deputados que se encontram nos gabinetes estão 
sendo convocados. O Sr. Deputado Robson Vaillant 
chegou e já temos o quorum necessário e os outros 
colegas também estão descendo para que se permita 
a tranqüilidade do quorum nas votações das 
matérias. Como Líder do Governo encaminho a 
votação pelo "SIM". (Muito bem!) 

 
(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
retiram-se os Srs. Deputados Cacau 
Lorenzoni, Aparecida Denadai, Da 
Vitória, Doutor Rafael Favatto, 
Euclério Sampaio, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Santos e Reginaldo 
Almeida) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o veto total aposto ao 
Projeto de Lei n° 82/2008. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
 Solicito aos Srs. Deputados que registrem o 
voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Carlos Casteglione, 
Claudio Vereza, Dary Pagung, 
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Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Freitas, 
Janete de Sá, Luciano Pereira, 
Marcelo Coelho, Robson Vaillant, 
Rodrigo Chamoun, Theodorico 
Ferraço e Wanildo Sarnáglia; vota 
NÃO o Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, votaram SIM quinze Srs. 
Deputados; vota NÃO um Sr. Deputado; uma 
abstenção do Presidente, regimentalmente impedido 
de votar.  
 Em conseqüência, fica aprovado o veto total 
aposto ao Projeto de Lei nº 82/2008. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Arquive-se o processo. 
 

O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e 
Srs. Deputados, temos certeza de que a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai elaborou esse projeto depois que 
mostramos a situação por que passa o cidadão 
brasileiro, principalmente a do Município de Vila 
Velha, para adquirir o documento de identidade. Mais 
uma vez parabenizamos essa grande e sublime 
Deputada Aparecida Denadai. Com inteligência e 
capacidade S. Ex.ª elaborou esse projeto que institui a 
Política Estadual de Descentralização de Emissão de 
Carteiras de Identidade – Identidade na Escola. 

Mostramos nesta tribuna a situação por que 
passa um cidadão para tirar a sua identidade. Ele paga 
taxa e enfrenta uma enorme fila. No DPJ do Município 
de Vila Velha, por exemplo, têm duzentos e oitenta e 
cinco presos e é nesse mesmo local que o cidadão tira a 
identidade. Contamos trezentas e cinqüenta pessoas 
dormindo na fila, no sereno, para adquirir uma senha. 
Temos três filhas que precisavam tirar o documento de 
identidade, e como todo bom cidadão também tivemos 
de enfrentar essa fila quilométrica. Se os senhores 
passarem às 5h, verão que falamos a verdade. Muitos 
não conseguem a senha e voltam no outro dia.  

Parabenizamos a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, essa brilhante mulher, autora de projetos 
interessantíssimos voltados para o bem-estar social. 
Tivemos que votar contra o veto, porque a idéia de S. 
Ex.ª foi brilhante. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Obrigado, Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Sr. Presidente, 

pela ordem! Recorro do despacho de V. Ex.ª, proferido 

durante o Pequeno Expediente desta sessão, ao Projeto 
de Lei nº 252/2008, de minha autoria, para o Plenário. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto 
de Lei nº 86/2008. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os membros 
da Comissão de Justiça, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Claudio Vereza e Doutor Wolmar Campostrini . 
 Designo para relatar o projeto o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Justiça, por serem atendidos todos os pressupostos 
legais constitucionais, somos pela manutenção do veto 
total aposto ao Projeto de Lei nº 86/2008, de autoria da 
Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) –Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o veto total aposto ao 
Projeto de Lei nº 86/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei nº 86/2008. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
pela ordem! Na forma regimental, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 
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 O SR. ELCIO ALVARES- (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, como Líder do Governo, encaminho a votação 
pelo “Sim”. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) - 
Em votação o veto total aposto ao Projeto de Lei n.º 
86/2008. 
 A presente matéria exige votação nominal, que 
será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao veto 
votarão SIM; os que forem contrários votarão NÃO. 
 Solicito aos Srs. Deputados que registrem o voto 
nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Srs. Deputados Atayde 
Armani, Carlos Casteglione, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Janete de Sá, Luciano 
Pereira, Marcelo Coelho, Robson 
Vaillant, Rodrigo Chamoun, Theodorico 
Ferraço e Wanildo Sarnáglia; vota NÃO 
o Sr. Deputado Jardel dos Idosos) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 
– Srs. Deputados, votaram SIM quinze Srs. Deputados; 
votou NÃO um Sr. Deputado; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar.  
 Em conseqüência, fica aprovado o veto total 
aposto ao Projeto de Lei nº 86/2008.  
 Comunique-se ao Governador. 
 Arquive-se o processo. 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto de 
Lei nº 255/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, para 
que esta ofereça parecer oral à matéria. 
  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Srs. Deputados Elcio Alvares, Doutor 
Wolmar Campostrini, Claudio Vereza e Vandinho Leite. 
 Designo para relatar o projeto o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão de 
Justiça, na Mensagem de Veto nº 146/2008, o Sr. 
Governador encaminha o veto total aposto ao Projeto de 
Lei nº 255/2007, de autoria do Sr. Deputado Robson 
Vaillant, que dispõe sobre a importação, comercialização, 
criação e porte de cães da raça pitt-bull. O nosso parecer é 
pela manutenção do veto, considerando que foram 
atendidos os pressupostos legais e constitucionais. (Muito 
bem!) 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 

Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
- Com o relator. 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o relator. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE - Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - A 
Presidência acompanha o voto do relator.  
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) - 
Em discussão o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 
255/2007. 
  
 O SR. ROBSON VAILLANT - Sr. Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo, na qualidade de 
autor do projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) - 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Robson Vaillant. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, o veto em discussão deu-se por intermédio 
de um acordo entre nós e o Governo do Estado, em 
virtude das manifestações de algumas instituições, de 
que o projeto não foi discutido. A matéria ficou um ano 
e meio tramitando nesta Casa, e, portanto, foi discutida. 
O veto, repetimos, deu-se por meio de um acordo, razão 
pela qual pedimos a V. Ex.as que votem pela sua 
manutenção. Possivelmente no ano que vem 
apresentaremos outro projeto e discutiremos melhor 
esse assunto. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Continua em discussão o veto. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto de Lei 
nº 255/2007. 
 O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, pela 
ordem! Peço a palavra para encaminhar a votação, na 
qualidade de Líder do Governo. 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio Alvares. 

 
 O SR. ELCIO ALVARES - (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as Deputadas, 
ficamos muito feliz com os esclarecimentos do Sr. 
Deputado Robson Vaillant. E, conforme o nosso parecer 
na Comissão de Justiça, pedimos aos Srs. Deputados que 
votem SIM, pela manutenção do veto. (Muito bem!) 

(De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, retira-se o Sr. Deputado Robson 
Vaillant)  
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 
– Em votação o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 
255/2007. 

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

(Procede-se o registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Srs. Deputados Atayde 
Armani, Carlos Casteglione, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Janete de Sá, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Marcelo 
Coelho, Rodrigo Chamoun, Theodorico 
Ferraço, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia.) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 
– Srs. Deputados, votaram SIM dezesseis Srs. Deputados e 
uma abstenção do Presidente, regimentalmente impedido 
de votar. 
 Em conseqüência, fica aprovado o veto total 
aposto ao Projeto de Lei nº 255/2007. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Arquive-se o processo. 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Sr. Presidente, 
pela ordem! Recorro do despacho de V. Ex.ª proferido 
durante o Pequeno Expediente desta sessão, ao Projeto de 
Lei nº 254/2008, de minha autoria, para o Plenário. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 
– Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer sobre 
o recurso. (Pausa) 
 
 Discussão prévia, em 1º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 19/2007.  

Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o parecer da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade da proposição. 
 O Presidente, de ofício, solicita aos Srs. 
Deputados que registrem presença nos terminais 
eletrônicos, para efeito de recomposição de quorum para 
votação. (Pausa) 
  

(Procede-se ao registro das presenças) 
 
(Registram presença os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Carlos Casteglione, 
Claudio Vereza, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Wolmar Campostrini, 
Elcio Alvares, Freitas, Guerino Zanon, 
Janete de Sá, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Marcelo Coelho, Robson 
Vaillant, Rodrigo Chamoun, Theodorico 
Ferraço, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 
– Srs. Deputados, registraram presença dezoito Srs. 
Deputados. 
 Há quorum para votação. 
 Em votação o parecer da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade da proposição. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se a proposição. 
 Discussão prévia do Projeto de Lei nº 15/2008. 
 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o parecer da Comissão de Justiça. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de 
Lei nº 08/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3ª 
sessão. 
 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de 
Lei nº 63/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3ª 
sessão. 
 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de 
Lei nº 109/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3ª 
sessão. 

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase das 
Comunicações. 
 Não havendo quem queira fazer uso da palavra e 
nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. 
Antes, porém, convoco os Srs. Deputados para a próxima, 
ordinária, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: Discussão única, do Projeto 
de Lei nº 244/2007. Discussão especial, em 3ª sessão, 
dos Projetos de Lei nos 08/2008, 63/2008 e 109/2008. 
Discussão especial, em 1ª sessão, dos Projetos de Lei 
nos 119/2008, 179/2008, 186/2008, 189/2008 e dos 
Projetos de Resolução nos 04/2008 e 06/2008. 
 

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

trinta minutos. 
 
*De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão os 
Srs. Deputados Sérgio Borges, Giulianno dos Anjos, e por 
estar licenciado o Sr. Deputado Paulo Foletto. 
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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 
DE AGOSTO DE 2008.  
 

(De acordo com as presenças registradas no 
terminal eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem os 
Srs. Deputados . Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Carlos Casteglione, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Freitas, Guerino Zanon, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luiz Carlos Moreira, 
Luzia Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, 
Rodrigo Chamoun, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Convido o Sr. Deputado Wanildo 
Sarnáglia a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(O Sr. Wanildo Sarnáglia lê 
Salmos 37:5) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Uma boa tarde a todos os servidores 
desta Casa; aos que se encontram nas galerias, 
particularmente aos alunos e aos que nos assistem 
pela TV Assembléia e pela TV Educativa. 

Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da sexagésima sétima sessão ordinária, 
realizada em 04 de agosto de 2008. (Pausa) 

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

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutir a 
ata. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Sr.as 
Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Casa, 

profissionais de imprensa e todos que nos assistem, 
boa-tarde. Saudamos os alunos que se encontram 
presentes nas galerias desta Casa e os Srs. Deputados 
e Deputadas pelo retorno, após o recesso. Ontem, 
apesar de estarmos presentes neste Plenário, não 
pudemos saudá-los.  

Senhor Presidente, votaremos pela aprovação 
da ata. Aproveitamos esses dois minutos e poucos 
que nos restam para falar sobre um assunto partidário 
meio lamentável. Ficamos tristes porque temos 
companheiro candidato a vereador pelo Município de 
Serra que apoiamos, que tem nos ligado, Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, porque tem se sentido 
perseguido pelo presidente do nosso partido, 
“candidato único” à prefeitura, Sr. Sérgio Vidigal. 
Tomaremos isso como pessoal. Consideramos 
mesquinho um candidato a prefeito perseguir um 
candidato a vereador. Não sabemos o que leva um 
candidato a prefeito, um homem de bem, tentar matar 
o sonho de um jovem que está começando na 
política. Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, é matar 
mais uma candidatura no Município de Serra. 
Achamos isso pessoal. 

Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, no 
Município de Serra todos sabem que o Sr. Miguel 
Max é nosso aliado - V. Ex.ª também sabe disso – e é 
filiado ao DEM, partido do Sr. Deputado Atayde 
Armani. Foi uma das primeiras pessoas que abraçou a 
nossa candidatura em 2002. E o candidato a prefeito 
do Município de Serra, Sr. Sérgio Vidigal, sabe disso 
também. É nosso aliado de primeira hora. Não 
sabemos por que uma pessoa guarda tanto rancor e 
ódio no coração. E tomamos isso como pessoal. 
Assomamos a esta tribuna, pois temos compromisso 
com Deus, com a nossa consciência e com o partido. 
E não é infidelidade, porque o DEM está apoiando o 
ex-prefeito Sérgio Vidigal.  
 A Sr.ª Deputada Aparecida Denadai passa 
pelo rapaz e o amedronta; o ex-prefeito Sérgio 
Vidigal tenta tirar as lideranças do rapaz. Por que o 
presidente do PDT, do nosso partido, tenta fazer isso? 
Será que quando o Sr. Sérgio Vidigal iniciou a 
carreira na política foi assim? O rapaz está iniciando, 
tentando construir um sonho.  

Deputado Wanildo Sarnáglia, V. Ex.ª, 3º 
Secretário da Mesa Diretora, é daquela região e sabe 
disso. O rapaz nos liga todos os dias apavorado e nos 
pergunta: “O que é que eu fiz? Só porque sou aliado 
do prefeito da Serra, Audifax Barcellos, e candidato 
do Deputado Euclério? Comecei caminhando com 
V.Ex.ª. Por quê? O que é que fiz demais? Não fiz 
nada!”. Continua, Miguel Max; você é um rapaz de 
bem e trabalhador. Você tem ao seu lado o prefeito 
da Serra , Sr. Audifax Barcellos, que é um homem de 
Deus e de bem, e tem o Deputado Euclério Sampaio. 
Você vencerá, porque tem Deus do seu lado. 
Continua, Miguel Max! (Muito bem!) 
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 O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutir a 
ata. 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sr.as Deputadas, registro que o Governo do Estado 
desde o primeiro momento, da primeira vítima fatal 
no PA de Itacibá, Cariacica, disponibilizou um 
milhão setecentos e cinqüenta mil reais para que 
fosse construída uma unidade de saúde, a fim de que 
novas vítimas não chegassem à fatalidade diante do 
conhecido “açougue”, como é chamado hoje o 
Pronto-Atendimento de Itacibá, não por causa dos 
servidores, mas devido a péssima qualidade dos 
instrumentos e do funcionamento daquela unidade.  

Fazemos esse registro porque várias pessoas 
nos cobraram e estamos querendo dizer para elas que 
o Governo já disponibilizou um milhão setecentos e 
cinqüenta mil reais, mas a burocracia do poder 
público municipal até hoje não fez nada para que esse 
projeto saísse do papel. Enquanto isso, mais uma 
pessoa morre no PA de Itacibá. (Muito bem!) 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª aos Projetos de Lei nos 256/2008 e 257/2008, de 
minha autoria, para audiência do Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
  

 (Comparecem os Srs. Deputados Dary 
Pagung, Doutor Rafael Favatto, Janete de Sá 
e Giulianno dos Anjos) 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Com base no art. 119 do 
Regimento Interno, requeiro a V.Ex.ª a supressão da 
fase do Grande Expediente, a fim de que passemos 
imediatamente à Ordem do Dia. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 
 Em votação o requerimento. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, pela ordem! Registramos a visita dos 

alunos do Centro Educacional Conexão, de Vila 
Velha, acompanhados da diretora, Sr.ª Gorethi, e da 
professora, Sr.ª Wilza Carla. Em nosso nome, em 
nome do Presidente Guerino Zanon e em nome de 
todos os Srs. Deputados damo-lhes as boas-vindas. 
(Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única do Projeto de Lei nº 
244/2007, do Deputado Robson Vaillant, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras 
de veículos efetuarem o 
licenciamento/emplacamento no Estado. 
Publicado no DPL do dia 18/07/2007. 
Pareceres n.os 266/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade; 
28/2007, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação, com emenda 
modificativa; 18/2007, da Comissão de 
Finanças, pela aprovação e 247/2008, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade 
e legalidade, à emenda modificativa, 
publicados no DPL do dia 18/07/2008.  

 
2. Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 08/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, dispõe sobre a proibição de 
realização de eventos com bebidas liberadas 
("Open Bar") no âmbito do Estado. 
Publicado no DPL do dia 21/02/2008.  

 
3. Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 63/2008, do Deputado Marcelo 
Coelho, que dispõe sobre a divulgação aos 
passageiros rodoviários de informações sobre 
o estatuto do idoso relativas ao sistema de 
transporte coletivo interestadual. Publicado 
no DPL do dia 08/04/2008.  

 
4. Discussão Especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 109/2008, do Deputado Jardel dos 
Idosos, que institui a Política Estadual de 
Condução, Educação e Prevenção de 
Acidentes para Condutores de 
Motocicletas/Triciclos de Transporte de 
Cargas, Volumes e Documentos. Publicado 
no DPL do dia 05/05/2008. 
 

5. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 119/2008, do Deputado Atayde 
Armani, que dispõe sobre a análise, pelo 
Governo do Estado, da pertinência de 
instalação de equipamentos de lazer e 
recreação para crianças cadeirantes. 
Publicado no DPL do dia 07/05/2008. 
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6. Discussão Especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 179/2008, da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre o descarte e 
destinação final de lâmpadas fluorescentes, 
aparelhos e carregadores e baterias de 
telefone celular, pilhas que contenham 
mercúrio metálico e demais artefatos que 
contenham metais pesados. Publicado no 
DPL do dia 05/06/2008. 
 

7. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 186/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, que institui a Política de 
Reciclagem de Entulhos de Construção 
Civil e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 09/06/2008. 
 

8. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 189/2008, da Deputada 
Luzia Toledo, que dispõe sobre a criação 
do Programa Estadual Água no Sítio. 
Publicado no DPL do dia 09/06/2008. 
 

9. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Resolução nº 04/2008, da 
Deputada Aparecida Denadai, que institui o 
Certificado de Responsabilidade Social, a 
ser conferido às empresas que publicarem o 
seu Balanço Social. Publicado no DPL do 
dia 05/05/2008. 
 

10. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Resolução nº 06/2008, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a colocação de 
recipientes especiais nas dependências da 
Assembléia Legislativa para recolhimento 
de pilhas e baterias usadas. Publicado no 
DPL do dia 05/05/2008. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Discussão única do Projeto de Lei nº 
244/2007. 

 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final 
 Discussão especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 08/2008. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos. 
 

 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as 

Deputadas e Srs. Deputados o projeto que dispõe 
sobre a proibição de realização de eventos com 
bebidas liberadas no âmbito do Estado do Espírito 
Santo não altera em nada, porque se o jovem vai lá 
beber gratuitamente ou não, não tem diferença 
alguma. O que realmente deveria haver seria a 
proibição de comandas – já vimos denunciando há 
longo tempo – em boates, danceterias e casa de 
shows, que estabelecem uma consumação mínima 
de, por exemplo, cinqüenta reais. Consumindo ou 
não, paga-se do mesmo jeito, o que induz ao 
consumo de bebidas alcoólicas, levando o jovem à 
embriaguez. Com consumação liberada o jovem 
consome se quiser, o que é até melhor.  

O que é preciso em nosso Estado é proibir 
que as boates distribuam uma comanda 
estabelecendo uma consumação mínima, porque 
praticamente obriga os jovens a consumir esse 
valor em bebidas alcoólicas. Por quê? Se ele recebe 
uma comanda informando que, consumindo ou 
não, aquele valor deverá ser pago, o jovem vai se 
embriagar; não tem jeito. O que devemos fazer, 
portanto, é proibir essa prática nas boates. E para 
consumir cinqüenta reais de bebida alcoólica, só se 
for à boate de ambulância. Mas esses jovens vão 
para essas casas noturnas em seus veículos e 
acabam se acidentando, como aconteceu em 
Itapuã, no início deste ano. Quando entramos em 
uma boate recebemos uma comanda de consumo 
de cinqüenta reais, no mínimo. Não a colocamos 
no bolso e deixamos de consumir. Mesmo sem 
querer consumimos. Isso induz o jovem a beber. 
 Entendemos a boa idéia da grande Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo, a quem respeitamos 
muito. Talvez seja a extrema preocupação de 
acabar com o consumo de álcool pelos jovens. No 
nosso ponto de vista esse projeto não é muito 
importante porque consumação liberada é para 
quem quer beber. Votaremos contra, mas 
desejamos boa sorte a Deputada Luzia Toledo, pois 
temos certeza de que o governador vetará esse 
projeto. S. Ex.ª vetou o nosso - e acatamos o veto - 
proibindo consumação mínima nas boates. A 
matéria visava a coibir os proprietários de boate a 
distribuir uma comanda e, conseqüentemente, o 
jovem ser obrigado a consumir quarenta, cinqüenta 
reais de bebida alcoólica. Por quê? Porque com 
essa comanda, repetimos, ele se sente obrigado a 
consumir; caso contrário pagará da mesma forma. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora ) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas, Srs. 
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Deputados, imprensa presente, servidores desta 
Casa, pessoas que nos acompanham das galerias, 
boa-tarde. Cumprimentamos nossos colegas 
parlamentares e funcionários pelo retorno a esta 
Casa. Que Deus nos abençoe para que possamos 
neste segundo semestre dar respostas ao povo do 
Estado do Espírito Santo, conforme o desejo das 
pessoas que nos colocaram nesta Casa de Leis.  

Descansamos um pouco, mas desde a 
semana passada retomamos os trabalhos nesta 
Casa, e estamos feliz por isso. Estamos satisfeita 
também com as visitas feitas ao interior do Estado. 
Vimos não apenas os resultados do nosso trabalho, 
mas, também, os da equipe do Sr. Governador 
Paulo Hartung. 

Chegamos recentemente de Mimoso do 
Sul, onde aconteceu a décima primeira edição do 
Festival da Sanfona e da Viola, um sucesso 
absoluto. Esteve presente ao evento o Sr. Marcus 
Vicente, Secretário Estadual de Turismo. Foi 
realizada naquele distrito de Conceição de Muqui, 
naquele sítio histórico, a reunião do Conselho 
Estadual do Turismo, com sessenta pessoas 
representando todo o Estado. Esteve presente 
também o professor Eberhard Hans Aichinger, que, 
por indicação da FIEMG, Federação das Indústrias 
de Minas Gerais, está coordenando o projeto Rota 
Imperial da Estrada Real. S. S.ª, juntamente com o 
Sr. Márcio Zouain, nosso técnico, fez uma palestra 
apresentando o projeto. 

A Sr.ª Dayse Maria Oslegher Lemos, 
Secretária Estadual de Cultura, esteve presente pela 
segunda vez e ficou ainda mais entusiasmada com 
os acontecimentos no âmbito cultural e musical no 
festival realizado em São Pedro de Itabapoana. 
Também estiveram presentes os Srs. José Eduardo 
Faria de Azevedo, Secretário Estadual de 
Economia e Planejamento, e José Eugênio Vieira, 
Secretário Extraordinário de Articulação com os 
Municípios, que proferiu uma palestra sobre 
regionalização. 

Agradecemos ao Sr. Governador Paulo 
Hartung e a toda sua equipe, porque se S.Ex.ª não 
fosse o padrinho da Orquestra Sanfona e Viola de 
Mimoso do Sul é claro que esse projeto não teria 
acontecido e não seria hoje um projeto nacional. 

Sr. Deputado Jardel dos Idosos, 
considerando a nossa condição de legislador, 
fazemos várias tentativas nesta Casa, e realmente 
queremos acabar com esse “Open Bar”, que nada 
mais é do que fechar um determinado espaço e 
cobrar dos jovens capixabas ou brasileiros a 
importância de cinqüenta, oitenta ou cem reais para 
freqüentar uma festa.Muitas vezes o jovem nem 
quer beber, mas chega a esse espaço fechado, paga 
a consumação, e na intenção de consumir o que já 
está pago, acaba bebendo muito. Foi isso que 

ouvimos recentemente, em um pequeno município: 
fecham um espaço e os jovens vão para lá com a 
intenção de dançar e aproveitar, mas então “rola” 
bebida e quanto mais bebida, mais alegria, porque 
as pessoas perdem o controle. Projeto semelhante a 
esse tramita no Paraná, onde já recebeu parecer da 
Comissão de Justiça pela constitucionalidade.  

É um bom projeto este de nossa autoria. 
Apresentamos muitos nesta Casa, mas essa é a 
nossa contribuição para que a juventude tenha cada 
vez mais saúde, e essa saúde de que falamos é 
contra as drogas, contra as bebidas. Portanto, 
ratificamos o nosso pedido. No nosso entender esse 
projeto é bom  
porque atende principalmente à periferia, pois é a 
forma que encontram de fazer festas fechadas e 
terem dinheiro para comprar bebida. 
 Sabemos que a bebida é o caminho para as 
outras drogas; é a primeira droga. Quando 
vereadora por Vitória apresentamos vários 
projetos, e um deles era sobre a prevenção às 
drogas. De seis em seis meses acontece a Semana 
de Prevenção às Drogas no Município de Vitória. 
Sabemos com certeza que a primeira droga é a 
bebida, e não a droga química. Depois da bebida 
vêm as drogas químicas; por isso reiteramos a 
intenção de ver esse projeto aprovado por esta 
Casa. 
 Mais uma vez comunicamos a toda 
sociedade do Espírito Santo, a todos nossos 
telespectadores, que voltamos com muita energia, 
com muita alegria no coração e com muita 
disposição. Temos o projeto estabelecendo a 
inclusão do Espírito Santo no projeto Estrada Real 
e no dia 13 deste mês esta Casa receberá os 
representantes de quatro Estados - Espírito Santo, 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - para 
criarmos a Frente Parlamentar do Turismo da 
Região Sudeste. Intensificamos cada vez mais 
nossos contatos com todo trade turístico, pois 
sabemos que essa inclusão de dez municípios do 
Espírito Santo na Estrada Real mudará o foco do 
turismo no nosso Estado. 
 Agradecemos ao Sr. Presidente Guerino 
Zanon o tempo que nos concedeu para falarmos 
não só sobre o nosso projeto dispondo sobre a 
realização de eventos com bebidas liberadas 
,“Open Bar”, mas também para ratificarmos o 
nosso compromisso com Mimoso do Sul e dizer 
que a prefeita Flavia Cisne e sua equipe 
organizaram uma festa linda. Passaram por São 
Pedro de Itabapoana mais de vinte mil pessoas. O 
Deputado Theodorico Ferraço foi o deputado mais 
votado de lá. Com certeza as pessoas voltarão no 
ano que vem, pois a festa foi linda. Foi a festa da 
paz, da música, da cultura e da integração. Não se 
falou em política, porque lá, sobre política quem 
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fala é o Deputado Theodorico Ferraço, a quem 
parabenizamos, pois foi o mais votado no nosso 
município e no distrito de São Pedro de 
Itabapoana. . Fomos àquela localidade só para 
dançar, para ouvir música e “beber” a cultura 
daquele sítio histórico, que cada vez mais está 
atraindo pessoas não só do Estado do Espírito 
Santo, mas do Brasil. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Não havendo mais oradores inscritos, o 
projeto vai às Comissões Permanentes. 
 Discussão especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 63/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai às Comissões Permanentes.  
 Discussão especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 109/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai às Comissões Permanentes.  
 Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 119/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 179/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 186/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 189/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Resolução nº 04/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Resolução nº 06/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 
 Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase das 
Comunicações.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, neste final de sessão 

saudamos todos os profissionais da área da saúde 
pelo Dia Nacional da Saúde, comemorado hoje. 
 A Saúde tem sido avaliada pela população 
de nossos municípios como o tema mais sensível, 
tema que recebe as maiores reclamações, cremos. 
Mas alguns municípios têm crescido nessa área e, 
hoje, o jornal A Gazeta divulga o índice Firjan de 
desenvolvimento municipal. É como se fosse um 
índice de desenvolvimento, mas adotado pela 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. No 
índice Firjan de desenvolvimento, Vitória se 
destaca como o único município do Espírito Santo, 
entre os cem melhores, em qualidade de vida. 
Vitória é o primeiro lugar no Espírito Santo; o 
segundo é Serra; o terceiro, Ibiraçu; o quarto, Vila 
Velha; o quinto, Aracruz, e dessa forma segue a 
lista de municípios.  

Um dos elementos que mais incidiu para o 
município obter bom resultado foi exatamente a 
área de saúde. É o caso do Município de Vitória, 
como citado pelo jornal A Gazeta, e do Município 
de Ibiraçu, que surpreendentemente está em 
terceiro lugar no Espírito Santo exatamente porque 
a área de saúde teve uma excelente gestão, 
ampliando os atendimentos em programa de 
atenção primária, como saúde da mulher e do 
idoso, e implantação do Programa de Saúde da 
Família. Infelizmente, o prefeito Jauber Pignaton 
não é candidato à reeleição. 

O vice-prefeito de Ibiraçu, que é do nosso 
partido, Partido dos Trabalhadores, Sr. Diogo 
Nardi, Secretário de Saúde, trabalhou bem nessa 
área, e constatem o resultado: o Município saiu da 
incômoda posição de mil cento e noventa e três e 
passou para a posição cento e setenta e cinco no 
ranking da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro, isso por causa dos investimentos 
significativos na área de saúde. 

Encerramos a nossa fala dizendo que 
provavelmente Cariacica vai entrar nesse rol dos 
municípios de boa qualidade de vida, porque 
recentemente deu um salto e conquistou a terceira 
posição em investimentos. Claro que numa 
avaliação posterior da Firjan, Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro, Cariacica com certeza 
melhorará a sua posição no ranking de municípios 
com qualidade de vida.  

Parabéns a todos os profissionais da área de 
saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, 
odontólogos, auxiliares de enfermagem e todos que 
atuam na área de saúde pelo Dia Nacional de 
Saúde. Vamos trabalhar para ampliar o serviço de 
saúde, implantar em nosso Estado um Sistema 
Único de Saúde de maneira mais eficaz, para que a 
nossa população tenha melhor qualidade de vida e 
possa assim usufruir melhor das condições 
oferecidas pelo poder público. 
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O Sr. Elcio Alvares – Sr. Deputado 
Claudio Vereza, é importante a intervenção de 
V.Ex.ª porque estamos tendo a oportunidade de 
fazer algumas radiografias sobre o 
desenvolvimento de cidades. O Espírito Santo 
recentemente foi brindado com a inclusão de 
Vitória, juntamente com Curitiba, Paraná, como as 
duas capitais entre as cem que têm um índice de 
vida qualificado como excelente.  

Queremos fazer um reparo nessa lista, e um 
reparo que confessamos sinceramente não ter 
fundamento técnico. É sobre um município que 
apareceu em penúltimo lugar, Ibitirama. Hoje, 
depois da administração brilhante do Prefeito 
Paulo Lemos, que não foi nosso correligionário, 
com quem não tivemos ligação política, Ibitirama 
mudou. Passamos pelo município e nos 
surpreendeu as ruas todas asfaltadas, o serviço de 
saúde. Com um detalhe: o Prefeito Paulo Lemos, 
num gesto de transparência elogiável, 
periodicamente, em plena praça pública, 
utilizando-se de um carro de som, divulga a 
prestação de contas da prefeitura. Ficamos, 
portanto, surpreendidos quando vimos Ibitirama 
aparecendo em penúltimo lugar na pesquisa.  

Hoje o prefeito fez uma declaração aos 
jornais que devemos ponderar. S. Ex.ª entende que 
essa classificação não foi muito atual, pois deve ter 
sido apanhado um período, que não sabemos. 

 

 O SR. CLAUDIO VEREZA – Ela é de 
2005. É por isso. 
 

 O Sr. Elcio Alvares – Estamos fazendo 
esse registro como um prêmio à excelente 
administração realizada pelo Prefeito Paulo Lemos, 
e estranhando porque aquela região de Ibitirama, 
em Santa Marta, teve um desenvolvimento notável. 
Vamos acreditar que numa outra pesquisa - a de 
2005 é a mais recente - tenhamos oportunidade de 
ver outros municípios chegando também a uma 
situação primorosa de qualidade de vida. 
 Parabéns a V. Ex.ª, Sr. Deputado Claudio 
Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Obrigado. 
Com certeza Ibitirama vai melhorar esse índice, 
pois esse anunciado foi relativo ao ano de 2005. Já 
se passaram três anos - 2005, 2006, 2007 - e parte 
de 2008. Com certeza a administração do ex-
deputado Paulo Lemos vai resultar numa melhoria 
do índice da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro sobre os municípios brasileiros em 
qualidade de vida. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Obrigado, Sr. Deputado Claudio 

Vereza, pela interferência em relação à 
comemoração do Dia Nacional da Saúde. 
 Registramos que ontem o Projeto Vida, 
uma entidade civil de Linhares, completou dez 
anos de existência com um carinho especial a todos 
os portadores do HIV. Esse projeto é presidido 
pelo nosso amigo Flávio Messias Soares.  
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sr.as Deputadas, o jornal A Tribuna de 
hoje, na coluna Galeria, publicou o seguinte:  
 

“Além da parada gay que quer 
promover em Barra de São 
Francisco, o deputado estadual 
Jardel dos Idosos (sem partido) 
parece disposto a fundar uma 
associação de GLBT na cidade”. 

 
 Muitos querem estragar uma amizade que 
construímos com o Prefeito Waldeles Cavalcante, 
um homem evangélico, um homem temente a 
Deus, um homem que merece todo carinho e 
respeito. Ficamos até meio abestalhado ao ler essa 
besteira, porque estamos em ritmo acelerado de 
campanha para as eleições municipais e todo 
mundo sabe que voto não tem cor, não tem raça, 
não tem religião. Todos vão atrás do voto de 
qualquer um, seja do negro, do branco, do pardo. 
Se pudesse, nosso gabinete não teria porta, porque 
nele entra negro, entra branco, entra incrédulo, 
ateu, judeu, cristão. Não podemos fechar as portas 
para ninguém.  

A classe dos GLBTs nos procurou umas 
seis vezes para realizar alguns eventos e os 
ajudamos. Por exemplo, ajudamos na realização de 
uma festa em Campo Grande, que contou com a 
presença de mais ou menos cem mil pessoas, uma 
festa sem confusão, sem briga, muito bonita. 
Ficamos satisfeito por ter ajudado, porque nosso 
coração está aberto para todos. 

Na próxima sexta-feira realizaremos, nesta 
Casa, com a vontade de Deus, uma sessão solene 
homenageando os kardecistas. Por quê? Porque nos 
procuraram. Como esta é Casa do povo, eles 
também merecem respeito. Realizaremos essa 
sessão com todo o amor do mundo, porque todas as 
religiões são boas, quando conduzem a caminhos 
que levam a Deus e ao amor ao próximo. Não 
podemos discriminar ninguém. Aqui, na 
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Assembléia Legislativa, por exemplo, tem ateu. E nos 
lembramos agora do que nosso avô sempre nos 
contava: “Falando em religião, responderam dois 
ateus: em matéria de crença não temos, graças a 
Deus”. Na verdade, na hora da dificuldade todos 
crêem em Deus. Volto a dizer: aqui, na Assembléia 
Legislativa, tem ateu, tem kardecista, tem 
umbandista, tem cristão. Não podemos discriminar 
ninguém; cada um sabe o que é melhor para si. 

Em Barra de São Francisco estão querendo 
difamar um homem que conhecemos e que merece 
todo o nosso respeito, o atual e futuro prefeito, na 
garra e na moral, Sr. Waldeles Cavalcante, um 
homem de honra, exemplar, carinhoso com a 
população, amigo que nos recebeu com todo carinho. 
Visitamos várias prefeituras, mas o prefeito Waldeles 
Cavalcante foi muito cuidadoso, carinhoso, amigo e 
hospitaleiro conosco. Realizamos uma festa bonita 
naquele município e reunimos mais de oito mil 
pessoas. Quando entramos na arena, bateram 
palmas em pé, o que nos comoveu. Gostamos 
muito da cidade, que precisa de carinho e respeito, 
Deputado Luciano Pereira. Assim como em relação 
aos homossexuais e às religiões, nada de 
discriminação, nada de atrito, nada de conflito. 
Deve haver paz e amor, porque essa vida passa tão 
rápido, tão ligeiro! Falamos o quanto poderíamos 
fazer, mas não fazemos, e “quando acordamos” já é 
tarde.. Vamos viver mais, servir mais. O povo nos 
escolheu para legislar e ao prefeito para executar. 
Vamos unir as duas forças para que o Município de 
Barra de São Francisco seja um exemplo para o 
Estado do Espírito Santo.  

Um abraço fraterno a esse grande homem, Sr. 
Waldeles Cavalcante, de quem aprendemos a gostar e 
a respeitar muito. Parabéns, Waldeles Cavalcante. 
(Muito bem!) 

 

O SR. LUCIANO PEREIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Luciano Pereira. 

 

O SR. LUCIANO PEREIRA – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sr.as Deputadas, informamos ao Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos que S.Ex.ª não conhece o Município de 
Barra de São Francisco. Moramos há trinta e seis 
anos no município. Nascemos, crescemos e, se Deus 
quiser, morreremos lá. O Sr. Waldeles Cavalcante 
não foi eleito; ele é um derrotado. Se V.Ex.ª buscar 
na internet, verá que em 2004 ele perdeu a eleição. 
Não foi eleito. A vontade popular não foi respeitada. 
S. Ex.ª fala que ele é um religioso, uma pessoa boa, 
mas na escola onde aprendemos, uma pessoa tomar o 
mandato da outra tem outro nome. 
 Não somos contra Parada Gay em Barra de 
São Francisco; somos contra colocar o município à 
mercê de movimentos. Barra de São Francisco é uma 

cidade onde tem igreja católica, movimento 
evangélico e temos de respeitar as religiões. O 
Deputado Jardel dos Idosos mora no Município de 
Vila Velha e não conhece o de Barra de São 
Francisco, por isso tem que se infiltrar mais, buscar 
mais conhecimento para, posteriormente, nós e o 
Deputado Giulianno dos Anjos, que somos filhos 
daquele Município, possamos ensinar melhor a S. 
Ex.ª como é Barra de São Francisco. 
 Quando V. Ex.ª, Deputado Jardel dos Idosos, 
diz que o Sr. Waldeles Cavalcante é prefeito é um 
engano; ele não é prefeito. Não foi eleito. Perdeu para 
o Sr. Edinho Pereira. Perdeu! Repetimos: é um 
derrotado. E quando V. Ex.ª for ao Município de 
Barra de São Francisco, não use a palavra prefeito 
porque ele não é prefeito; é um derrotado. E quando 
se é derrotado, se é perdedor. Respeitamos 
plenamente V.Ex.ª, mas reafirmamos que não 
conhece Barra de São Francisco. Por que V. Ex.ª não 
diz que as contas do Sr. Waldeles Cavalcante foram 
rejeitadas no Tribunal de Contas? Por que V. Ex.ª não 
diz que aquela prefeitura tem um contrato de dois 
milhões e duzentos reais, quase duzentos e vinte mil 
reais por mês, para aplicar em coleta de lixo, porém o 
lixo está sendo jogado no meio da rua? Por que V. 
Ex.ª não diz isso? Por que V. Ex.ª não diz que o 
dinheiro foi gasto no evento que aconteceu mês 
passado e será gasto também no que acontecerá 
agora, com festas, e o dinheiro para agricultura está 
zero? Por que V. Ex.ª não diz, Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos, que lá em Itaperuna, em Santo Antônio, 
em Paulista e no Rio do Campo não tem remédio 
nem de pressão? É porque V. Ex.ª não conhece o 
município; a realidade é outra. V. Ex.ª conhece o 
Município de Vila Velha; nós não conhecemos. Mas 
o Município de Barra de São Francisco nós e o Sr. 
Deputado Giulianno dos Anjos com certeza o 
conhecemos. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo: 
 

 EXPEDIENTE: 
 

 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: Discussão especial, em 
3ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 119/2008, 
179/2008, 186/2008, 189/2008 e dos Projetos de 
Resolução n.os 04/2008 e 06/2008.  
Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
sete minutos.  

 

*De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, deixou de comparecer a presente sessão o 
Sr. Deputado Cacau Lorenzoni e, por estarem 
licenciados, os Srs. Deputados Paulo Foletto e Sérgio 
Borges). 
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 VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 
DE AGOSTO DE 2008. 
 ÀS QUINZE HORAS E TRINTA 
MINUTOS, O SR DEPUTADO ATAYDE 
ARMANI OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhoras e Senhores, Srs. 
Deputados presentes, boa-tarde. É com satisfação 
que a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo recebe todos para a sessão solene em 
comemoração ao Dia Nacional do Agricultor. 
 Convido o Sr. Deputado Atayde Armani, 
proponente desta sessão, para fazer a abertura. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão e solicito ao Sr. Deputado 
Dary Pagung que proceda à leitura de um versículo 
da Bíblia. 

 
(O Sr. Deputado Dary Pagung lê 
o Salmo 117) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Convido o Sr. Deputado Freitas para 
fazer parte da Mesa. O Sr. Deputado Elcio Alvares 
nos honrou até agora com sua presença, mas por 
motivos maiores teve que se retirar. 

Dispenso a leitura da ata da sessão anterior. 
Informo aos Srs. Deputados e demais 

presentes que esta sessão é solene, em 
comemoração ao Dia Nacional do Agricultor, 
conforme requerimento de nossa autoria, aprovado 
em Plenário. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a mesa 
o Sr. Secretário de Estado da Agricultura César 
Colnago; o Sr. Presidente da FOSEMAG – Fórum 
dos Secretários Municipais da Agricultura José 
Arnaldo de Alencar; o Sr. Diretor Presidente do 
Incaper Gilmar Dadalto; o Sr. Diretor Presidente 
do IDAF Antônio Francisco Posatti; o Sr. 
Presidente da Federação de Agricultura do Estado 
do Espírito Santo Júlio da Silva Rocha Júnior;o Sr. 
Presidente da Federação de Trabalhadores na 
Agricultura Natalino Cassaro; o Sr. Presidente da 
OCB Esterio Colnago; o Sr. Presidente do CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
Luis Fiorot e o Sr. Diretor Presidente da Trop 

Brasil Alexandre Guimarães, representando todos 
os empresários do setor de agricultura do Estado 
do Espírito Santo. 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido todos para, de pé, e 
voltados para as Bandeiras, ouvirmos as execuções 
dos Hinos Nacional e do Espírito Santo. 
 

(São executados os Hinos 
Nacional e do Espírito Santo)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Anunciamos e agradecemos 
as presenças dos Srs. Neuzedino Alves Victor de 
Assis, Superintendente do Senar – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural e Valter Matielo, 
Presidente da Associação de Produtores Florestais 
e Vice-Presidente da Confaeab – Confederação dos 
Engenheiros Agrônomos do Brasil. 
 Convido para fazer uso da palavra o Sr. 
Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) – Boa-tarde a todos. É uma alegria recebê-
los nesta Casa de Leis, onde está presente a maior 
representatividade do homem do campo. 
 Como membro efetivo da Comissão de 
Agricultura desta Assembléia Legislativa, 
parabenizo e cumprimento o Sr. Deputado Atayde 
Armani, Presidente desta Comissão, que muito 
atento e em sintonia com o homem do campo, fez a 
indicação para que fizéssemos esta sessão solene 
em homenagem ao produtor rural. 
 Cumprimentamos o Sr. Deputado Dary 
Pagung, que também é membro da Comissão de 
Agricultura, o Sr. César Colnago, Deputado 
licenciado e Secretário de Estado da Agricultura, 
que muito tem se esforçado para dar a máxima 
atenção aos produtores rurais de todos os 
segmentos do nosso Estado; cumprimentamos 
também os Srs. José Arnaldo de Alencar, 
Presidente da Fosemag – Fórum dos Secretários 
Municipais da Agricultura; Gilmar Dadalto, 
Diretor Presidente do Incaper - Instituto Capixaba 
de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão 
Rural; Antônio Francisco Posatti, novo Diretor 
Presidente do Idaf - Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal, que esteve conosco nesta 
semana em uma reunião da Comissão de 
Agricultura; Júlio da Silva Rocha Junior, 
Presidente da Federação de Agricultura do Estado 
do Espírito Santo e Natalino Cassaro, Presidente da 
Fetaes - Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Espírito Santo, nosso 
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conterrâneo, do Município de Nova Venécia; 
Estério Colnago, Presidente da OCB-ES - 
Organização das Cooperativas Brasileiras no 
Espírito Santo e em seu nome cumprimentamos 
todos os membros da OCB, visto que têm várias 
pessoas presentes. É uma alegria recebê-los, pois 
sabemos da força do cooperativismo no Estado do 
Espírito Santo.  Os nossos parabéns. 
Também cumprimentamos Alexandre Guimarães, 
Diretor Presidente da Trop Brasil e aproveitamos a 
oportunidade para cumprimentarmos toda a Mesa. 
O que dizemos a todos, em poucas palavras, é sobre a 
importância da Comissão de Agricultura desta 
Assembléia Legislativa. Na legislatura passada esta 
Casa de Leis não contava com a Comissão de 
Agricultura e o agricultor talvez sentisse uma 
necessidade de maior representatividade nesta Casa, a 
falta de uma ferramenta a mais, de lideranças que 
tivessem em sintonia com o Governo do Estado e que 
fossem a voz da agricultura nesta Assembléia 
Legislativa. 
 No início desta legislatura, no ano de 2007, 
por iniciativa do Sr. Deputado Atayde Armani, 
através de um requerimento de S.Ex.ª, constituímos a 
Comissão de Agricultura numa comissão 
permanente, porque nesta Casa é normal as 
Comissões de Justiça, Finanças, Saúde e Educação, 
mas a da Agricultura não existia. 
 Sabemos que a Agricultura sempre foi a 
sustentabilidade econômica e social do Estado do 
Espírito Santo. Social pelo motivo do emprego e 
renda, que é em grande parte a força deste Estado. 
Não tínhamos essa representatividade nesta 
Assembléia Legislativa. 
 Por iniciativa do Sr. Deputado Atayde 
Armani, que é Presidente da Comissão de 
Agricultura, criou-se essa comissão composta por 
cinco membros, todos deputados do interior do 
Estado do Espírito Santo.  
 Por onde passamos falamos que a Comissão 
de Agricultura talvez seja a mais atuante nesta Casa. 
Sabemos que todas as proposições passam pela 
Comissão de Justiça, mas a Comissão de Agricultura 
tem grande assiduidade semanal em nossas reuniões, 
com a presença dos Srs. deputados e das 
representatividades do sindicato rural, da Secretaria 
de Agricultura, da OCB e da Fetaes. 
 Todas as semanas a Comissão de Agricultura 
se reúne e discute as necessidades e as ações que 
precisamos no conjunto dos Poderes: Assembléia 
Legislativa e Governo do Estado, em favor do nosso 
homem do campo. 
 Temos conhecimento de que tudo que 
fazemos e usamos depende um pouco de cada um de 
vocês. Daí a importância do homem do campo, em 
tudo que fazemos e em tudo o que usamos. Ao 
tomarmos água, dependemos da responsabilidade do 
homem do campo; e hoje mais do que nunca 
precisamos saber preservar essa água. Ao usarmos 
uma camisa ou um paletó, sabemos que vem do 

algodão. Ao usarmos um sapato, sabemos que vem 
do couro. Todo papel que usamos vem da celulose, 
bem como o café, o arroz, o feijão, enfim, a 
importância do homem do campo, do produtor rural é 
insubstituível. 
 Temos falado também que o Estado do 
Espírito Santo, hoje vive um grande momento do 
desenvolvimento econômico e do desenvolvimento 
social, porque o Sr. Governador Paulo Hartung é um 
homem muito atento, está em sintonia com o nosso 
Estado e prioriza os investimentos sociais. Temos um 
desenvolvimento econômico fantástico e lembramos 
do petróleo e do gás que representam o terceiro ciclo 
do desenvolvimento econômico do Estado do 
Espírito Santo, que tem nesses produtos a sua força 
impulsionadora. 
 Mas atento como o Sr. Governador Paulo 
Hartung é, não esqueceu da agricultura. E ai citamos 
novamente o nosso querido amigo, Sr. César 
Colnago, Secretário Estadual da Agricultura, que faz 
um trabalho fantástico nessa área no Estado, em 
sintonia com o cooperativismo, com a Comissão de 
Agricultura, com as prefeituras, com as associações e 
com todos que fazem um belo trabalho na agricultura. 
 O petróleo e o gás, todos sabemos que a 
produção é finita e uma hora acabará, mas a 
agricultura não; ela foi, é e sempre será a força 
impulsionadora da economia do nosso Estado. É o 
grande gerador de emprego e renda e tem 
responsabilidade social grande. 
 É muito importante que não cruzemos os 
braços, que busquemos, com esta Casa e com a 
Secretaria de Agricultura, unir forças. O Estado está 
muito atento e centraliza os investimentos, mas é 
preciso que façamos o nosso dever de casa. Não 
podemos cruzar os braços, porque quanto mais 
dificuldades aparecem, mais testamos a nossa 
capacidade de superar desafios. 
 Hoje, mais do que nunca, não basta ter um 
pedaço de terra, é preciso ter conhecimento; é preciso 
buscar a força da tecnologia, do conhecimento 
técnico. O Incaper está no Estado todo, temos no 
Sebrae a possibilidade dos projetos e dos apoios 
financeiros do Banco do Nordeste. Hoje, além de ter 
um pedaço de terra é preciso ter muito conhecimento, 
muita tecnologia e determinação. 

 Dividimos espaço com outras produções 
como o eucalipto, cana de açúcar, seringa e a 
pecuária do leite diminuiu de tamanho. O espaço de 
café no Pedeag até 2025 também diminuirá, ou será 
mantido, mas a tendência da produção de leite e da 
produção de café para 2025 é aumentar. Nessa hora 
entra a tecnologia, diminuiremos a quantidade de 
terra que produzirá, mas aumentaremos a produção 
por causa da tecnologia. 

Parabenizamos o Sr. Deputado Atayde 
Armani, proponente desta sessão e a todos os 
presentes. Tenho muitos e grandes amigos, como o 
Sr. Wesley Bonomo, o Sr. Pedro Elias de Martins, do 
Município de São Mateus. Vejo todo o “Movimento 
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Paz no Campo”, presidido pelo Sr. Edvaldo 
Permanhane do Município de São Mateus, enfim a 
vontade é homenagear cada um de vocês 
individualmente, mas homenageando as quatro 
pessoas sinto-me homenageando a todos vocês. 
Estamos atento a nossa agricultura e à disposição de 
vocês para caminharmos no dia-a-dia e superarmos as 
nossas dificuldades, que não são poucas. 

Um abraço, uma boa-tarde e obrigado pela 
atenção. (Muito bem!)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Sr. Deputado Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (Sem revisão do 

orador) – Boa-tarde a todos. Cumprimentamos o 
Presidente da Comissão de Agricultura, nosso amigo 
Atayde Armani e ao mesmo tempo o parabenizamos 
por esta sessão solene homenageando os principais 
produtores rurais do Estado do Espírito Santo; o 
nosso amigo e colega Deputado Freitas, 
representando o norte do Estado, principalmente o 
Município de São Mateus; o Secretário de Estado de 
Agricultura, Sr. Cesar Colnago, é um prazer tê-lo 
nesta Casa conosco. S.Exª revoluciona a Secretaria de 
Estado da Agricultura e com certeza realiza um 
grande trabalho para a agricultura do Estado do 
Espírito Santo; cumprimentamos o Presidente da 
Fosemag - Fórum dos Secretários Municipais de 
Agricultura - Sr. José Arnaldo Alencar; o Diretor 
Presidente do Incaper; cumprimentamos todos os 
engenheiros agrônomos, os técnicos agrícolas, os 
médicos veterinários que trabalham dando o maior 
suporte ao Incaper; o diretor-presidente do IDAF, Sr. 
Antonio Francisco Posatti.  

Na última reunião da Comissão de 
Agricultura deliberamos sobre uma audiência com 
a presença do Sr. Posatti e dessa forma 
conversarmos um pouco sobre as terras devolutas 
do Estado do Espírito Santo. 
 Temos certeza de que a maioria dos 
municípios capixabas tem muitas terras devolutas. 
Veremos o que é possível fazer na Comissão de 
Agricultura, para dar título de propriedade. Hoje o 
produtor rural tem a posse, mas não tem a 
propriedade. Discutiremos junto ao IDAF para 
conseguirmos, o mais rápido possível, trabalhar e 
conceder título de propriedade aos produtores 
rurais. 
 Cumprimentamos também o presidente da 
Federação da Agricultura do Estado do Espírito 
Santo, Sr. Júlio da Silva Rocha Júnior; o presidente 
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Sr. 
Natalino Cassaro, que sempre está conosco na 
Comissão de Agricultura; o presidente da OCB, Sr. 
Esterio Colnago; o presidente do CREA, Sr. Luiz 
Fiorot; o diretor-presidente da Trop Brasil, Sr. 
Alexandre Guimarães. 

 Queremos dizer a todos, principalmente aos 
agricultores, que somos o Deputado mais novo na 
Casa. Assumimos o nosso mandato no dia 28 de maio 
deste ano com o propósito de deixá-lo à disposição 
do homem do campo.  

Somos do distrito de Vila Nova do 
Bananal, Município de Baixo Guandu, noroeste do 
estado. Meus pais e avós trabalhavam na roça e 
saímos de lá aos onze anos. Sabemos da luta de 
vocês, do homem do campo, do produtor rural. 

Tivemos a maior felicidade de assumir o 
nosso mandato na Assembléia Legislativa e a 
primeira pessoa que encontramos no elevador foi o 
nosso colega, Sr. Deputado Atayde Armani, que 
nos convidou para participar da brilhante Comissão 
de Agricultura. Ficamos feliz com o convite e o 
nosso primeiro ato foi requerer uma vaga nessa 
Comissão, porque ali temos certeza de que 
contribuiremos com o homem do campo. 

Também parabenizamos o Governo do 
Estado pela apresentação do projeto que votamos 
no mês passado, pois acreditamos ser um avanço 
para a agricultura, o Projeto de Lei n.º 195/2008, 
que hoje é lei estadual sancionada pelo Sr. 
Governador, a lei Fund’água. Essa lei cria um 
fundo que tirará um por cento em 2008, dois por 
cento em 2009 e três por cento a partir de 2010 dos 
royalties do petróleo. Esse fundo será destinado à 
captação e aplicação dos recursos para uma política 
estadual de recursos hídricos. 

Tivemos a honra de votar esse projeto de 
lei, que já foi sancionado pelo Governador do 
Estado. 

Tramita nesta Casa outro projeto de lei, 
oriundo do Poder Executivo, que institui o 
programa de pagamento por serviços ambientais. 
Com certeza, esta Casa vai votá-lo em regime de 
urgência. Lá na frente, aquele produtor que 
recuperar suas nascentes e proteger suas matas 
ciliares, que cuida do meio ambiente terá uma 
contrapartida do Governo do Estado através da 
Seama, para garantir uma sustentabilidade ao 
homem do campo. 
É com muita alegria que participamos desta sessão 
solene em homenagem ao homem do campo. 
Trouxemos dois produtores rurais do Município de 
Baixo Guandu, pequenos produtores rurais que 
praticam a agricultura familiar. São os Srs. Ervino 
Pagung, nosso amigo, não é nosso parente e que 
deve ter vindo da Alemanha e Elvídio Kliper, que 
trabalha sol a sol para produzir e ajudar o nosso 
Estado do Espírito Santo. 
 Também agradecemos a presença do 
Secretário Municipal de Agricultura de Baixo 
Guandu, Sr. Valdercino Plantikow. 
 Obrigado a todos, que possamos ter uma 
boa sessão e que todos saiam felizes. (Muito 
bem!)  
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 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Sr. José Arnaldo de Alencar, Presidente 
da Fosemag, Fórum dos Secretários Municipais da 
Agricultura. 
 

O SR. JOSÉ ARNALDO DE ALENCAR 
– (Sem revisão do orador) - Cumprimentamos o 
Presidente da Comissão de Agricultura da 
Assembléia Legislativa, Sr. Deputado Atayde 
Armani; o Secretário de Estado da Agricultura, Sr. 
César Colnago, e em nome dos dois 
cumprimentamos todos os componentes da Mesa; 
cumprimentamos também os colegas secretários 
municipais que se encontram presentes, 
representando os seus municípios.  
 Parabenizamos, em nome de todos os 
secretários municipais de agricultura deste Estado, 
os produtores presentes. 

Quando esta Casa instituiu essa data foi de 
uma felicidade enorme, porque assim homenageará 
exatamente aqueles que fazem com que o Estado 
do Espírito Santo persista e cresça, como está 
acontecendo atualmente.  

Aproveitamos esta oportunidade também 
para solicitar aos deputados, sabendo que muitos 
estão concorrendo às eleições municipais, esta 
festa democrata que já começou, que no próximo 
ano dêem um valor muito maior às secretarias 
municipais de agriculturas. Falamos isso porque o 
Incaper, o IDAF e todos os demais órgãos do 
Estado do Espírito Santo sozinhos não conseguem 
fazer o que tem de ser feito. Mas se as secretarias 
municipais forem bem estruturadas, se existir 
orçamento para elas, juntamente com a ajuda do 
Senar, da Incaper, com certeza, teremos muito 
mais força e os senhores agricultores serão muito 
mais beneficiados. 

Normalmente em toda discussão que 
participamos sempre é dito que não há o que se 
fazer se não houver parceria. Se não estivermos 
todos juntos as coisas não andam. E o Estado do 
Espírito Santo só está andando porque existe 
parceria de todas as entidades. 

Muito obrigado, mais uma vez, pela 
presença de todos e ao mesmo tempo 
parabenizamos todos os agricultores. Realmente, 
vocês são o que mais interessa a este Estado. 
(Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Darlone Capucho, que quer falar algo e após 
assistiremos a uma apresentação cultural do Trio 
Pedra Azul. O grupo apresentará duas músicas, a 
primeira intitulada “Recanto Feliz” e a segunda 
uma homenagem ao Estado do Espírito Santo.  

O SR. DARLONE CAPUCHO – (Sem 
revisão do orador) - Obrigado a todos. 
Iniciaremos apresentando a música “Recanto 
Feliz” e depois a música que fizemos em 
homenagem a todos os capixabas, a todos os 
mineiros e ao Estado do Espírito Santo. (Muito 
bem!) 

(O grupo se apresenta)  
 

O SR. CERIMONIALISTA (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Nossos aplausos e nossos 
agradecimentos ao Trio Pedra Azul pela 
apresentação.  

Convido para fazer uso da palavra o 
Presidente do Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, Sr. Luiz Fiorot. 

 
O SR. LUIZ FERNANDO FIOROT - 

(Sem revisão do orador) - Cumprimentamos o 
Presidente desta sessão solene, Sr. Deputado 
Atayde Armani; o Secretário de Estado da 
Agricultura, Sr. César Colnago; o Presidente da 
Federação dos Trabalhadores de Agricultura do 
Estado do Espírito Santo, Sr. Natalino Cassaro; o 
Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária 
do Estado do Espírito Santo, Sr. Júlio da Silva 
Rocha Júnior; o Presidente da OCB - Organização 
das Cooperativas Brasileiras no Estado do Espírito 
Santo, Sr. Estério Colnago; os demais 
componentes da Mesa e a todos os demais 
presentes.  

É uma satisfação muito grande estarmos 
hoje nesta Casa, em nome do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
homenageando o homem do campo.  

Brilhante foi a idéia do Presidente desta 
sessão solene, Sr. Deputado Atayde Armani, 
quando conclamou a todos para esta sessão solene. 
Isso demonstra a valorização do homem do campo, 
seja ele do agronegócio empresarial, seja do 
agronegócio familiar, e abrilhanta cada vez mais 
todos os produtores rurais de nosso Estado.  

Tradicionalmente o Espírito Santo é 
composto de pequenas propriedades. Talvez 
sejamos o Estado em que existe um maior número 
de pequenas áreas agricultáveis em todo o Brasil.  

Neste momento, quando homenageiam 
esses que lutam pela preservação da terra, esses 
que produzem o verdadeiro valor do nosso Estado, 
automaticamente toda população capixaba se sente 
cada vez mais valorizada.  
 Já foi dito que atravessamos o terceiro 
grande ciclo do desenvolvimento econômico do 
nosso Estado com a evolução da indústria do 
petróleo e do gás. É claro que através dessa 
indústria inúmeras outras cadeias produtivas são 
alavancadas, como a fruticultura, a agricultura 
familiar, que proporciona a alimentação dos 
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cidadãos dos grandes centros e do interior. E a 
união desses dois processos faz com que o Espírito 
Santo seja um dos Estados que mais evolui na área 
da agricultura no Brasil.  

Parabéns ao homem do campo pelo seu 
dia! Obrigado e que tenhamos uma boa sessão. 
(Muito bem!)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Sr. Estério Colnago, Presidente da OCB.  

 
O SR. ESTÉRIO COLNAGO – (sem 

revisão do orador) – Boa-tarde a todos e todas. 
Saudação especial ao Presidente da Comissão de 
Agricultura, Sr. Deputado Atayde Armani, e aos 
demais membros, Srs. Deputados Freitas e Dary 
Pagung.  

A OCB se faz presente em todas as 
reuniões da Comissão de Agricultura. Fazemos 
questão de participar porque na OCB estamos 
representando principalmente o homem do campo.  

Saudamos o Secretário de Estado da 
Agricultura, Sr. César Colnago, que muito tem 
feito pela agricultura. Tem sido um peregrino no 
nosso Estado. É difícil encontrar S.Ex.ª em Vitória 
porque está sempre no interior. E o que o homem 
do campo precisa é exatamente do apoio e da 
presença dos comandantes da agricultura.  

Saudamos os Srs. Júlio da Silva Rocha 
Júnior e Natalino Cassaro, com quem estamos 
sempre juntos no embate pelo interior; o Presidente 
do IDAF, Sr. Antônio Francisco Posatti; o 
Presidente do Incaper, Sr. Gilmar Dadalto, e o 
Presidente da Fosemag – Fórum dos Secretários 
Municipais da Agricultura, Sr. José Arnaldo de 
Alencar, nosso parceiro em prol do 
desenvolvimento da agricultura do Estado do 
Espírito Santo.  

Agora faremos uma homenagem carinhosa 
ao nosso companheiro, Sr. David Martinho Zanotti, 
exemplo de agricultor e de pessoa. Foi nosso 
companheiro no Sicoob durante seis anos, quando 
fizemos parte da diretoria. Muito contribuiu para o 
desenvolvimento e para o engrandecimento do 
Sicoob na nossa região. Tem uma parcela muito 
importante nesse desenvolvimento.  

Lembramo-nos muito bem quando o Sr. 
David Martinho Zanotti chegava a uma reunião, 
aos oitenta e poucos anos, e falava: “preciso sair 
mais cedo porque estou plantando quarenta mil 
covas de café e preciso fazer esse café produzir 
muito e produzir bem”.  

Sr. David Martinho Zanotti, 
homenageamos o senhor pelo exemplo que é de 
agricultor, de pessoa. Somos muito felizes por ser 
seu amigo, porque realmente fez muito pela 
agricultura da nossa região, deu exemplos para que 

os pequenos produtores persistissem no campo. O 
senhor contribuiu muito com o seu trabalho.  
 Cumprimentamos todos os produtores e, 
principalmente, a Comissão de Agricultura da 
Assembléia Legislativa por essa lembrança. O 
agricultor deste Estado precisa ser valorizado. O 
nosso Estado é eminentemente agrícola, tem um 
potencial agrícola muito grande e esta homenagem 
é muito mais do que justa e necessária.  

Costumamos sempre dizer aonde vamos 
que nós na roça vivemos muito bem sem a cidade, 
que a cidade não nos faz falta. Agora, a cidade não 
vive sem a gente. Se cruzarmos os braços a cidade 
virará um caos. 

Esse reconhecimento e essa lembrança, Sr. 
Deputado Atayde Armani, têm de ser preservados. 
Este evento tem de ser marcado no calendário da 
Assembléia Legislativa, porque o homem do 
campo realmente faz a diferença. Ele traz a paz 
social para a cidade e tem de ser valorizado.  

A Secretaria de Estado da Agricultura tem 
feito um trabalho de valorização do produtor rural, 
mantendo o homem no campo com dignidade. E a 
OCB também tem procurado fazer isso 
diuturnamente.  
 As nossas cooperativas são fortes. Hoje 
temos mais de vinte mil famílias ligadas 
diretamente às cooperativas agrícolas e agrárias. Se 
considerarmos outras famílias ligadas também ao 
Sicoob, teremos mais de oitenta mil famílias nesse 
interior atendidas por uma cooperativa, fazendo 
parte de uma cooperativa. E isso faz com que o 
cooperativismo fique forte, assim como o produtor, 
que a medida que se une numa associação, numa 
cooperativa, fica representado e forte. É isso que 
precisamos. 
 Essa homenagem é justa e necessária. 
Precisamos preservá-la e fazê-la todo ano porque 
temos muitos produtores que não estão presentes, 
mas que merecem estar. 
 A OCB parabeniza a Comissão de 
Agricultura, principalmente esses homens que 
fazem e trazem a paz social para a cidade. 
 Muito obrigado. (Muito bem!) 
  
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento quebraremos 
o protocolo para proceder à entrega de um diploma 
a um homenageado que deverá se dirigir ao 
aeroporto em função de viagem. 

Convidamos o Sr. Nelson Hélio Zanotti, 
para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani, e nesse ínterim farei a 
leitura do currículo do homenageado. (Pausa) 

O Sr. Nelson Hélio Zanotti é Diretor-
Presidente da Consultoria, Planejamento e 
Assessoria Ltda, consultor técnico e Ambiental das 
Usinas de Álcool Albesa, Alcon, Lasa, Paineiras 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 9512 

S.A., Modenese Agroindustrial e Serviços, 
membro do Conselho do Agronegócio Capixaba e 
do Movimento Espírito Santo em Ação. S.S.ª 
trabalha na atividade agrícola há trinta e sete anos.  

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

  
 Convidamos o Diretor-Presidente do Incaper, 
Sr. Gilmar Dadalto para fazer uso da palavra. 
 
 O SR. GILMAR DADALTO – (Sem 
revisão do orador) - Boa-tarde. Cumprimento o Sr. 
Deputado Atayde Armani, Presidente da Comissão de 
Agricultura, meu companheiro no Sicoob, e em seu 
nome estendo o cumprimento aos demais Srs. 
Deputados presentes; o Secretário de Estado da 
Agricultura, Sr. César Colnago e em seu nome 
cumprimento todas as pessoas ligadas ao setor 
agrícola. 
 Parabenizo a Assembléia Legislativa, a 
Comissão de Agricultura, por esta iniciativa. 
Agradeço a presença de todos, especialmente, os 
colegas funcionários do Incaper. Também parabenizo 
o agricultor, o produtor rural por essa data.  

Se existe uma profissão nobre no mundo, esta 
é a do agricultor, que produz o alimento, a água. 
Vocês são os produtores; nós, os consumidores, como 
o próprio nome diz. Vocês vivem sem nós, nós não 
vivemos sem vocês. 

A agricultura não é só o meio rural, não é só 
o alimento, que é o produto mais nobre. A 
agricultura, o meio rural, também é energia, é 
combustível, biocombustível, etanol, biodiesel, 
madeira, papel, bebidas como a cerveja, o vinho, a 
cachaça; borracha, pneu, preservativo que vem da 
agricultura da terra-mãe e outros produtos. 

Fico surpreso, apesar de estar muito tempo 
ligado à área, com a diversificação da agricultura 
cada vez maior. 

Visitei a fábrica de fiação, a Fiesa, no 
Município de Ibiraçu, na semana retrasada e fiquei 
surpreso ao saber que a viscose, matéria-prima de 
tecido, vem da terra, da fibra do eucalipto encontrado 
na China. Eu não sabia e acho que vocês não sabem. 
Mais um produto da terra mãe. 

O nível de diversidade da terra, da agricultura 
é muito grande. A agricultura é geradora de emprego, 
é a atividade que mais gera emprego por unidade de 
capital aplicado. Enquanto na indústria é necessário 
um investimento de vinte e sete mil reais para gerar 
um emprego, na agricultura esse investimento é em 
torno de sete mil reais. A agricultura gera três vezes 
mais emprego que a indústria. 
Apesar de todos os benefícios, a realidade é que a 
sociedade de um modo geral trata ainda o setor rural 
com uma certa mística, uma certa discriminação. 
Essa é a realidade, a começar pela previsão do tempo. 

A previsão de tempo bom é o tempo 
ensolarado, bom para a praia e se possível, sol o ano 

inteiro; nunca chuva. Esse é o tempo bom que 
ouvimos na televisão e lemos nos jornais.  

A crise alimentar devido ao aumento 
exagerado dos produtos alimentícios, principalmente 
o milho, o feijão, o arroz ocorreu porque os preços 
pagos aos produtores são muito baixos e por isso o 
produtor deixou de produzir e o consumo aumentou. 
Esse desequilíbrio trouxe a crise alimentar, pois 
vocês, produtores, têm que produzir alimento barato 
para nós consumirmos. Essa é a razão da crise 
alimentar. Valorizando a agricultura não teremos 
crise alimentar. 

Também cito a necessidade do 
reflorestamento. O produtor não pode pagar só essa 
conta. O Governo do Estado reconhece a importância 
da agricultura, da terra e do agricultor. 

Já foi falado sobre a criação de pagamento de 
serviços ambientais, em outras palavras é a 
compensação para o produtor que tem floresta. O 
produtor que tem floresta, que conservou, ganhará 
dinheiro, pois ele merece, é um produtor 
conservacionista. É o Estado reconhecendo o valor 
do meio ambiente, da terra. Inicialmente, o projeto-
piloto será na bacia do Beneventes. Num futuro bem 
próximo se estenderá para as outras partes do Estado. 

O Incaper está ao lado de vocês na geração e 
transferência de tecnologia, na orientação e 
assistência técnica quanto à produção rural, quanto à 
organização, quanto à produção de mudas e sementes 
e a sua distribuição, junto com a Secretaria de Estado 
da Agricultura, também na aquisição de máquinas e 
distribuição. 

Há vinte e sete anos sou engenheiro 
agrônomo e trabalho no setor agrícola. Orgulho-me 
muito da minha profissão e do setor. Faria tudo de 
novo. Vocês também têm que se orgulhar de serem 
agricultores, repetindo: é a profissão mais nobre do 
mundo. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Natalino Cassaro, Presidente da Federação de 
Trabalhadores da Agricultura do Estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. NATALINO CASSARO – (Sem 

revisão do orador) – Boa-tarde a todos e a todas. 
Temos a presença de muitas mulheres e isso é 
importante para o nosso encontro. 

Cumprimento o Sr. Deputado Atayde 
Armani, Presidente da Comissão de Agricultura; o Sr. 
César Colnago, nosso Secretário da Agricultura; o 
Presidente da FAES e todos da Mesa; as lideranças 
presentes. Isso é importante para nós. 

Essa homenagem é a parte mais importante 
que o Sr. Deputado Atayde Armani pode nos 
oferecer. Os agricultores que conseguem viver do 
campo são os maiores guerreiros que este País possui. 
Quem consegue viver do campo, da agricultura, 
sobreviver dele na atual situação, com a atual crise, 
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com a atual situação climática é corajoso e muito 
forte. Vocês são muito fortes. 

Tenho minha propriedade e consigo viver 
lá. Penso que se fosse viver hoje somente do meu 
pedacinho de terra estaria em uma situação 
complicada. Hoje fico contente quando vejo 
alguém lembrando dos nossos agricultores. Isso 
tem uma importância muito grande.  
 Representamos na Federação um grande 
número de agricultores neste Estado. Queremos 
que as nossas autoridades nos ajudem nesse grande 
passo. Temos o Governo Lula nos ajudando 
bastante na agricultura. Temos o Governo Paulo 
Hartung nos ajudando com toda a sua força. Temos 
o Secretário de Agricultura nos apoiando, dando-
nos esse incentivo. Falamos isso para S.Ex.ª em 
Castelo e em Alegre na semana passada.  
 Quando o Sr. César Colnago assumiu a 
Secretaria da Agricultura ficamos pensando no que 
um médico faria nessa Pasta. Mas hoje falamos da 
surpresa que foi para nós. Dissemos para o Sr. 
César Colnago que não exercerá sua profissão de 
médico quando deixar a Secretaria de Estado da 
Agricultura, mas a de agricultor, de tanto que gosta 
da agricultura e de estar do nosso lado nos 
ajudando e nos dando força. É muito importante o 
apoio do Sr. César Colnago. Estamos juntos e 
trabalhamos juntos.  

Queremos que os nossos agricultores 
tenham vez e voz neste Estado para que possamos 
abastecer de alimento, como o presidente do 
Incaper já disse, a mesa dos trabalhadores e 
continuemos a ser verdadeiros homens desta terra, 
dignos de receber essa homenagem. 

Estamos em campanha eleitoral. 
Esperamos que o próximo prefeito valorize de 
verdade a agricultura. De nada adiantará a 
colaboração do Governo Federal e do Governo 
Estadual se no município não tivermos apoio. A 
agricultura precisa de apoio municipal. O 
Secretário de Estado da Agricultura já disse que 
nos valoriza. Vamos agir juntos. Somente assim 
teremos um grande valor. 
 Essa é nossa esperança e desejo. Esse 
também é o pensamento dos trabalhadores rurais e 
dos membros da Federação da Agricultura.  

Nesta sessão encontram-se presentes vários 
presidentes e diretores de sindicatos ligados à 
agricultura. Isso é muito importante. Queremos que 
todos sejam homenageados de verdade e levem a 
homenagem que receberão a todos os que ficaram 
no campo. Não há como homenagear a todos, mas 
vocês os representam nesta Casa. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento ouviremos os 

cantores Breno e Cristiano, com as músicas 
“Chalana e Romaria”. (Pausa) 

 
(São entoadas as músicas pelos 
cantores) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos aos cantores 
Breno e Cristiano pela apresentação. 
 O Sr. Deputado Freitas tem compromisso 
com sua família, em São Mateus, e fará a entrega 
de suas homenagens neste momento quebrando um 
pouco o protocolo. 
 Convido o Sr. Deputado Freitas para fazer 
a entrega das homenagens. (Pausa) 
 Convido o homenageado do Sr. Deputado 
Freitas, Sr. Edivaldo Permanhane, para receber 
uma placa alusiva ao Dia do Agricultor das mãos 
de S.Ex.ª, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S.S.ª. (Pausa) 
 O Sr. Edivaldo Permanhane é proprietário 
rural em São Mateus. Exerce o cultivo de café e do 
mamão. É líder do “Movimento Paz no Campo”; 
tesoureiro do Sindicato Rural e Diretor da Frente 
de Trabalho da Família Permanhane. Trabalha na 
propriedade há aproximadamente trinta e sete anos. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
  
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o homenageado do 
Sr. Deputado Freitas, Sr. João Carlins Won 
Doelinger, para receber uma placa alusiva ao Dia 
do Agricultor das mãos de S.Ex.ª, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S.S.ª. (Pausa) 
 O Sr. João Carlins Won Doelinger é 
proprietário rural de São Gabriel da Palha, exerce o 
cultivo de café. Trabalha na propriedade há cerca 
de trinta e oito anos. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao 
Presidente da Federação da Agricultura do Estado 
do Espírito Santo, Sr. Júlio da Silva Rocha Júnior. 
 
 O SR. JÚLIO DA SILVA ROCHA 
JÚNIOR – (Sem revisão do orador) – Boa-tarde 
a todas as pessoas presentes que vieram enriquecer 
esta tão justa homenagem, em nome da Diretoria 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Espírito Santo que conta com a presença de 
muitos diretores. 
 Saudamos a Mesa destacando as figuras 
dos Srs. Deputados Freitas, Dary Pagung e Atayde 
Armani.  
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 Há muito tempo, para ser justo, a nossa 
casa não tem recebido tanto apoio desta Casa de 
Leis. Este apoio é representado com presença física 
na maioria das nossas reuniões mensais e das 
nossas iniciativas no interior do Estado. 
 Também farei uma homenagem a todos os 
agraciados. Inclusive a jornalista Patrícia Vallim me 
perguntou se foi difícil chegar aos nomes. Penso que 
não, porque foi uma honra muito grande para todos 
nós. E a Comissão de Agricultura, presidida pelo 
ilustre Deputado Atayde Armani, se pudesse traria 
para esta sessão solene não os cinqüenta e um 
homenageados, mas todos os trabalhadores e 
proprietários rurais porque todos são produtores 
rurais. 
 Queremos homenagear todos os nossos 
colegas do sistema Seag e da iniciativa privada. 
Cumprimentamos o Secretário de Agricultura Cesar 
Colnago; o presidente da OCB, Sr. Estério Colnago; 
o presidente da Fetaes, Sr. Natalino Cassaro; o 
presidente do CREA, Sr. Luís Fiorotti e os demais 
componentes da Mesa. 
 Existem oportunidades que não podemos 
deixar passar. Estamos diante de uma cerimônia de 
civismo e de cidadania. Civismo e cidadania dentro 
do nosso solo pátrio, o que é mister e de direito de 
todo cidadão brasileiro. Sentimos um grande orgulho 
de ver correr nas nossas veias o sangue de 
praticamente todas as etnias que trabalham no nosso 
solo pátrio, sejam alemães, indígenas ou negros. 
Tenho orgulho de contar com essa miscigenação no 
meu sangue. 
 Aproveito esta oportunidade para fazer um 
paralelo, acreditando que não seja feito 
deliberadamente, enquanto a nossa Secretaria de 
Agricultura e o nosso executivo estadual 
desenvolvem um esforço hercúleo para valorizar o 
nosso homem do campo - e hoje a Assembléia 
Legislativa oferece uma mostra disso - infelizmente 
não vemos um paralelismo de esforço do Poder 
Executivo Federal, que dentre outras coisas, num 
rasgo de rara infelicidade, assinou o malfadado 
Decreto n° 4887, confundindo descendentes 
estabelecidos de quilombolas com remanescentes.  

Isso é um grande arbítrio porque segrega 
irmãos entre irmãos. E como disse originalmente isso 
não pode ser admitido por nenhum de nós cidadãos 
brasileiros. 
Acabo de vir de uma reunião em Roraima, onde 
vinte e cinco das vinte e sete federações da 
agricultura estiveram presentes e fiquei estarrecido 
com a situação que conheci. Porque quando se fala 
na Amazônia e se sobrevoa uma hora e meia de 
avião de Boa Vista até a divisa com a Venezuela, 
se imagina que só veria floresta. Não há floreta 
nenhuma. Fui de avião e voltei de ônibus. Aquele 
Estado tem uma área geográfica igual à de São 
Paulo e o Poder Executivo Federal ainda não 
estadualizou as suas terras. E o governo do estado 

reivindica uma insignificância de oitenta e quatro 
mil hectares para ser trabalhado pelos produtores. 

Só para termos uma idéia, porque também 
não sabíamos, aquele Estado é detentor de uma 
reserva de nióbio que representa noventa e seis por 
cento das reservas de todo o mundo. Há um pouco de 
exploração de nióbio, no Estado de Minas Gerais, 
que está suprindo, com escassez, a demanda. Para 
quem não sabe o nióbio é usado na fabricação dos 
principais instrumentos cirúrgicos e das principais 
peças das aeronaves. 
 Terminamos homenageando o Governo do 
Estado que tem guardado uma coerência entre a 
atitude e o discurso, haja vista que iniciou o mandato 
com 1,5% do Orçamento para a Secretaria e hoje 
estamos ultrapassando os seis por cento. Com isso 
vieram todos os programas que incentivam, resgatam 
a cidadania e a auto-estima de todos os produtores 
rurais, através do projeto “Caminhos de campo”, com 
eletrificação rural dentre outros, e da própria 
socialização dos royalties do Petróleo.  

O nosso agradecimento e a nossa 
homenagem a esta Casa de Leis, ao Governo do 
Estado e a todos os produtores capixabas.  
 Não poderíamos deixar de citar os nomes de 
dois homenageados na intenção de que seja estendido 
a todos os demais: os Srs. David Martinho Zanotti e 
Tolentino Ferreira de Freitas. Pedimos a ambos, e 
logo em ato contínuo aos representantes do 
Movimento Paz no Campo, que se levantem, porque 
hoje fomos recebidos pelo Governo do Estado, na 
pessoa do Sr. Ricardo Ferraço, que nos prometeu 
fazer o possível para atenuar as mazelas que podem 
ocorrer em decorrência do Decreto nº 4887, que só no 
Município de São Mateus pretende tomar setenta e 
cinco por cento do território dos produtores 
estabelecidos. Muito obrigado e boa-tarde. (Muito 
bem!) (Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Secretário 
de Estado da Agricultura, Sr. Cesar Colnago. 

 
 O SR. CESAR COLNAGO – (Sem revisão 
do orador) – Boa-tarde a todos os presentes. 
 Cumprimentamos o Presidente desta sessão 
solene e também presidente da Comissão de 
Agricultura, Sr. Atayde Armani; a todos os 
Deputados presentes; os componentes da Mesa; a 
todas as autoridades representadas; o presidente da 
Fosemag, Sr. José Arnaldo de Alencar; os Srs. 
Gilmar Dadalto e Antônio Francisco Posatti, 
representando o sistema agrícola Incaper e Idaf; os 
Srs. Julio da Silva Rocha Junior e Natalino Cassaro, 
dois parceiros e dois presidentes importantes de suas 
entidades; estendemos o cumprimento a todos os 
sindicatos; ao Sr. Esterio Colnago, Presidente da 
OCB; a equipe técnica e a todas as cooperativas 
importantes no nosso sistema agrícola; ao CREA e a 
todos os técnicos presentes; a todos aqueles que na 
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iniciativa privada ou pública participam da 
construção da agricultura capixaba; o Sr. Alexandre 
Guimarães, representando a iniciativa privada e a 
Trop Brasil, uma empresa importante no nosso 
Estado do Espírito Santo; o Sr. Edalmo Carlos 
Entringer, coordenador estadual de fruticultura; o 
Sr. Valter Matielo, da Aprofes; o Sr. David 
Matinho Zanotti, que é uma referência importante 
da Agroenergia; o Sr. Abdo; o Sr. Jonas Giuriatto, 
representando o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais; as Associações de Produtores; os 
homenageados; cumprimentar as pessoas que 
vieram de longe como o Sr. David Martinho 
Zanotti, Davizinho, nosso conterrâneo; o Estério 
Colnago com três gerações: ele, a filha e o neto; o 
Sr. Guerra, aposentado do Incaper e cafeicultor; o 
Sr. Tolentino Ferreira de Freitas, representante do 
pessoal da pecuária ligado ao leite e à pecuária de 
corte. Queremos cumprimentar o Wesley e o 
Pedro, da área da fruticultura. Enfim, queremos 
cumprimentar a todos que estão aqui, a todos os 
homenageados. 
 Gostaríamos de trazer um grande abraço do 
Governador Paulo Hartung e do vice- Governador 
Ricardo Ferraço, com quem estivemos ontem, em 
despacho, e falamos que estaríamos aqui. 

Cumprimentamos os nossos artistas, os 
músicos que nos emocionam. E, talvez pelo estado 
de espírito, pela alegria em que estamos frente a 
essa Secretaria, pelo que vemos no Espírito Santo, 
queremos dizer que a homenagem é de 
agradecimento aos produtores rurais. Temos falado 
isso para o Sr. Governador. Tantas são as crises, as 
dificuldades, a ausência histórica do Estado na 
agricultura, que não deixa-nos enxergar o 
agricultor e o que ele produz. No entanto, 
continuam resistindo, continuam na luta, 
continuam trabalhando, continuam produzindo. E 
numa situação em que, de certo aspecto, o homem 
urbano perdeu até a noção de onde vem o alimento 
dele; perdeu a noção de onde vem o leite, de onde 
vem a fruta, o feijão, o arroz. 

Há trinta, quarenta anos a vinculação era 
maior. Hoje, de repente você está tomando suco de 
pêssego que vem do Chile. E poderia vir das 
nossas áreas frias do Espírito Santo. Ou manga que 
vem da Índia. De onde vem a nossa comida? Quem 
a produz? 

Outro dia vimos um artigo que falava disso. 
A diferença entre viver da terra e viver na terra. 
Viver dela, com ela, a mãe, tirando e devolvendo. 
Mas, acima de tudo, temos debatido isso nos 
programas da Secretaria, da valorização da 
juventude, da educação do homem e da família 
rural. O seu produto mais a sua família, a sua 
condição de vida. Ficamos pensando como 
transferir para o homem urbano a responsabilidade 
de reconhecer a importância, a grandeza de ser um 

homem do campo, muitas vezes sem política 
agrícola definida, sem defesa da nossa agricultura 
nacional. E nós que produzimos somos os que 
menos ganhamos. E esse reconhecimento só será 
colocado, não tem jeito - de vez em quando 
falamos de Paris, da França - se formos às ruas; 
colocarmos nas ruas os tratores, os carros. Vamos 
para lá. Porque, ai vem o reconhecimento, no 
sentido de que nada vem de graça. 

Tínhamos nos prometido não fazer discurso 
aqui. Queremos falar de poesia. Queremos 
homenagear o homem do campo com poesia, com 
o espírito que a nossa música nos tocou. E teve 
uma música, cantada agora, que falou: “como eu 
não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar”. 
Também, Fernando Pessoa vem e fala a seguinte 
poesia: 

 
(...) 
“Da minha aldeia vejo quando da 
terra se pode ver o Universo... 
Por isso a minha aldeia é tão 
grande como outra terra qualquer 
Porque eu sou do tamanho do que 
vejo 
E não do tamanho da minha 
altura... 
Nas cidades a vida é mais pequena 
Que aqui na minha casa no cimo 
deste outeiro 
Na cidade as grandes casas fecham 
a vista à chave 
Escondem o horizonte, empurram o 
nosso olhar para longe de todo o 
céu. 
Tornam-nos pequenos porque nos 
tiram o que os nossos olhos nos 
podem dar, 
E tornam-nos pobres porque a 
nossa única riqueza é ver. 
(...)” 
 

Lá na roça vemos as estrelas no céu. 
Vemos o verde, o campo, o rio. Por isso, que 
Fernando Pessoa, que escreveu por meio de setenta 
e cinco heterônimos, falava que o seu mestre era 
Alberto Caeiro. Dos três principais heterônimos, 
um era engenheiro naval, o outro médico e o outro 
agricultor. E quando perguntado sobre ser o seu 
mestre o agricultor, respondeu que por ter a pureza 
da terra, da alma, da vida. 
Não precisa nem ter muito estudo para entender da 
terra e conviver com a terra. Evidente. E aqui 
queremos dizer que o estudo, a ciência e a 
tecnologia são fundamentais para o mundo, mas, 
acima de tudo - e falamos isto para o Sr. 
Governador Paulo Hartung - mesmo o nosso povo 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 9516 

agora tendo a fruticultura, a silvicultura, café e 
leite sabe fazer há mais de cem anos. E foi esse 
amor que nos fez resistir a tantas crises e continuar 
trabalhando e produzindo na propriedade.  
 É esta homenagem que queremos fazer a 
vocês produtores que resistem, que passam por 
crises, que entram em dificuldades, pois sobem os 
insumos, não sobe o dólar, onde o café arábica 
produzido às vezes não remunera... Continuem 
produzindo arábica! Ninguém arrancou toda nossa 
lavoura de arábica, que está lá resistindo com 
muita esperança de que amanhã será melhor.  

Conversando com o Sr. Governador Paulo 
Hartung, S.Ex.ª falou de pessoas de fora elogiando 
o trabalho do Pedeag. Falamos que não é um 
trabalho nosso, nem do Sr. Gilmar Dadalto, nem do 
Sr. Paulo Sérgio de Azevedo, que estava no IDAF 
com sua equipe, nem do Sr. Júlio da Silva Rocha 
Junior; são quatrocentas entidades que assinam 
esse documento. É delas, é um planejamento de 
estado, não só do governo.  

Para encerrar, leremos outra poesia, que 
abre o trabalho do Pedeag, que achamos grande e 
que temos quase certeza de que foi escrita pelo Sr. 
Wolmar Loss: 

 
“Dedicamos esta obra aos 
migrantes, de todas as raças e de 
todos os continentes, que aqui 
chegaram e colonizaram as terras 
capixabas; 
Aos produtores rurais, filhos da 
terra, que, anonimamente, com suor 
e lágrimas, decepções e vitórias, 
construíram os alicerces da 
sociedade capixaba atual; 
Aos técnicos, do passado e do 
presente que, à experiência dos 
produtores, agregaram tecnologias, 
invenções e processos que 
permitiram superar dificuldades e 
avançar na competitividade da 
agricultura capixaba, mantendo a 
histórica importância da agricultura 
familiar; 
Aos jovens da terra, que herdam o 
legado dos antepassados e 
assumem o desafio de avançar no 
desenvolvimento sustentável da 
agricultura deste Estado.” 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Ouviremos agora o 
pronunciamento do proponente desta sessão, Sr. 
Deputado Atayde Armani. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Convidamos o Sr. Deputado Dary 
Pagung a assumir a presidência, para que possamos 
nos pronunciar. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Assumo a presidência dos trabalhos e concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Atayde Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 

do orador) - Boa-tarde a todos. Agradecemos a 
presença do nosso querido amigo e Secretário da 
Agricultura, Sr. César Colnago, e em seu nome 
agradecemos a todos os amigos que fazem parte da 
Mesa Diretora. E não poderíamos deixar de agradecer 
aos irmãos e amigos que temos na Comissão de 
Agricultura, os Srs. Deputados Dary Pagung, Cacau 
Lorenzoni, Luciano Pereira, Freitas e Marcelo 
Coelho, que é o que é porque S.Ex.as participam de 
coração e dão suas almas a essa Comissão. 
 Agricultura é vida! O Sr. Roberto Rodrigues 
disse desta tribuna que o agricultor é o homem que 
liga a terra a Deus, e acreditamos nisto, porque 
achamos que o elo de Deus com a terra é o agricultor. 
Por isso orgulho-me de estar nesta Casa de Leis 
brigando por ele, por essa pessoa, por esse ser, pois 
sabemos da sua luta e das suas dificuldades do dia a 
dia. Quantas vezes se entristecem de estarem no 
campo, de vir à cidade e ver tantas mordomias, tantas 
coisas bonitas e têm que voltar para sua localidade, às 
vezes ficar rezando para chover ou não, rezando para 
aquilo que colhem ter preço ou não. Essa é a vida 
desse elo.  Orgulho-me de brigar por este elo 
nesta Casa, porque sei que é ele que liga a terra a 
Deus.  
 Para se ter uma idéia, citarei alguns dados: O 
Estado do Espírito Santo é o segundo maior produtor 
de café do país, o primeiro em café conilon. O 
Município de Jaguaré é o maior produtor de café 
conilon no Brasil; na silvicultura temos a maior 
fábrica de celulose do planeta; somos o segundo 
maior produtor de pimenta do reino; o quarto maior 
produtor de agricultura orgânica; avicultura de 
postura de alta tecnologia de produção. O Município 
de Santa Maria de Jetibá é o segundo maior produtor 
de ovos do país. Na fruticultura, somos o segundo 
maior produtor de mamão papaia e o maior produtor 
de Formosa; o maior produtor de maracujá do Brasil. 
 Possui a segunda maior fábrica de suco do 
país, que está localizada no meu Município de 
Linhares, uma das maiores produtoras de polpa de 
fruta – Trop Brasil – representada nesta solenidade 
pelo Sr. Alexandre Guimarães. 

O importante disso tudo, o Secretário de 
Estado da Agricultura, Sr. César Colnago sabe disso, 
é que o Estado do Espírito Santo é 0,5% do nosso 
território nacional. Então, vemos a grandiosidade dos 
nossos agricultores e produtores, somos grandes 
nestes dados acima citados. 
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 O Estado do Espírito Santo possui setenta e 
sete mil propriedades rurais; empregam em torno de 
duzentos e vinte mil pessoas; abrange quarenta por 
cento da área rural. É responsável por sessenta e seis 
por cento da produção de cereais e olerícolas; 
sessenta por cento da produção de café; cinqüenta 
e sete por cento da produção de fruta e quarenta e 
dois por cento da produção de leite. Produz oitenta 
e um por cento de propriedades com menos de 
cinqüenta hectares. 
 Quando me elegi Vereador, em 1982, e 
estão nesta sessão os Srs. Mauro Venturim e Jonas 
Giuriato, que nos honram com suas presenças e 
que serão homenageados, uma das primeiras brigas 
que tive na Câmara Municipal de Linhares era 
tentar com o então Prefeito Samuel Batista Cruz, 
aumentar o orçamento da agricultura de 1,2% para, 
pelo menos, três por cento. O ex- prefeito, Sr. Luiz 
Durão, nos honra com sua presença.  
 Informo aos representantes das secretarias 
de agricultura dos nossos municípios que fizemos 
um levantamento na Comissão de Agricultura 
desta Casa e vimos que têm municípios totalmente 
agrícolas. No orçamento da prefeitura um por 
cento é destinado à agricultura. O Secretário César 
Colnago sempre pede aos prefeitos para aumentar 
esse orçamento. Às vezes um prefeito gasta trinta, 
vinte, quinze por cento do seu orçamento em obras, 
sendo que se investisse na agricultura estaria 
produzindo muito mais e gerando mais mão-de-
obra. É por isso que me orgulho do Sr. Governador 
Paulo Hartung. Faço parte da base do Governo 
nesta Casa de Leis e me orgulho de votar em todas 
as suas matérias.  
 No início do Governo Paulo Hartung o 
Estado do Espírito Santo tinha um orçamento de 
um pouco mais de um por cento na agricultura. 
Hoje, juntando o total, estamos com sete por cento. 
É disso que precisamos, investir, porque acredito 
que esse é o elo e é com isso que precisamos nos 
preocupar. 
 Hoje estou num dia feliz na minha vida 
porque estou realizando a primeira reunião do 
agricultor nesta Casa. No ano passado participei 
desta reunião, presidida pelo Sr. Deputado 
Wanildo Sarnáglia, que a requereu antes de mim, 
essa é portanto a primeira, o que muito me orgulha. 
 Vim do interior do Município de Linhares, 
de um lugar chamado Santa Cruz, onde se teve 
energia entre os anos de 1970 e 1972; tivemos 
estrada de carro no final da década de sessenta. Sei 
o que é a roça. Meu pai até hoje é agricultor e 
produtor rural. Deus foi tão grande comigo que me 
tirou lá do interior, do Município de Linhares, 
trouxe-me para esta Casa de Leis para representar 
as nossas raízes. 

Digo aos Senhores que não renegarei as 
minhas origens. Enquanto o Deputado Atayde 

Armani estiver nesta Casa, podem ter certeza de 
que o coração e o trabalho dele estarão lutando 
pelos nossos agricultores e por nossos produtores 
rurais. 

Gostaria de poder fazer muito mais. 
Aprovamos muitas legislações junto com o 
Secretário da Agricultura, com o Governo do 
Estado e com os nobres colegas deputados; 
legislações essas que vieram em prol do agricultor, 
que transferiram ao Idaf várias licenças que 
ficavam amarradas junto ao Iema por um ou dois 
anos. 

Estamos agora aprovando uma legislação 
onde o Estado pagará aos proprietários para 
preservação de suas matas nativas e tantas outras 
legislações que aprovamos nesta Casa em prol do 
agricultor. De tudo que fizemos, ainda não fizemos 
nada porque o nosso agricultor, o produtor rural 
merece muito mais do que isso.  

O que estamos fazendo neste plenário no 
dia de hoje, homenageando algumas pessoas com 
as placa e outras com diplomas, é do fundo do 
coração, sem nenhuma questão política. O nosso 
objetivo é simplesmente trazer o produtor rural à 
cidade para fazermos esse elo, porque, como já foi 
dito aqui, o que seria das pessoas na cidade se não 
fossem vocês, que dão seus suores e lutam para 
produzir para as pessoas que vivem aqui na cidade.  
 Agradeço especialmente a algumas pessoas 
aqui presentes, como a Sr.ª Theresinha de Jesus 
Mendes Gomes, esposa de um amigo e grande 
produtor no Município de Linhares, Sr. Luiz 
Durão; o Sr. Deolindo Bosi; o Sr. João Celso; o Sr. 
Edivaldo Permanhane; o Sr. Eliezer Nartdotto; o 
Sr. Mauro Luiz Venturini, que já tivemos o prazer 
de falar dele; o Sr. Wesley Martin Bonomo; o Sr. 
Pedro de Martins; o Sr. Jonas Juliatto; e em nome 
de vocês, pessoas que moram em nosso coração. 
 Agradecemos a todos, muito obrigado por 
existirem, por estarem nesta sessão solene e por ser 
o elo que liga a terra a Deus. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento teremos a 
nossa última apresentação cultural, logo em 
seguida será feita a entrega das homenagens. 
 Convido os cantores Marcelo Ramazotti e Adriano 
que apresentarão duas músicas: “ andando em 
frente e franguinho na panela.” 
 

(São entoadas as músicas pelos 
cantores)  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Uma salva de palmas para 
Marcelo Ramazotti e Adriano, que se apresentarão 
daqui a pouco com uma autêntica moda de viola, 
no final desta sessão, no coquetel que será servido.  
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 Passamos às homenagens e para tanto 
convido o Sr. Deputado Dary Pagung para 
proceder à entrega. 
 Convido o Sr. Elvídio Kliper, agricultor há 
vinte e dois anos em Baixo Guandu, exerce em sua 
propriedade o cultivo de tomate, pimentão, 
eucalipto e café, para receber o diploma das mãos 
do Sr. Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

  
 Convido o Sr. Ervino Pagung, proprietário 
rural de Córrego do Bananal, Baixo Guandu, onde 
cultiva feijão, pecuária leiteira, arroz, milho, 
quiabo, tomate, banana, goiaba, mamão, cana-de-
açúcar, galinha e porco caipira, para receber o 
diploma das mãos do Sr. Deputado Dary Pagung. 
(Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

  
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convidamos, neste momento, 
o Sr. Deputado Atayde Armani, proponente desta 
sessão, para proceder à entrega das placas aos seus 
homenageados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Convidamos o Sr. Deputado Dary 
Pagund a assumir a presidência para que possamos 
fazer à entrega das placas. (Pausa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Luiz Cândido 
Durão para receber a placa alusiva ao Dia do 
Agricultor das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S.S.ª (Pausa) 

O Sr. Luiz Cândido Durão exerce a 
agropecuária na sua propriedade, onde nasceu e foi 
criado. Foi vice-prefeito de Linhares de 1976 a 
1979; prefeito de 1979 a 1982 e de 1989 a 1993; 
deputado federal de 1995 a 1999 e de 2001 a 2003. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Pedro Elias de 
Martins, proprietário rural na localidade de Rio 
Preto, São Mateus, onde cultiva côco e café e lá 
trabalha há vinte e cinco anos, para receber a placa 
alusiva ao Dia do Agricultor das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a placa) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Sr.ª Therezinha de 
Jesus Mendes Gomes, proprietária rural na localidade 
de Povoação, Linhares, onde cultiva cacau e trabalha 
há aproximadamente cinqüenta anos, para receber 
a placa alusiva ao Dia do Agricultor das mãos do 
Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(A homenageada recebe a placa) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Joel Roberte, 
proprietário da Fazenda Santana do Bom Retiro, 
Mimoso do Sul, onde exerce agropecuária; foi 
vice-prefeito de Linhares de 1972 a 1976 e 
presidente da Cooperativa de laticínios de Mimoso 
do Sul de 1992 a 1994, para receber a placa alusiva 
ao Dia do Agricultor das mãos do Sr. Deputado 
Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – O Sr. Deputado Atayde 
Armani homenageia in memorian o Sr. Rubens 
Garcia Rodrigues, representado nesta sessão pelo 
seu filho, Sr. Mário Sérgio Bichara Rodrigues, com 
uma placa alusiva ao Dia do Agricultor 

A família do Sr. Rubens Garcia Rodrigues 
é proprietária das Fazendas Santa Helena e 
Brasília, em Baixo Guandu, onde exerce a pecuária 
e o cultivo do café. É a primeira fazenda do Estado 
do Espírito Santo certificada a exportar carne para 
a União Européia. (Pausa) 

 
(O representante da família do 
homenageado recebe a placa) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – O Sr. Deputado Atayde 
Armani fará, neste momento, a entrega dos 
diplomas aos seus homenageados. 

Convido o Sr. João Messa dos Santos, mais 
conhecido como João Celso, proprietário rural no 
Córrego Patioba, Sooretama, onde cultiva café, 
exerce a pecuária e trabalha há cinqüenta e dois 
anos, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Leandro 
Passabom, proprietário rural em Juncado, 
Sooretama, onde cultiva o café e trabalha na 
mesma há cinqüenta e dois anos, para receber o 
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diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Ezidio 
Giuriato, proprietário em Córrego Maria Freire em 
Bananal, nascido e criado na mesma propriedade, 
onde exerce as atividades do cultivo de eucalipto e 
café, representado pelo Sr. Wolkimar Mameia para 
receber o seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O representante recebe o 
diploma em nome do 
homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Edson Wander 
Boninsenha, proprietário em Barra Seca – Jaguaré, 
onde exerce o cultivo do café, pimenta do reino, 
pimenta da jamaica, maracujá, abacaxi, seringueira 
e palmito; trabalha na propriedade há vinte anos, 
para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Agenaldo 
Delprett Gaygher, proprietário rural do Patrimônio 
Juncado – Sooretama, que exerce o cultivo do café 
e trabalha nesta propriedade há quarenta e três 
anos, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Anunciamos, a pedido do 
cerimonial, com pesar o falecimento do Sr. 
Guilherme Devéns, pai do prefeito de Aracruz, Sr. 
Ademar Coutinho Devéns. O corpo será velado na 
Câmara Municipal de Aracruz, a partir das 20h. 
(Pausa) 

Dando continuidade à solenidade, convido 
o Sr. Deolindo Bosi, proprietário rural em Juerana 
– Sooretama, há trinta anos; trabalha no cultivo de 
café, para receber seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Mário Boone, 
proprietário no Córrego Panorama – Rio Bananal, 
nascido e criado nesta propriedade, exerce o 
cultivo do café e pecuária, para receber seu 
diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Wesley Martin 
Bonomo, proprietário rural em São Mateus, 
produtor e exportador de noz de macadâmia, 
presidente da Cooperativa Agroindustrial dos 
Produtores de Noz Macadâmia – Coopmac, para 
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado 
Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

  
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Lídia 
Barcellos Bermudes, de Perobas – Linhares, 
cultiva cacau e trabalha na propriedade há vinte e 
três anos, representada pela Drª Edna Rangel 
Lourenço, para receber seu diploma das mãos do 
Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 

 
(A representante recebe o 
diploma em nome da 
homenageada) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Jonacir Alage 
de Oliveira, proprietário no Córrego Contenda em 
São Mateus, onde exerce o cultivo de café e 
pecuária, há trinta anos, para receber seu diploma 
das mãos do Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

  
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Silvio Manoel 
dos Santos, proprietário na comunidade Divino 
Espírito Santo, em São Mateus, nascido e criado 
nesta propriedade, onde exerce o cultivo do café e 
mandioca, para receber seu diploma das mãos do 
Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Orlando 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 9520 

Barbosa, proprietário em Córrego da Contenda, em 
São Mateus, onde exerce o cultivo do café e 
pecuária, há vinte e três anos, para receber seu 
diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Joviano 
Carvalho, proprietário da Fazenda Vista Alegre, lá 
nascido e criado, no Município de São José do 
Calçado. Dentre suas atividades temos o café e a 
pecuária de leite, para receber o diploma das mãos 
do Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste instante convido o 
Presidente da FAES, Sr. Julio Rocha, para 
juntamente com o Sr. Deputado Atayde Armani 
procederem à entrega das homenagens aos 
indicados por esta instituição. 
 Convido o Sr. Tolentino Ferreira de Freitas, 
proprietário no Município de Ecoporanga; exerce a 
agropecuária e trabalha na mesma há 52 anos, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Julio Rocha e 
do Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. David Martinho 
Zanotti, proprietário da Fazenda Boa Sorte, em 
Sobreiro, no Município de Itaguaçu, nascido e 
criado na mesma; exerce atividades de cafeicultura, 
suinocultura e pecuária, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Julio Rocha e de Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste instante convido o Sr. 
Danilo Sanson, chefe do escritório da Incaper no 
Município de João Neiva para juntamente com o 
Sr. Deputado Atayde Armani procederem à entrega 
das homenagens aos indicados por esta instituição 

Convido o Sr. Marcos Rogério Carrareto; 
exerce atividades com o cacau, banana da terra, 
palmito, café, matas reserva legal, eucalipto, para 

receber o diploma das mãos do Sr. Danilo Sanson e 
do Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Danilo Sanson 
para receber, em nome do Sr Leonardo Colombo 
Zerbin, que exerce a atividade de bovinocultura, de 
leite e trabalha na mesma há mais de 50 anos, o 
diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 

 
(O representante recebe o 
diploma em nome do 
homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Inácio José 
Effegem, proprietário rural em São João do 
Estivado, no Município de Jaguaré; exerce 
atividades na propriedade com café conilon, 
pimenta do reino, maracujá, côco, piscicultura, 
matas e lá trabalha há 54 anos, para receber o 
diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste instante convido o Sr. 
Eli Gonçalves, chefe da Incaper no Município de 
Jaguaré para juntamente com o Sr. Deputado 
Atayde Armani procederem à entrega das 
homenagens aos indicados por esta instituição. 

Convido o Sr. Ilário Thomaz, proprietário 
do Córrego Cachimbauazinho, no Município de 
Jaguaré; exerce as atividades de cultivo do café 
conilon, pimenta do reino, eucalipto, matas e 
apicultura, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Eli Gonçalves e do Sr. Deputado Atayde Armani. 
(Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Ademilson 
Henrique Filho, proprietário rural de Cachoeirinha 
de Santa Rosa, no Município de Aracruz; exerce o 
cultivo do café e trabalha na propriedade há três 
anos, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Lucas Laporte, 
proprietário rural de Córrego Francês, no 
Município de Aracruz; exerce o cultivo do café e 
trabalha na propriedade há vinte e cinco anos, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Atayde Armani. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Laércio Jorge 
Zinger, proprietário rural na comunidade de 
Chapot, no Município de Fundão; exerce o cultivo 
do café, eucalipto, milho, feijão, aipim, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Jacimar 
Broetto, proprietário rural na comunidade de 
Goiapaba-Açu, no Município de Fundão; exerce o 
cultivo do café, banana, citros, caqui, eucalipto, 
mata, milho, feijão e aipim, para receber o diploma 
das mãos do Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Jonas Giuriatto, 
proprietário rural de Jacatiá, no Município de 
Linhares; exerce o cultivo do café conilon, 
pecuária de corte, pastagem e matas, para receber o 
diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Edalmo Carlos 
Entringer, proprietário rural de Rio das Palmas, no 
Município de Linhares; exerce o cultivo do café 
conilon, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Mauro Luiz 
Venturini, proprietário rural de São Rafael, no 
Município de Linhares; exerce o cultivo do café 

conilon, avicultura, agroecologia, trabalha na 
propriedade há sessenta e quatro anos, para receber 
o diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) -  Neste instante convido o 
Presidente da OCB, Sr. Estério Colnago e o 
superintendente da OCB, Sr. Carlos André Santos 
de Oliveira para juntamente com o Sr. Deputado 
Atayde Armani procederem à entrega das 
homenagens aos indicados por esta instituição.  

Convido o Sr. Carlos Renato Alvarenga 
Theodoro, proprietário no Município de Muqui; 
exerce o cultivo de café e pecuária leiteira, para 
receber o diploma das mãos dos Srs. Estério 
Colnago e Carlos André Santos de Oliveira e do 
Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) Convido o Sr. José Côco 
Campores, proprietário na comunidade de Vargem 
Grande, no Município de Brejetuba; nascido e 
criado nessa propriedade, para receber o diploma 
das mãos dos Srs. Estério Colnago e Carlos André 
Santos de Oliveira e do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento 
procederemos à entrega das homenagens aos 
indicados pela Cooperativa Selita.  

Convido o Sr. Beriato Augusto Alves, 
proprietário rural em Afonso Cláudio, onde exerce 
a atividade da pecuária de leite, da pecuária de 
corte e do cultivo do café, para receber o seu 
diploma das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani, do Presidente da OCB, Sr. Esterio 
Colnago, e do Presidente da Federação de 
Agricultura do Estado do Espírito Santo, Sr. Julio 
da Silva Rocha Júnior. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Theotônio 
Moura Machado, proprietário rural em Atílio 
Vivácqua, onde exerce a atividade da pecuária de 
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leite, para receber o seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani, do Presidente da OCB, 
Sr. Esterio Colnago, e do Presidente da Federação 
de Agricultura do Estado do Espírito Santo, Sr. 
Julio da Silva Rocha Júnior. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento 
procederemos à entrega das homenagens aos 
indicados pela Cooperativa Veneza 

Convido o Sr. Osvaldo Kipper, proprietário 
rural em Córrego da Peneira, Vila Pavão, onde 
exerce a atividade da pecuária de leite e 
cafeicultura, para receber o seu diploma das mãos 
do Sr. Deputado Atayde Armani, do Presidente da 
OCB, Sr. Esterio Colnago, do Presidente da 
Federação de Agricultura do Estado do Espírito 
Santo, Sr. Julio da Silva Rocha Júnior, e do Sr. 
Daneil Karan. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Silvano dos 
Santos, proprietário rural em São João do Sobrado, 
Pinheiro, onde exerce a atividade da pecuária de 
leite e cafeicultura, para receber o seu diploma das 
mãos do Sr. Deputado Atayde Armani, do 
Presidente da OCB, Sr. Esterio Colnago, do 
Presidente da Federação de Agricultura do Estado 
do Espírito Santo, Sr. Julio da Silva Rocha Júnior, 
e do Sr. Daneil Karan. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento 
procederemos à entrega das homenagens aos 
indicados pelo Sindicato Patronal de Viana. 

Convido o Sr. Guilherme Wilson Cardoso, 
proprietário rural em Viana, onde exerce a 
atividade do cultivo da cana para caldo, mel de 
abelhas, palmito, café, aipim, banana, milho e 
feijão, para receber o seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani e do Sr. Abdo Gomes, 
Presidente do Sindicato Patronal de Viana. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento 
procederemos à entrega das homenagens aos 
indicados pela Fetaes.  

Convido a Sr.ª Zeni Nunes Domingos 
Venturini, proprietária rural em Alto Várzea 
Alegre, Santa Tereza, e diretora do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santa Teresa, para receber 
seu diploma e flores das mãos do Sr. Deputado 
Atayde Armani e do Presidente da Federação de 
Trabalhadores de Agricultura do Estado do 
Espírito Santo, Sr. Natalino Cassaro. (Pausa) 

 
(A homenageada recebe o 
diploma e flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Carlos Reisen, 
proprietário rural em Patrimônio da Penha, Nova 
Venécia, onde exerce a agricultura familiar há dez 
anos, para receber o seu diploma das mãos do Sr. 
Deputado Atayde Armani e do Presidente da 
Federação de Trabalhadores de Agricultura do 
Estado do Espírito Santo, Sr. Natalino Cassaro. 
(Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma ) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Silviano 
Rodrigues Baptista, nascido em Aracruz, produtor 
rural há mais de cinqüenta anos em Rio Quartel, 
Linhares, na Fazenda Santa Izabel, Perobas, onde 
criou seus filhos, para receber o seu diploma das 
mãos do Sr. Deputado Atayde Armani. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convidamos para fazer uso da 
palavra o Sr. Luiz Cândido Durão, que falará em 
nome dos homenageados. 
 
 O SR. LUIZ CÂNDIDO DURÃO – (Sem 
revisão do orador) - Através do Presidente da 
Comissão de Agricultura desta Casa, Sr. Deputado 
Atayde Armani, homenageamos todos os 
componentes da Mesa. 
 Homenageados, senhoras e senhores, 
costumamos dizer que o agricultor é um herói 
anônimo. Também costumamos dizer que o 
agricultor é um sonhador; está sempre sonhando 
com dias melhores. É um esperançoso, está sempre 
naquela esperança que alguém lute pela 
agricultura. 
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 O agricultor é praticamente quem segura a 
nação. Se não houvesse o agricultor não teríamos 
ninguém na cidade. É ele quem segura a balança 
comercial do país através da sua produção. É 
sempre aquele herói anônimo. 
 É preciso que o agricultor pense na hora de 
votar em candidatos ligados à agricultura, naqueles 
que realmente sabem das dificuldades do homem 
do campo, como o Presidente da Comissão de 
Agricultura, Sr. Deputado Atayde Armani, que é 
filho de agricultor e sabe das dificuldades dessa 
categoria. 
 Sabemos que as dificuldades encontradas 
pelo nosso pai na agricultura foi bem maior do que a 
nossa. Mas podemos amenizar essa questão votando 
em candidatos ligados à agricultura. E por que 
falamos isso? Durante quatro anos, como membro da 
Comissão de Agricultura na Câmara Federal, 
tínhamos dificuldades em votar projetos que 
favoreciam os agricultores, porque o número de 
deputados representantes desse setor era pequeno. 
Os outros setores tinham os seus projetos votados 
tranquilamente porque o número de deputados 
representantes era maior. 
  Precisamos prestigiar os deputados que estão 
olhando pelo agricultor. Devemos votar sempre em 
pessoas ligadas à agricultura. 
 Agradecemos ao Presidente da Comissão de 
Agricultura, em nosso nome e em nome de todos, por 
essas homenagens. E pedir que continuem olhando por 
nós, porque o agricultor precisa ser olhado, precisa 
receber o agradecimento pelo esforço que faz para 
colocar o alimento na mesa da população dos grandes 
centros. 
 Temos certeza de que se cada um de nós 
continuar com o seu trabalho teremos melhores dias 
para o homem da cidade, colocando assim mais 
alimentos na mesa do povo brasileiro. 
 Agradecemos também ao nosso Governador do 
Estado, que não tem medido esforços para aliviar um 
pouco o sofrimento do agricultor. Implantou o projeto 
“Luz para todos” e asfaltou as rodovias vicinais. O 
apoio maior vem através da Secretaria de Agricultura.  
 Confiamos que teremos melhores dias e mais 
tranqüilidade para todo o povo brasileiro. (Muito 
bem!) 
  
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Célia Barbosa 
Brêda, viúva do saudoso Antônio Brêda, homenageado 
no ano passado no Dia do Agricultor, proprietária da 
Fazenda Córrego Panquinhas, em Pancas, onde trabalha 
aproximadamente há cinqüenta anos e exerce a 
atividade da pecuária, para receber seu diploma e um 
buquê de flores das mãos do Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 
 

(A homenageada recebe o diploma e 
as flores) 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento convidamos o Sr. 

Deputado Atayde Armani para fazer as suas 
considerações finais e o encerramento desta sessão 
solene. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – O Sr. Deputado César Colnago deixou o 
livro do PDA para ser entregue à Sr.ª Theresinha de 
Jesus Mendes Gomes, que infelizmente já se retirou. 
 Deixaremos o livro com o Cerimonial para que 
o encaminhe a sua residência. 
 Agradecemos aos expositores da Suco Mais, 
uma grande empresa do nosso Estado; aos expositores 
da Veneza, outra grande empresa; aos expositores da 
Selita, um grande frigorífico do Sul do Estado que 
tivemos o privilégio de visitar há poucos dias junto com 
o Sr. Esterio Colnago, com o Sr. Julio da Silva Rocha 
Junior e uma comissão muito grande; aos expositores da 
Cofril; aos expositores do Apiário Moxuara, do Sr. José 
Alonso Rodrigues; aos expositores da Coopmac 
Macadâmias do nosso amigo Wesley M. Bonono; aos 
colaboradores; à OCB; à Sicoob; à Incaper; ao Idaf; à 
Fetaes e à FAES.  
 Um agradecimento especial ao Trio Pedra 
Azul; ao Breno e Cristiano; ao Marcelo Romazotti e 
Adriano.  
 Não pensem que é fácil para uma pessoa com 
as nossas limitações pegar um carro às 6h em Linhares 
toda segunda-feira, vir para Vitória e aqui permanecer 
segunda, terça, quarta e às vezes quinta-feira. Não é 
fácil. 
 Há pouco falávamos com o ex-deputado Luiz 
Durão sobre a qualidade de vida e a felicidade que 
temos no interior. Em Vitória ficamos em meio ao 
trânsito, ao tumulto, à correria e à briga. Não é fácil. 

Mas todas as quartas-feiras à noite ou quinta-
feira voltamos felizes para a nossa cidade. Hoje 
chegamos em casa quase à 1h, mas sabendo que o nosso 
agricultor tem voz e espaço nesta Casa. Estamos 
abrindo este espaço e isso nos engrandece.  

Esperamos que nesta Casa na próxima 
legislatura, como disse o ex-deputado Luiz Durão, não 
tenha apenas o Atayde Armani ou os quatro colegas 
representantes da agricultura, mas dez, doze deputados 
eleitos para representar esse setor. É isso o que 
queremos porque desta forma poderemos ir para casa 
com a certeza de que essas pessoas darão seguimento ao 
nosso trabalho nesta Assembléia. 

Agradecemos ao Sr. Joel Roberte, que nos 
honra com sua presença; ao Sr. Nelsedino Alves. 
Agradecemos a todos e obrigado. 

Convidamos todos para visitarem a exposição 
das empresas ligadas à agropecuária, que está sendo 
realizada nesta Casa. Em seguida, serviremos um 
coquetel no salão nobre desta Casa. (Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs 
Deputados para a próxima, solene, sexta-feira, às 19h., 
em comemoração ao Dia Estadual da Confraternização 
Espírita. 
  

Está encerrada a sessão 
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
quarenta e sete minutos. 
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VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO SOLENE 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 DE 
AGOSTO DE 2008.  
 ÀS DEZENOVE HORAS E QUINZE 
MINUTOS, O SR. DEPUTADO JARDEL 
DOS IDOSOS OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhoras e senhores, deputado 
presente, é com satisfação que a Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 
para a sessão solene em comemoração ao Dia 
Estadual da Confraternização Espírita. 

Convido o Sr. Deputado Jardel dos Idosos, 
proponente desta sessão, para fazer a abertura dos 
trabalhos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (JARDEL DOS 
IDOSOS) – Boa-noite a todos. Invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta a sessão e procedo à leitura 
de um versículo da Bíblia. 

  
(O Sr. Jardel dos Idosos lê Salmo, 
23) 

 
O SR. PRESIDENTE – (JARDEL DOS 

IDOSOS) – Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior. 

Informo aos presentes que esta sessão é 
solene, em comemoração ao Dia Estadual da 
Confraternização Espírita, conforme requerimento de 
minha autoria, aprovado em plenário. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa a 
Sr.ª Maria Lúcia Resende Dias Farias, Presidente da 
Federação Espírita do Estado do Espírito Santo; o Dr. 
Tasso de Castro Lugon, Juiz de Direito e Vice-
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado 
do Espírito Santo; a Sr.ª Maria Helena Vasconcelos 
Shimidt, representante da Casa Espírita Henrique 
José de Mello; a Sr.ª Neide Mendes dos Santos, 
representante do Centro Espírita Amor em Jesus; o 
Sr. Rodrigo Salatiel Brasileiro, representante da 
União Espírita Cristã; o Sr. Ouvidio Santana de 
Almeida; representante do Centro Espírita Antônio 
de Pádua; a Sr.ª Ana Catarina Tavares Loureiro, da 
Associação Médico-Espírita; o Sr. Roberto Ailton 
Esteves, da Associação Jurídico-Espírita; a Dr.ª 
Rosinéa Martins, da Associação dos Magistrados 
Espíritas; o Sr. José Carlos Fiorido, coordenador do 
3º Conselho Regional Espírita; a Sr.ª Dalva Silva 
Souza, vice-presidenta da Federação Espírita do 
Estado do Espírito Santo e a Sr.ª Shirley Lima Dias 
Ribeiro, do Centro Espírita Amor e Caridade de 
Alegre e vice-presidente de “Assuntos da Família”. 

 Convido todos para, de pé, e voltados para as 
Bandeiras, ouvirmos a execução do Hino Nacional e 
do Espírito Santo. (Pausa)  
 

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

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convidamos para fazer uso da 
palavra o Sr. Deputado Jardel dos Idosos, proponente 
desta sessão. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) - Boa-noite. Estou um pouco 
agitado, e calmo com certeza não ficarei. 
 Passei hoje na casa da minha mãe e disse-lhe 
que realizaria hoje uma sessão solene em homenagem 
aos kardecistas. Ela, que é evangélica, da igreja 
batista, disse-me que achava muito bonito e que o 
meu tio Jarbas Bitencourt Vieira Machado também 
era kardecista. Fiquei surpreso com a notícia e disse-
lhe que ligaria para o meu primo Marcos Bitencourt 
Vieira Machado. Com certeza ele era kardecista, pois 
pregava muito a caridade, como os kardecistas. 

É bom saber que o meu tio-avô, que hoje 
certamente reside no céu, construiu uma das maiores 
casas de amparo aos idosos da América Latina: Casa 
Sou Feliz, localizada no Município de Marechal 
Floriano. Isso aumentou ainda mais a vontade de 
realizar essa primeira sessão solene em homenagem 
aos kardecistas na história desta Casa de Leis.  

Quero ser padrinho de todos vocês neste 
Poder. Todos os anos realizaremos essa grande festa 
em homenagem aos kardecistas. 

Farei uma leitura sobre a história do 
kardecismo, que é interessante, mas com um pouco 
de dificuldade devido ao meu nervosismo.  
 “No século XIX Ipólite Leon Denizar Rivail 
iniciou um trabalho na França sobre a comunicação 
dos espíritos. Ele era um estudioso e pedagogo.  
 Anos se passaram de pesquisa e investigação 
e o professor adotou o codinome Allan Kardec. 
Compilou em cinco livros a doutrina espírita sobre a 
influência do “espírito da verdade”. Espíritos que 
trabalhavam sob a direção de Jesus Cristo, 
elucidando os mistérios da vida através da fé 
racionada para que os homens pudessem 
compreender a lei de causa e efeito. 
 A reencarnação e as comunicações 
mediúnicas são divulgadas através dos livros da 
doutrina espírita. São cinco: O livro dos espíritos, O 
livro dos médiuns, O Evangelho segundo o espírito, 
O Céu e o Inferno e A Gênese. 
 A doutrina espírita se difundiu e rapidamente 
chegou ao Brasil com o trabalho de dois médiuns 
abnegados: o saudoso Chico Xavier e Divaldo Pereira 
Franco. O termo espiritismo na época que Kardec 
compilou a doutrina, foi um neologismo para que não 
houvesse esse tipo de confusão, porque naquela 
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época existiam religiões espiritualistas que tratavam 
de algo que existia além da matéria. 
 Agora temos informações para explicar que o 
espiritismo é fundamentado no cristianismo, tendo 
como guia e modelo Jesus e seus ensinamentos 
evangélicos. No espiritismo temos como primeiro 
mandamento o que o mestre Jesus nos ensinou: amar 
uns aos outros como a si mesmo. A doutrina espírita 
é religião, ciência e filosofia que vem ajudar na 
construção de um mundo melhor.”  

Parabenizamos todos vocês por acreditarem 
nessa doutrina. 
 Em 1987 fomos ao Lar dos Idosos Avidalmo. 
Gostamos de conversar com idosos desde garotinho 
porque fomos criado pelos nossos avós e tínhamos o 
hábito de ir ao lar dos idosos. Há pouco tempo fomos 
até lá e vimos árvores grandes, floridas e dando 
frutos. 
 Sempre sentávamos perto do Sr. Henrique e 
ele um dia nos disse algo que nunca esquecemos. 
Disse-nos que todas as religiões são boas quando 
seguem caminhos que levam ao amor a Deus e ao 
próximo. Gravamos essa frase e tempos depois 
descobrimos que aquele lar para idosos era 
kardecista. 
 Parabenizamos todos e estaremos sempre 
com vocês. Com muita dificuldade realizamos esta 
sessão, mas para Deus nada é impossível. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento convido a Sr.ª 
Dalva Silva e Souza para fazer uma reflexão 
doutrinária com o tema: O espiritismo e o progresso 
das leis. 
 
 A SR.ª DALVA SILVA E SOUZA – (Sem 
revisão da oradora) – Boa-noite senhoras e 
senhores, muita paz, que Jesus abençoe todos nós e 
ilumine esta Casa, uma instituição destinada a abrigar 
aqueles que receberam um mandato para representar 
o povo e para buscar as melhores formas de gerir 
nosso destino, por meio de leis aqui elaboradas e 
discutidas. 
 Que as luzes espirituais, que neste momento 
se irradiam sobre esta Casa, possam permanecer nela 
ao longo do tempo, favorecendo os bons trabalhos 
que aqui se realizam.  

Iniciaremos a nossa fala propondo um 
exercício de imaginação, e, que possamos, neste 
momento, transportar-nos a essa estação espacial que 
está em órbita em torno da terra e de lá visualizarmos 
este planeta que nós habitamos, onde veremos que é 
uma imensa esfera azul suspensa no espaço. Se 
recuarmos um pouco mais, perceberemos que outros 
planetas, da mesma família da terra, estão também 
suspensos no espaço orbitando em torno do sol. E a 
nossa mente, pelos conhecimentos que a ciência 
prodigaliza, já sabemos que estamos numa periferia 
de bilhões de galáxias que existem no universo. 

Neste momento, olhando essa esfera azul, 
que faz girar o nosso coração, certamente nos 
emocionamos porque é a casa que nos foi dada a 
habitar. Vendo a grandiosidade do universo, é 
impossível não pensarmos em Deus, nosso Pai, na 
perspectiva da doutrina espírita, a inteligência 
suprema, a causa primária de todas as coisas. O Pai, 
amoroso e bom, situou as inteligências que criou num 
espaço azul e verde belíssimo que é a terra, espaço 
esse que nos da a liberdade de agir. O homem desde 
que está na terra, vem contribuindo para que o 
planeta evolua. O progresso da humanidade terrena é 
uma evidência, se pensarmos naqueles tempos 
recuados do homem primitivo que agia mobilizado 
pelos instintos. Se olharmos hoje, esse espaço 
modificado pela tecnologia, pela ciência, todo 
conforto que é possível à comunidade dos homens, o 
progresso é notável.  

Quem pode sustentar que esse progresso já 
chegou ao seu cume? A doutrina sustenta que não. É 
uma linha que se propaga ao infinito e nos leva a 
plenitude de ser, que é o nosso destino. Essa é a 
fatalidade a que estamos destinados, a fatalidade de 
sermos felizes, de sermos irmãos verdadeiramente. 
Esta é a meta. E não haveremos de paralisar o nosso 
passo enquanto não atingirmos esta meta. Assim 
sustenta a doutrina espírita. Já progredimos. A 
princípio, o que determinava a lei era a força bruta, a 
lei do mais forte, mas aos poucos a evolução trouxe 
outras possibilidades. Já passamos pela aristocracia 
do nascimento, acreditando que Deus fizesse criatura 
diferente umas das outras, no sentido do privilégio 
que lhes concediam. Depois concebemos que na 
verdade todos temos o sangue igual, não há sangue 
azul. A humanidade caminhou para o 
estabelecimento de leis mais consentâneas com a 
proposição de Deus, nosso Pai Criador, somos todos 
irmãos. Caminharemos ainda, segundo nos propõe 
Allan Kardec, para o estabelecimento da aristocracia 
intelecto-moral, quando as leis serão trabalhadas por 
aqueles que dominaram o conhecimento e têm 
sabedoria. A sabedoria é a congregação do 
conhecimento e a evolução moral. Chegaremos a este 
patamar um dia. 

Quando falamos de lei e o progresso das leis, 
lembramo-nos de Jesus, que é o nosso mestre, nosso 
guia. Jesus nos disse e Mateus anotou no capítulo 5, 
versículos 17 e 18: “Não penseis que vim destruir a 
lei; vim para dar-lhes cumprimento. Em verdade vos 
digo que o céu e a terra não passarão enquanto ela 
não esteja cumprida, até que não falte nenhuma letra, 
nenhum ponto”. Assim expressou-se Jesus ao falar 
das leis. 

Sabemos que existem as leis humanas e as 
divinas. A lei divina é a lei natural que rege todas as 
coisas. Retomando a nossa visão da nossa casa 
planetária que se sustenta no universo suspensa e 
girando em torno do sol, percebemos que há leis que 
governam esse movimento. Todo universo funciona 
com base nas leis criadas por Deus, mas no espaço 
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em que se movimentam os homens ele atribuiu aos 
homens à possibilidade de fazer as suas leis. Ocorre 
que um detalhe que nos informa a doutrina espírita é 
que vai determinar a nossa caminhada. É que sendo 
filhos de Deus, temos na nossa própria consciência 
inscritas as suas leis. 

Todas as leis que fizermos que estiverem 
contrariando as determinações divinas, elas poderão 
até prevalecer por um tempo, o tempo que damos 
força a elas pelo poder que arbitramos possuir na 
terra, mas elas cairão; permanecerão aquelas que 
forem convergentes com as determinações do 
Criador, que estão na nossa própria consciência. Por 
isso Jesus disse que o céu e a terra não passarão 
enquanto não se cumprirem as leis, porque esse é o 
exercício, é o aprendizado que nos cabe realizar.  

O progresso é uma das leis divinas. Tudo 
deve progredir. A humanidade progride, a terra 
progride, o universo progride. Tudo deve progredir 
pela lei de Deus. Enquanto não atingirmos essa 
plenitude que nos cabe, haverá, em nós, sempre uma 
instigação para esse caminhar. O homem progride 
por um movimento interior que o impele a esse 
necessário caminho, mas progride também porque há 
possibilidade de que aqueles que caminharam mais 
retornem e ensinem aos que ainda estão na 
retaguarda. Então, caminhamos e progredimos para 
um movimento interior, que é uma imposição divina, 
e pela possibilidade na interação humana nos 
auxiliarmos mutuamente nessa caminhada.  

Ao criar a inteligência, que é a inteligência 
humana que caminha na terra ou em outros planetas 
nesse processo de evolução, Deus nos deu a liberdade 
e nos deu também como um caminho de evolução o 
relacionamento com os semelhantes. Ele nos fez para 
vivermos em coletividade. Isolando-se o homem se 
perde, o homem regride, o homem estiola as suas 
possibilidades, mas na relação com os outros ele 
cresce, porque é assim que determinou o nosso 
Criador. 

Então, quando pensamos no espiritismo e o 
progresso das leis, estamos visualizando essa escola 
planetária que habitamos que é o nosso espaço de 
liberdade. Deus nos dá a possibilidade de livremente 
escolhermos caminhos e buscarmos a nossa própria 
possibilidade de crescer, determinando também que 
gerenciássemos esta vida de relação, mas não nos 
deixou abandonados. Ele sempre enviou a terra seres 
encarregados de nos lembrarem aquilo que já está em 
nós. A lei está escrita na nossa consciência, mas 
encontramos muitas dificuldades de buscar dentro de 
nós mesmos esses conhecimentos. Então é preciso 
que alguém venha nos lembrar. E, ao longo da 
caminhada humana, vários são esses emissários 
divinos que vieram para nos recomendar 
determinadas ações, criar normas e determinações, 
nos colocar na pista desse caminho mais suave de 
crescimento. 

Quando Jesus Disse: “Não penseis que vim 
destruir a lei”. Ele se refere à lei que foi trazida por 

Moisés nos tempos recuados, em que o povo hebreu 
retirando-se do Egito buscava a terra prometida. 

Moisés no Monte Tabor teve a oportunidade, 
num fenômeno extraordinário de escrita direta na 
pedra, de receber as dez ordenações que compõem o 
decálogo. Então Jesus tem o cuidado, no momento 
em que está na terra, de dizer que não viera destruir 
essa lei, porque ela é de ordem divina. Tudo que é da 
ordem divina permanece. O que é criação do homem 
pode prevalecer por um tempo, mas será reformulada 
se não estiver de acordo com a lei divina. 

O decálogo recebido por Moisés, essa 
normativa do relacionamento humano, Jesus 
confirma que são dez ordenações simples, que 
ninguém pode pretextar não compreender. Elas são: 
Amar a Deus sobre todas as coisas; não tomar o Seu 
nome em vão; Guardar um dia que seja na semana 
para o desenvolvimento dos valores espirituais; 
honrar pai e mãe; não matar; não roubar; não levantar 
falso testemunho; não praticar o adultério; não 
desejar a mulher do próximo - vale dizer: não desejar 
o homem da próxima; e não cobiçar as coisas alheias. 

Naquele tempo não cabia a mulher desejar 
nada. Hoje em dia a história mudou, a evolução nos 
deu a alma e a oportunidade de desejar também, mas 
não devemos desejar o homem da próxima. Essas dez 
leis são simples, mas se a humanidade as praticasse 
viveríamos num mundo totalmente reformado, num 
mundo seguro, num mundo sem violência, num 
mundo sem conflitos agressivos, num verdadeiro 
paraíso.  

Ocorre que tantos anos se passaram e não 
aprendemos a primeira lição ensinada por Moisés. 
Ainda estamos devendo essa lição da vida à escola 
planetária terra. Essas leis estão na nossa consciência. 
O nosso comportamento precisa caminhar de acordo 
com elas. Quando não acontece assim, por um tempo 
podemos nos manter incólumes, mas não será por 
muito tempo, porque há mecanismos de 
inexorabilidade em relação à causa e efeito no 
universo. 

Jesus deu um segundo passo a todos nós, uma 
segunda lei, que segundo Ele é tão importante quanto 
a primeira que é: amar ao próximo como a nós 
mesmos. É outro momento evolutivo da humanidade, 
esse em que Jesus esteve no planeta terra. É uma 
outra ordenação a ser atendida por nós.  
 Num terceiro passo podemos dizer que 
encontramos aqui no Ocidente a mensagem do 
espiritismo. Segundo o que nos diz o codificador 
Allan Kardec: “o espiritismo é a ciência nova que 
vem revelar aos homens a existência do mundo 
espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. 
Apresentou-se ao mundo como ciência porque é a 
observação do fato psíquico o seu objeto de pesquisa. 
Esse fato demonstrou que a alma é efetivamente 
imortal. A alma preexiste ao berço, sobrevive ao 
túmulo e progride incessantemente.  

A doutrina vem nos dizer que o próximo é 
alguém com quem estamos convivendo hoje, mas 
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com quem já convivemos em algum momento no 
passado e conviveremos até que tenhamos 
aprendido a respeitá-lo e amá-lo. Essa é a grande 
determinação, a grande contribuição que o 
espiritismo traz. 
 É um cenário novo que agora observamos 
em relação às leis que o homem promulga. As leis 
que estão em vigor, cabe-nos respeitá-las mas 
trabalhá-las para que se aprimorem. Tudo o que o 
homem faz é passivo de aprimoramento. E 
entendendo que já temos as direções, o código 
divino, cabe-nos esse exercício de 
desenvolvimento em nós da possibilidade de 
praticarmos as leis que já conhecemos. 
Respeitarmos as leis dos homens nas comunidades 
em que vivemos e trabalharmos incessantemente 
para a melhoria das leis que ainda não atendem à 
determinação do Criador. 
 Allan Kardec diz que o espiritismo nos traz 
uma possibilidade nova nesses tempos de 
transição. A terra, como escola planetária, está se 
elevando na gradação dos mundos, na perspectiva 
espírita os mundos evoluem também. Há mundos 
de ordem primitiva ainda no universo e há mundos 
como o nosso de provas e expiações em que 
predominam o sofrimento, a encarnação de 
espíritos ainda enraizados ao mal, apegados a 
matéria, com dificuldade de visualização desse 
universo imenso que nos abarca, nos abrange, nos 
envolve, que é o universo de energia em que nos 
movimentamos.  

Nosso corpo físico não nos permite ver. 
Vemos dentro do condicionamento material em 
que a cultura nos influi, influencia, educa, mas o 
espírito que está utilizando esse corpo tem outras 
possibilidades de percepção. É preciso que 
superemos os limites que a matéria determina para 
que visualizemos o mundo dessa perspectiva 
ampliada.  

Por isso a doutrina traz possibilidades 
novas. Ela chega ao mundo no século XIX. É o 
momento estratégico para a humanidade quando 
todo anseio por liberdade está presente no cenário 
humano, quando a ciência dá passos largos rumo 
ao progresso que haveria de vir no século XX e a 
doutrina se apresenta como uma perspectiva 
diferenciada de análise do tempo que nos cabe 
viver na terra e o papel que devemos cumprir aqui. 

Essa perspectiva que o próximo, que é 
alguém com quem convivemos hoje, mas já 
convivemos no passado e conviveremos até que 
tenhamos aprendido, essa perspectiva das 
diferentes encarnações nos mostra que Jesus estava 
correto quando disse que o céu e a terra não 
passarão enquanto não se cumprirem todas as 
determinações. Ainda não se cumpriram, ainda não 
aprendemos a respeitar o próximo, a amar. 

Permanece para a humanidade terrena esse cenário 
de desenvolvimento dessas possibilidades. 

Então nós, espíritas, nos colocamos no 
cenário cultural, no momento favorável agora, em 
que a doutrina espírita está presente nas novelas, 
no teatro, no cinema, que as idéias espíritas são 
discutidas em toda parte. Esses princípios 
fundamentam essa nova visão de mundo, essa nova 
visão do ser humano e pode renovar a atitude desse 
ser humano no cenário em que ele se encontra para 
que, finalmente, ele se exercite no campo dessas 
lições que há tanto tempo nos foram dadas. 
Primeiro Moisés e o “Decálogo” instituindo a base 
imperiosa do respeito. Segundo: Jesus, ao tempo 
em que viveu na Palestina, exemplificando o amor 
sem fronteira, o amor incondicional, o amor que 
nos leva à doação de nós mesmos em favor do 
outro. Terceiro: a doutrina espírita que chega no 
século em que o materialismo campeia, em que a 
mentalidade positiva não conseguia mais crer para 
dar uma base nova à fé. A doutrina espírita, pela 
observação do fenômeno psíquico, nos dá a 
comprovação de que a alma efetivamente existe e 
que ela sobrevive ao fenômeno da morte. Continua 
o seu caminho de evolução incessante e retorna à 
terra para colher os frutos que plantou. Então, 
todos nós, hoje, colhemos os frutos amargos do 
egoísmo - e são dois os mais ostensivos: a 
agressividade e o apego aos bens materiais - e 
esses frutos nos são dados, a nós, coletividade 
humana, porque os semeamos no passado. Não há 
injustiça no cenário da vida; cada um colhe o que 
plantou. Se a nossa sociedade ainda se debate 
nessas malhas cruéis do contexto social de 
desigualdade é porque assim o homem determinou 
no seu caminho evolutivo. Quando dizemos o 
homem, falamos do gênero humano. Somos 
responsáveis, pois já estivemos no cenário e 
retornaremos a ele. É compromisso nosso trabalhar 
no sentido desse progresso que é Lei Divina. 
Então, o progresso das leis é uma parte importante 
nesse processo. O homem tem liberdade de 
discutir, de estabelecer, de privilegiar os seus 
interesses. Mas numa outra encarnação ele poderá 
estar do outro lado da medalha, confirmando o que 
está dito também no Sermão da Montanha: “(...) os 
que são ricos, serão pobres; os que estão fartos 
terão fome; os que riem, chorarão (...)”. Não que 
nesse sermão estivesse uma profecia negra em 
relação à humanidade, mas que essa é a realidade 
da Lei de Ação e Reação que é a Lei Divina.  Se a 
situação de conforto nos traz a acomodação, a vida 
com a sua didática saberá nos tirar dessa paralisia 
moral.  

Dizem os espíritos que a evolução se 
processa de duas maneiras: o progresso intelectual e 
o progresso moral. O progresso intelectual, ensinam 
eles, antecede o progresso moral; primeiro progride-
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se intelectualmente porque o que primeiro nos 
afeta o sistema psíquico é aquilo que passa pelos 
sentidos físicos. Então, estamos nos relacionando 
com a matéria por essa máquina viva que é o corpo 
e a matéria nos influencia. O mundo dentro da 
cultura que o homem criou, molda o nosso caráter 
e caminhamos de acordo com essas influências. A 
cada vez temos um desafio novo a enfrentar. A 
experiência de viver é sempre nova. A 
personalidade que se forma num cenário cultural é 
sempre uma nova personalidade porque ela se 
produz ao influxo da influência que o contexto exerce 
sobre esse espírito que já tem a sua bagagem das 
experiências passadas. Ou seja, de tudo aquilo que já 
amealhou esse ser vai trazer à tona aquilo que o meio 
está estimulando a emergir. Se renascemos num 
contexto em que as leis estão determinadas na 
temporalidade que marca a experiência humana e 
essas leis, teoricamente, propõem a igualdade mas na 
prática não se realiza, somos responsáveis. Se 
estamos no conforto, do lado bom, precisamos pensar 
naqueles que caminham sem o necessário e nos 
mobilizar em favor deles para que, numa próxima 
etapa, se viermos a experimentar a situação oposta, 
tenhamos práticas sociais mais adequadas ao 
desenvolvimento equitativo de toda a sociedade 
humana.  Nós, espíritas, sabemos que a humanidade 
não caminha para o caos. Os espíritos nos têm dito 
que a fatalidade única que existe é da felicidade e do 
bem. Caminhamos para o desenvolvimento de 
potenciais que estão dentro de nós. Já temos em nós 
as leis e as virtudes. É preciso que elas desabrochem 
e prevaleçam no exercício do nosso viver. A doutrina 
vem nos dizer claramente que enquanto isso não se 
der estamos destinados aos bancos escolares da terra. 
Mas isso não é um destino ruim porque a nossa 
escola verde e azul continua girando em torno do sol 
e nos oferecendo múltiplas oportunidades. Caminhar 
ao influxo do amor desenvolvendo a capacidade de 
olhar o outro como irmão, estendendo a mão se 
podemos ajudá-lo, esse é o papel que cabe ao cidadão 
convidado a viver no Século XXI. Dizem os espíritos 
que é a nova era que surge, são novas leis que estão 
sendo elaboradas. Se olharmos as cartas das leis que 
já existem veremos como a nossa sociedade poderia 
ser tão melhor se isso se exercitasse plenamente na 
prática. Mas é que ainda na prática postamo-nos 
apegados às coisas materiais e a distância do amor 
que já existe em nosso coração.  Fica, então, para nós 
a reflexão de hoje quando pensarmos no cenário 
desta Casa que se abre para a discussão das leis, 
pensemos mentalizando a luz divina para aqueles que 
receberam mandato do povo, para defender os seus 
interesses porque esses companheiros estão 
investidos de grave responsabilidade perante a 
sociedade humana e, mais ainda, perante a própria 
consciência. Quando desvestirmos essa equipagem 
biológica pelo fenômeno natural da morte, 
encontraremos aquilo que fizemos de nós mesmos 
num cenário que para nós, de imediato, parece 

desconhecido mas que é a nossa verdadeira morada: 
o mundo espiritual. 

Retornaremos todos um dia para a avaliação 
dos trabalhos, das lições feitas nessa escola tão bonita 
que nos foi dada a habitar.  
 Sr. Presidente, fecho essa reflexão sobre as 
leis e sobre o progresso das mesmas à luz do 
espiritismo com uma recomendação poética de Maria 
Dolores, psicografia de Chico Xavier. Maria Dolores 
nos incentiva a ação com base na fé. A doutrina 
espírita resgatou nos tempos modernos o sentimento 
de fé que se encontrava desgastado pelos embates 
entre ciência e religião acontecidos no século XIX. 
Ao longo de todo o século XX houve um resgate 
desse sentimento que é o fundamento das ações 
humanas. Agimos no mundo não mais por extinto, 
mas motivados por impulsos nascidos desse 
sentimento que agasalhamos. O nosso código de 
crença define a nossa caminhada terrena. 
 Maria Dolores, falando da fé, traça um 
roteiro que é tão preciso quanto o decálogo. Se 
pudermos observar a trajetória que essa companheira, 
sensível, nos traça certamente chegaremos à 
espiritualidade com nota dez. Alunos renitentes que 
somos, é de bom alvitre que desta vez a gente possa 
se esforçar um pouco mais. 
 Maria Dolores diz assim: “Viajou, segue o 
caminho que a fé te haja proposto. Vê sofrido 
desgosto que te gela o coração. Se aspiras a edificar a 
construção do melhor, vara sombras ao derredor, na 
trilha da elevação. Esquece pedras e empeços que 
haja pelo caminho. Mesmo cansado, sozinho, sem 
proteção de ninguém, sangre os teus pés na jornada, 
na luta que te atordoa. Ama, trabalha, perdoa. Nunca 
te afastes do bem. Faze do verbo o teu facho de 
verdade, de esperança, entrega a luz que te alcança, 
por brilho dos dias teus. Eleva-te, busca o alto. Faze o 
dever dia-a-dia e encontrarás a alegria da plena união 
com Deus”.  

Essa união é o casamento sublime da 
consciência desperta com a consciência profunda em 
que as leis de Deus já estão escritas. É esse o grande 
matrimônio que se pede. 
 Estamos destinados a essa realização. 
 Que Jesus nos abençoe; que Jesus abençoe o 
companheiro que nos deu a chance de refletirmos 
sobre as nossas responsabilidades; e abençoe esta 
Casa e o trabalho que ela realiza. 
 Muito obrigada por esta oportunidade. 
(Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (JARDEL DOS 
IDOSOS) – Concedo a palavra ao cerimonialista, 
para conduzir a próxima fase desta sessão. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos, proponente desta sessão solene, a 
proceder à entrega de um buquê de flores à 
palestrante.(Pausa) 
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(A palestrante recebe as flores) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convidamos o vice-Presidente  
da Associação dos Magistrados do Estado do 
Espírito Santo, Sr. Tasso de Castro Lugon para 
fazer uso da palavra. 
 
 O SR. TASSO DE CASTRO LUGON - 
(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Deputado 
Jardel dos Idosos, homenageio os componentes da 
Mesa na pessoa da Sra. Maria Lúcia Resende Dias 
Faria, ilustre Presidenta da Federação Espírita do 
Estado do Espírito Santo, e em seu nome 
cumprimento os demais componentes da Mesa; 
meus queridos companheiros de doutrina e 
visitantes. 

O Sr. Deputado Jardel dos Idosos é um 
deputado diferenciado:  audacioso e irreverente. 
Lembro-me que certa vez estávamos em uma 
solenidade falando sobre ética nas eleições. A 
discussão e a desarmonia campeavam no ambiente: 
palavrões e xingamentos. De repente, aparece o Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos e solta uma revoada de 
pombas brancas e todos aqueles antagonistas que 
se digladiavam,  diante daquele símbolo da paz, 
imediatamente se harmonizaram. 

Nas minhas reflexões imagino a audácia e a 
coragem que o Sr. Deputado Jardel dos Idosos teve 
de trazer para esta Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, onde tantas orientações 
religiosas diferentes estão representadas, um 
evento em celebração à codificação do espiritismo. 
 Essa é a essência do meu agradecimento, 
Sr. Deputado Jardel dos Idosos. Não creio que 
tenha sido uma tarefa fácil; seguramente não foi 
uma tarefa fácil. Mas Nelson Rodrigues já dizia 
que toda unanimidade é burra. É muito bom que 
estejamos juntos. 
 Peço tolerância e paciência dos seus 
ouvidos, meus queridos, porque depois de ouvir a 
nossa irmã Dalva Silva e Souza é como se após o 
canto doce da cotovia, vocês fossem obrigados a 
ouvir o chilrear de um joão-de-barro. Mas não 
posso deixar de apresentar ao nosso querido 
Deputado Jardel dos Idosos, os nossos 
agradecimentos. 
 Em nome de todas as entidades aqui 
representadas, agradeço ao Deputado Jardel dos 
Idosos a oportunidade. Parabenizo a iniciativa de 
S.Ex.ª que cala fundo em nossos corações.  
 Efetivamente – e aqui tenho a minha colega 
magistrada Rosinéa Martins, além de outros juízes 
presentes – a nossa irmã Dalva Silva e Souza foi 
muito feliz em falar sobre lei nesta Casa de Leis, 
na Casa do povo. Nesta Casa se fazem as leis e 
cabe aos magistrados, aos juízes fazer cumpri-las. 

 Mais importante do que fazer aplicar a lei é 
distribuir justiça, o que não é exatamente a mesma 
coisa. Que as nossas leis sejam justas, mas que 
sejam efetivamente aplicadas em um estado laico 
formado por pessoas humanas, cada um com sua 
ideologia, com sua posição psicológica, com sua 
formação de coração para saber fazer justiça ao 
pobre, mas não por que ele é pobre. Fazer justiça 
ao injustiçado, levar a criança a uma proteção, 
enfim, distribuir justiça. 
 Muita gente fala sobre lei. Jesus Cristo foi 
audacioso. Jesus Cristo trouxe para este planeta 
uma mudança de paradigma em uma época muito 
conturbada, muito difícil, onde imperava a Lei de 
Talião.  
 Muita gente comenta que esse tal de Talião 
deve ter sido um legislador muito poderoso, pois 
sua lei - a de Talião, que dizia olho por olho, dente 
por dente - imperou durante muito tempo. Talião 
não foi ninguém. Nunca existiu uma pessoa 
chamada Talião, nem legislador, nem rei, nem 
nada. Talião vem de uma expressão latina “talis 
qualis”: tal crime, tal punição; olho por olho, dente 
por dente. Daí a Lei de Talião. 
 Jesus Cristo mudou isso para a lei do amor. 
Amai-vos uns aos outros. E ainda uma coisa mais 
difícil: amai os vossos inimigos. Então, essa é a 
nossa missão na Terra.  
 Sr. Deputado Jardel dos Idosos, meus 
queridos presentes encarnados e desencarnados, 
que os nossos acordes, que as vibrações dos nossos 
corações formem uma sinfonia de gratidão, de 
amor pois o amor sublimado se transforma em luz. 
E é no caminho da luz, no trilhar da luz que 
estamos indo em direção à evolução da Terra. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Assistiremos à apresentação 
cultural, um concerto de flauta e de violão, com os 
músicos José Benedito Viana Gomes, Armando 
Sinkovitz e Aline Andrade. A cantora Aline 
Andrade entoará a canção Paz pela Paz. (Pausa) 

 
(É feita a apresentação) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos à Sr.ª Aline 
Andrade, ao Sr. José Benedito Viana Gomes e ao 
Sr. Armando Sinkovitz pela apresentação. 
 Passaremos à entrega das placas. 
 Convido a Sr.ª Maria Lúcia Resende Dias 
Faria, Presidente da Federação Espírita do Espírito 
Santo, para receber, das mãos do Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos, uma placa alusiva ao Dia 
Estadual da Confraternização Espírita. 
 

(A homenageada recebe a placa) 
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 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) -  Convido o Sr. Paulo 
Roberto Cristóvão, representante da Associação 
Espírita Jeronymo Ribeiro, de Cachoeiro de 
Itapemirim, para receber, das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos, uma placa alusiva ao 
Dia Estadual da Confraternização Espírita. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) -  Convido a Sr.ª Shirley Lima 
Dias Ribeiro, representante do Centro Espírita 
Amor e Caridade, de Alegre, para receber, das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos, uma placa 
alusiva ao Dia Estadual da Confraternização 
Espírita. 
 

(A homenageada recebe a placa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) -  Convido a Sr.ª Maria 
Helena Vasconcelos Schimidt, representante do 
Centro Espírita Henrique José de Mello, para 
receber, das mãos do Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos, uma placa alusiva ao Dia Estadual da 
Confraternização Espírita. 
 

(A homenageada recebe a placa)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Rodrigo 
Brasileiro, da União Espírita Cristã, localizado no 
Município de Vila Velha, para receber, das mãos 
do Sr. Deputado Jardel dos Idosos, uma placa 
alusiva ao Dia Estadual da Confraternização 
Espírita. 
  

(O homenageado recebe a placa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Neide Mendes 
dos Santos, do Centro Espírita Amor e Jesus, 
localizado no Município de Guaçuí, para receber, 
das mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos, uma 
placa alusiva ao Dia Estadual da Confraternização 
Espírita. 
  

(A homenageada recebe a placa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Euvídeo 
Santana de Almeida, do Centro Espírita Antônio de 
Pádua, localizado no Município de São Mateus, 
para receber, das mãos do Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos, uma placa alusiva ao Dia Estadual da 
Confraternização Espírita. 
  

(O homenageado recebe a placa) 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
diplomas aos homenageados. 

Convido o representante do Grupo Espírita 
Bezerra de Menezes, localizado no bairro de Santo 
Antônio, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Clotildes, 
localizado no Centro de Vitória, para receber o 
diploma das mãos do Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Associação Jurídica Espírita, localizado no Centro 
de Vitória, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo Espírita João Evangelista, localizado no 
bairro de Maruípe, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo Espírita Maria Madalena, localizado no 
bairro de Jucutuquara, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Comunidade Espírita Esperança, localizado em  
Morada de Camburi, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Fraternidade Espírita Jardim Camburi,  localizado 
no bairro de Jardim Camburi, para receber o 
diploma das mãos do Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Sociedade Praiana de Estudos Espíritas da Praia do 
Canto, localizado no bairro Praia do Canto, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo Espírita Casa do Caminho, localizado no 
bairro Maruípe, para receber o diploma das mãos 
do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Núcleo Espírita Irmão Maurício, localizado no 
bairro Maruípe,  para receber o diploma das mãos 
do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Comunidade Espírita de Jardim da Penha, 
localizado no bairro Jardim da Penha, para receber 
o diploma das mãos do Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, 
localizado em Morada de Camburi,  para receber o 
diploma das mãos do Sr. Deputado Jardel dos 
Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Centro Espírita Amor e Caridade, localizado no 
Município de alegre, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Centro Espírita André Luiz, localizado no 
Município de Alegre, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo Espírita Joana D’Arc, localizado no 
Município de Cariacica, para receber o diploma 
das mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Centro Espírita Amor em Jesus, localizado no 
Município de Alegre, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo Espírita, localizado no Município de Muqui, 
para receber o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 
 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Centro Espírita Antônio de Pádua, Município de 
São Mateus, para receber o diploma das mãos do 
Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 

 
(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Casa Espírita Lar da Esperança, Município de 
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Serra, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 

 
(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Centro Espírita Francisco de Assis, Município de 
Serra, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 

 
(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Centro Espírita Lar Evangélico, Município de 
Serra, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 

 
(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Fraternidade Espírita Joanna de Ângelis, 
Município de Serra, para receber o diploma das 
mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 

 
 (O representante recebe o 
diploma) 

 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Fraternidade Espírita Novo Horizonte, Município 
de Serra, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 

 
(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Casa Espírita Cristã, Município de Vila Velha, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos. 

 
(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Centro Espírita Allan Kardec, Município de Vila 
Velha, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 

(O representante recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
Fraternidade Espírita Chico Xavier, Município de 
Vila Velha, para receber o diploma das mãos do Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 
   

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo da Fraternidade Espírita Jerônymo Ribeiro, 
Município de Vila Velha, para receber o diploma 
das mãos do Sr. Deputado Jardel dos Idosos. 
   

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante da 
União Espírita Cristã, Município de Vila Velha, 
para receber o diploma das mãos do Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 
   

(O representante recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o representante do 
Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, 
localizado no Município de Vila Velha, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Jardel 
dos Idosos. 

(O representante recebe o 
diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos para assumir a presidência da 
sessão.(Pausa) 
 Convido para fazer uso da palavra a Sr.ª 
Maria Lúcia Resende Dias Faria, Presidente da 
Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. 
 
 A SR.ª MARIA LÚCIA RESENDE 
DIAS FARIA – (Sem revisão da oradora) -   
Boa-noite a todos. É uma alegria enorme estarmos 
nesta Casa recebendo as homenagens, 
principalmente, comemorando o “Dia Estadual da 
Confraternização Espírita”.  

Esta data para nós, espíritas, é de muita 
importância porque nos confraternizamos todas as 
vezes que nos encontramos. Ao recebermos estas 
homenagens e ao participarmos desta sessão, ela 
tornou-se especial, porque sempre nos 
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confraternizamos em nossas casas espíritas. E hoje 
esta Casa concedeu ao movimento espírita esta 
data.  

Agradecemos especialmente ao Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos, que se empenhou para 
que estivéssemos nesta solenidade. Sabemos que 
não deve ter sido fácil para S.Ex.ª porque o 
movimento espírita ainda é bastante discriminado 
por outras religiões, o que não acontece conosco. 
Somos todos irmãos e a religião não importa, o que 
importa é aquilo que fazemos. E, é com esta 
convicção que agradecemos à Assembléia 
Legislativa que nos concede esta homenagem. 
 Agradecemos aos funcionários que 
trabalharam com grande empenho para que 
pudéssemos estar presente. Não citaremos nomes 
porque não os conhecemos, mas sabemos que são 
muitas pessoas envolvidas neste trabalho.  

O nosso compromisso a partir de hoje 
cresce um pouquinho, porque estamos em um 
ambiente público, mostrando que a doutrina 
espírita existe, é forte e é  amor .  

Temos um compromisso a partir de hoje, 
que é o de levar o esclarecimento que a doutrina 
oferece para as pessoas. 

Que possamos, queridos companheiros, 
voltar para nossas atividades espíritas, levando este 
carinho que trocamos nesta noite, levando estas 
vibrações maravilhosas e deixando neste ambiente, 
as nossas vibrações para que sejam irradiadas para 
todos os parlamentares desta Casa de Leis, para 
que assim possam procurar cada vez mais o 
interesse do povo e o interesse da nossa Nação. 
Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos 
nós,  acompanhando-nos para os nossos lares. 
Agradecemos, novamente, por esta oportunidade. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos para as considerações 
finais e encerramento desta sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (JARDEL DOS 
IDOSOS) – Amigos presentes, nunca participei de 
uma sessão solene tão bonita quanto esta, 
inclusive, a última música entoada: “Paz pela Paz”, 
muito me emocionou, tocou no fundo do meu 
coração e por isso, quebrando o protocolo, peço 
que seja apresentada novamente. Antes, porém, 
digo a todos vocês que nós, deputados, possuímos 
uma verba anual para que possamos ajudar as 
prefeituras e as entidades. Portanto, ofereço a 
vocês uma verba da emenda do orçamento, no 
valor de cem mil reais para que dêem início à 
construção da Casa Lar para os menores carentes 
deste Estado. 

 Ofereço também a cada um de vocês uma 
cópia, em DVD, desta sessão solene tão bonita 
para que seja guardada como recordação da 
primeira sessão solene em homenagem aos 
kardecistas, realizada nesta Casa de Leis, e também 
para que possam mostrar aos seus filhos, parentes e 
amigos o quanto foi bonita esta sessão. 

Neste momento, ouviremos a cantora Sr.ª 
Aline Andrade, com a música “Paz pela Paz”. 
(Pausa) 

 
(É entoada a música pela 
cantora) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (JARDEL DOS 
IDOSOS) - Ninguém suporta mais... Paz, porque 
somos capazes. A violência está demais! 
 

(O plenário interrompe a fala do 
Deputado e entoa o Hino do 
Espiritismo)(Palmas) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (JARDEL DOS 
IDOSOS) - Amigos, ao fecharmos os olhos, 
lembramo-nos de um verso do nosso avô, Albércio 
Vieira Machado.  
 O nosso avô era um verdadeiro poeta. Falar 
em dinheiro com ele era briga por uma semana, 
ficava até de mal. Era irmão do grande Jarbas 
Bittencourt Vieira Machado e um dia escreveu: Por 
que tanta diferença entre católicos, evangélicos, 
kardecistas e ateus, se a crença vai cair no mesmo 
Deus. 
 Por que tanta discórdia? Deus é único. ( 
Muito bem!) 
 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: Discussão, se houver 
recurso, na forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 152/2008. 
Discussão Especial, em 3ª sessão, dos Projetos de Lei 
nºs 119/2008, 179/2008, 186/2008 e 189/2008. 
Discussão Especial, em 3ª sessão, dos Projetos de 
Resolução nºs 04/2008 e 06/2008.  
  

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

cinqüenta minutos. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Vitória, 11 de agosto de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 203/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à elevada 
apreciação dessa Casa Legislativa, o anexo projeto de 
lei complementar, que tem por objetivo incorporar a 
Gratificação Especial de Apoio às Atividades de 
Saúde, de que trata a Lei Complementar nº 240, de 10 
de maio de 2002, aos vencimentos dos servidores 
lotados na Secretaria de Estado da Saúde, bem como 
no Hospital da Polícia Militar. 

A incorporação, ora proposta, 
visa equalizar as ações de recursos humanos na área 
de saúde, uma vez que esta gratificação já foi 
incorporada pelos servidores médicos. 

A Gratificação Especial de 
Apoio às Atividades de Saúde, que hoje corresponde 
a 20 % sobre os vencimentos, será incorporada em 
três fases, por meio de três novas Tabelas de 
Vencimentos. Na primeira fase a incorporação será 
de 10%, a partir do 1º dia do mês seguinte ao mês de 
aprovação do presente projeto; a partir de 1º de julho 
de 2009 será incorporado mais 5% e a partir de 1º 
janeiro de 2010 os últimos 5%. 

Os Anexos I, II, III, IV, V e 
VI, referidos no artigo 9º da Lei nº 8.269/06, estão 
sendo alterados para absorver a incorporação da 
Gratificação proposta, além de incluir o anexo VIII, 
contemplando o Cargo de Técnico de Tomografia, 
não existente quando da publicação daquela lei. O 
Anexo VII do artigo 9º não esta sendo alterado 
porque corresponde ao Cargo de Médico, que já 
recebeu a incorporação em outro momento. 

Essa proposta legislativa 
representa importante passo nas relações da 
Secretaria de Estado de Saúde com seu quadro de 
pessoal, pois a decisão do governo foi amplamente 
discutida com o Sindicato dos Servidores da Saúde, 
recebendo deste total apoio.  

O investimento representará 
aumento das despesas com pessoal equivalente a R$ 
660,004,10 por mês e R$ 7.980.049,14 por ano. 

Em observação às normas da 
Lei de Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 

Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2007 a Dezembro/2007. 

Por todo o exposto, tenho a 
certeza de que essa nobre Casa de Leis, apreciando o 
teor do projeto, anexo, e as razões que o justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa, por reconhecer o 
interesse público que ela traduz. 
Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2008 

 
Estabelece a incorporação da 
Gratificação Especial de Apoio às 
Atividades de Saúde, de que trata a 
Lei Complementar nº 240, de 10 de 
maio de 2002. 

 
Art. 1º Fica incorporada aos 

vencimentos dos servidores da Secretária de Estado 
da Saúde a Gratificação Especial de Apoio às 
Atividades de Saúde, de que trata a Lei 
Complementar nº 240, de 10 de maio de 2002. 

 
Parágrafo único. A 

incorporação de que trata o caput deste artigo 
ocorrerá gradualmente: 

 
I – 10% (dez por cento) a 

partir do 1º dia do mês seguinte ao mês de publicação 
desta Lei Complementar; 

 
II – 5% (cinco por cento) a 

partir de 1º de julho de 2009; 
III – 5% (cinco por cento) a 

partir de 1º de janeiro de 2010. 
 
Art. 2º Os servidores, 

pertencentes ao Quadro Permanente do Serviço Civil 
do Poder Executivo, padrão 1 a 15, lotados, a partir 
de 10 de maio de 2002, na Secretaria de Estado da 
Saúde e no Hospital da Polícia Militar - HPM, 
passam a integrar Quadro Especial da Saúde, cujas 
Tabelas de Vencimentos, em decorrência da 
incorporação prevista no Art. 1º desta Lei 
Complementar, são as seguintes: 

I – Anexo I – Tabela de 
Vencimentos Quadro Especial da Saúde, Padrão de 1 
a 15, com vigência a partir do 1º dia do mês seguinte 
ao mês de publicação desta lei; 

II – Anexo II – Tabela de 
Vencimentos Quadro Especial da Saúde, Padrão de 1 
a 15, com vigência a partir de 1º de julho de 2009 até 
31 de dezembro de 2009; 

III – Anexo III – Tabela de 
Vencimentos Quadro Especial da Saúde, Padrão de 1 
a 15, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2010. 

§ 1º A Secretária de Estado 
responsável pela administração de pessoal publicará 
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portaria com relação nominal dos servidores lotados 
na forma do caput deste artigo. 

 
Art. 3º Os Anexos I, II, III, IV, V e VI, de que trata o 
Artigo 9º da Lei nº 8.269, de 10 de fevereiro de 2006, 

em decorrência da incorporação prevista no Art. 1º 
desta lei complementar, passam a vigorar, acrescidos 
de anexo VIII, com as vigências de que trata o 
parágrafo  único do art. 1º desta lei complementar, 
com a seguinte redação: 
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Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se necessário. 
 

Art. 5º Esta lei complementar entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao mês de sua 
publicação. 
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ANEXO I, a que se refere o Inciso I do Art. 2º 
        

TABELA DE VENCIMENTOS QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE, PADÃRO 1 A 15 
        

VIGÊNCIA: a partir do 1º dia do mês seguinte ao mês de publicação desta lei. 
        
CARGA HORÁRIA - 30 HS       

  PADRÕES PADRÃO 15 (40HS) 

NÍVEIS 01 A 04 05 A 08 09 A 11 12 A 14 15 (30HS) VENCTO 
GRAT. 
TRAB. 

            BASE 
TÉCN. 
(40HS) 

TOTAL 

                  

A 
            
127,06       181,49       245,04     353,94  

          
424,74  

        
562,66          225,06  

          
787,72  

                  

B 
            
139,76      199,65       269,54      389,33  

          
467,21  

        
618,94          247,58  

        
866,52  

                  

C 
            
153,76       219,63       296,49       428,27  

          
513,94  

        
680,85          272,34  

        
953,19  

                  

D 
            
169,11       241,58       326,15       471,09  

          
565,33  

        
748,93          299,57  

     
1.048,50  

                  

E 
            
186,03       265,75       358,76       518,19  

          
621,86  

        
823,83          329,53  

     
1.153,36  

                  

F 
            
204,64       292,31       394,63       570,01  

          
684,04  

        
906,18          362,47  

      
1.268,65 

                  

G 
            
225,10       321,56       434,09       627,02  

          
752,43  

        
996,78          398,71  

     
1.395,49 

                  

H 
            
247,61        353,71  

      
477,51        689,72  

          
827,68  

     
1.096,49          438,60  

     
1.535,08 

                  

I 
            
272,35        389,08  

      
525,27        758,69  

          
910,45  

     
1.206,14          482,46  

     
1.688,60 

                  

J 
            
299,60        427,99  

      
577,79        834,56  

       
1.001,50  

     
1.326,76          530,70  

     
1.857,46  

 
 
 

ANEXO II, a que se refere o Inciso II do Art. 2º 
        

TABELA DE VENCIMENTOS QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE, PADÃRO 1 A 15 
        

VIGÊNCIA: a partir do 1º julho de 2009 até 31 de dezembro de 2009. 
        
CARGA HORÁRIA - 
30 HS       

  PADRÕES PADRÃO 15 (40HS) 

NÍVEIS 01 A 04 05 A 08 09 A 11 12 A 14 15 (30HS) VENCTO
GRAT. 
TRAB. TOTAL 
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            BASE 
TÉCN. 
(40HS) 

                  

A 
            
133,41  

        
190,57  

        
257,29  

        
371,63  

          
445,97  

        
590,79  

        
236,32  

        
827,11  

                  

B 
            
146,75  

        
209,64  

        
283,02  

        
408,80  

          
490,57  

        
649,89  

        
259,96  

        
909,84  

                  

C 
            
161,44  

        
230,61  

        
311,31  

        
449,68  

          
539,64  

        
714,89  

        
285,96  

     
1.000,85 

                  

D 
            
177,56  

        
253,66  

        
342,45  

        
494,65  

          
593,59  

        
786,37  

        
314,55  

     
1.100,92 

                  

E 
            
195,34  

        
279,03  

        
376,70  

        
544,10  

          
652,96  

        
865,02  

        
346,01  

     
1.211,03 

                  

F 
            
214,87  

        
306,93  

        
414,36  

        
598,51  

          
718,24  

        
951,49  

        
380,59  

     
1.332,08 

                  

G 
            
236,35  

        
337,63  

        
455,80  

        
658,37  

          
790,05  

     
1.046,62 

        
418,65  

     
1.465,26 

                  

H 
            
259,99  

        
371,39  

        
501,38  

        
724,21  

          
869,07  

     
1.151,31 

        
460,52  

     
1.611,84 

                  

I 
            
285,97  

        
408,54  

        
551,54  

        
796,62  

          
955,98  

     
1.266,45 

        
506,58  

     
1.773,03 

                  

J 
            
314,58  

        
449,39  

        
606,68  

        
876,28  

       
1.051,57  

     
1.393,10 

        
557,24  

     
1.950,34 

                  
         

 
 

ANEXO III, a que se refere o Inciso III do Art. 2º 
         

TABELA DE VENCIMENTOS QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE, PADÃRO 1 A 15 
         

VIGÊNCIA: a partir do 1º janeiro de 2010. 
         
CARGA HORÁRIA - 
30 HS       

  PADRÕES PADRÃO 15 (40HS) 

NÍVEIS 01 A 04 05 A 08 09 A 11 12 A 14 15 (30HS) VENCTO
GRAT. 
TRAB. 

            BASE 
TÉCN. 
(40HS) 

TOTAL 

                  

A 
            
138,61  

        
197,99  

        
267,31  

        
386,11  

          
463,35  

        
613,81  

        
245,52  

        
859,33  

                  

B 
            
152,46  

        
217,80  

        
294,04  

        
424,72  

          
509,68  

        
675,21  

        
270,08  

        
945,29  

                  

C 
            
167,73  

        
239,60  

        
323,44  

        
467,20  

          
560,66  

        
742,74  

        
297,10  

     
1.039,84 
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D 
            
184,48  

        
263,55  

        
355,80  

        
513,92  

          
616,72  

        
817,01  

        
326,80  

     
1.143,81 

                  

E 
            
202,95  

        
289,90  

        
391,37  

        
565,30  

          
678,40  

        
898,72  

        
359,49  

     
1.258,21 

                  

F 
            
223,24  

        
318,89  

        
430,50  

        
621,82  

          
746,22  

        
988,56  

        
395,42  

     
1.383,98 

                  

G 
            
245,56  

        
350,79  

        
473,55  

        
684,02  

          
820,83  

     
1.087,39 

        
434,96  

     
1.522,35 

                  

H 
            
270,12  

        
385,86  

        
520,92  

        
752,42  

          
902,93  

     
1.196,17 

        
478,47  

     
1.674,64 

                  

I 
            
297,11  

        
424,45  

        
573,02  

        
827,66  

          
993,22  

     
1.315,79 

        
526,32  

     
1.842,11 

                  

J 
            
326,84  

        
466,89  

        
630,31  

        
910,43  

       
1.092,54  

     
1.447,37 

        
578,95  

     
2.026,32 

                  
 
 
 

REPERCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 

Previsão de Aumento da Despesa de Pessoal 1.320.008,19 2.970.018,12 1.980.012,29

 
 

ESPECIFICAÇÃO 2008 2009 2010 
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS 
ATIVIDADES DE SAÚDE 1.320.008,19 2.970.018,12 1.980.012,29

 
 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATO Nº 3136 
 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde, nos dias 04 a 08.08.2008, o 
Deputado SÉRGIO BORGES, na forma do Art. 
295, inciso II, da Resolução nº 1.600/91. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.583 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Senhor 
Paulo Cesar Hartung Gomes. 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
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Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Grã Cruz”, o Senhor Paulo 
Cesar Hartung Gomes, concedendo-lhe as insígnias e 
o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de agosto de 2008. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

VANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.584 
 

Prorroga prazo da Comissão Especial, criada pela 
Resolução nº 2.352, de 09.2.2007, alterada pela 
Resolução nº 2.363 de 09.4.2007, para debater, 

propor sugestões e fiscalizar as ações inerentes à 
exploração, produção e prospecção de petróleo, gás 

e energia, bem como acompanhar os cálculos e 
critérios da distribuição dos royalties de petróleo 

para o Estado e seus municípios. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 3º do artigo 
49 combinado com o artigo 53 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 11 de dezembro 
de 1991, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 176/2008, na Sessão Ordinária do 
dia 11 de agosto de 2008, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Ficam prorrogados por mais 120 (cento e 
vinte) dias os trabalhos da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 2.352, de 09.2.2007 e alterada pela 
Resolução nº 2.363 de 09.4.2007. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1º Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 3137 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, JOEL DO NASCIMENTO 
FREIRE, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
ATO Nº 3138 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
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, EUZILENE ANTÔNIO DE SOUZA 
FREIRE, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3139 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JEFFERSON LEVI SOUZA DE 
SÁ, do cargo em comissão de Motorista de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código MGRP, do 
gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
082850/2008. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3140 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, ANDERSON CHAGAS NETO, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Paulo Foletto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
082801/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3141 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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,  LUIZA BAZONI HEMERLY, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Theodorico Ferraço, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082817/2008, a partir de 05.08.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3142 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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,  KATTIELY BRISSON 
HENRIQUE, do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, do gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 08843/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3143 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, PAULO GRAZIANE 
WIEDENHOEFT, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Paulo Foletto, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 082887/2008, a 
partir de 31.07.2008. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 
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WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3144 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, RAQUISSON CABALINE 
SILVEIRA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Rodrigo 
Chamoun, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 082886/2008, a partir de 
07.08.2008. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3145 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, VINICIUS DE ABREU 
PEREIRA, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, do gabinete do Deputado Luciano Pereira, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082865/2008. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3146 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, RITA DE CASSIA GUZZO, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082821/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3147 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, WILSON PINTO DAS MERCÊS, 
do cargo em comissão de Supervisor-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SGGRP, do gabinete do Deputado Luciano Pereira, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082866/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3148 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do Artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, ANTÔNIO FRANCISCO 
POSSATTI, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
a partir de 31.07.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
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GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3149 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, CARLOS ROBERTO SOUZA 
CARVALHO, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Rodrigo 
Chamoun, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 082803/2008, a partir de 
1º.08.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3150 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, TATIANI EMILIA RANGEL, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082834/2008. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 

ATO Nº 3151 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, EUZINETTE GLÓRIA 
RODRIGUES ESTEVAM, do cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete da 
Deputada Janete de Sá, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 082828/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3152 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, PATRÍCIA PEREIRA DA 
SILVA, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, do gabinete do Deputado Marcelo Santos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082848/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3153 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, ADJANIRA FERREIRA DE 
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SOUZA ZORZAL, do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete da 
Deputada Janete de Sá, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 082814/2008, a 
partir de 31.07.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3154 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, JOSÉ LUIZ VIAL, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3155 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, NELSINA MARIA BRAGANÇA, 
do cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

ATO Nº 3156 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, LORRAINE ROSA DE 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3157 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, ROBERTA ALTOÉ LIRIO, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
13.08.2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3158 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, TITO VIEIRA BELOTTI, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
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GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3159 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

 
 CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 
PAULO FOLETTO, com base no artigo 295, inciso 
III do Regimento Interno, para tratar de assuntos 
particulares, no período de 04.08 a 04.10.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1º Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3160 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

 
 TORNAR SEM EFEITO, o ato nº 3115, de 
1º/08/2008, publicado em 05/08/2008, que nomeou 
DÉBORA PEREIRA CAMELO, para exercer o 
cargo em comissão de Motorista de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, do 
gabinete da Deputada Luzia Toledo, por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 
082872/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1º Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3161 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, o ato nº 3.076, de 
29.07.2008 publicado em 30.07.2008, que nomeou 
ANDRESCA RIBEIRO BARBOSA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
Gabinete do Deputado Dary Pagung, por solicitação 
do próprio Deputado. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3162 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, MARISTELA WIEDENHOEFT, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Paulo Foletto, por 
solicitação do  próprio Deputado, contida no processo 
nº 082888/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3163 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, MONIQUE DE SOUZA ALCÂNTARA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Giulianno dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 082856/2008. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3164 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, ATÍLIO CÂNDIDO DE SOUSA, para 
exercer o cargo em comissão de Motorista de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, no gabinete do Deputado Da Vitória, por 
solicitação do  próprio Deputado, contida no processo 
nº 082850/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3165 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, PAULO ROBERTO NOVAES, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Paulo Foletto, por solicitação 
do  próprio Deputado, contida no processo nº 
082801/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 

ATO Nº 3166 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, FÁTIMA APARECIDA AZANHA 
MARTINS, para exercer o cargo em comissão de 
Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AGRP, no gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082843/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3167 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, BRUNA BAIA RAMOS, para exercer o cargo 
em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, no 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082865/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3168 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, MARIA DAS GRAÇAS GUZZO SANTA 
CLARA, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
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Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Marcelo Santos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 082821/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3169 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, NILZA MARIA DA PENHA CARDOSO, 
para exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, no gabinete do Deputado Vandinho Leite, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082873/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3170 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, CLAUDIA MÁRCIA DE SOUSA, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor-
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, no gabinete do 
Deputado Luciano Pereira, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
082866/2008. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 12 de agosto de 2008. 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3171 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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, TALITA BLAUDT TOLENTINO 
ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, no gabinete do 
Deputado Vandinho Leite, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 082804/2008. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3172 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, ALBERTO CUSNIR, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete da Deputada Janete de Sá, 
por solicitação da própria Deputada, contida no 
processo nº 082829/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 
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ATO Nº 3173 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, EUZINETTE GLÓRIA RODRIGUES 
ESTEVAM, para exercer o cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, no gabinete da 
Deputada Janete de Sá, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 082827/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3174 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, MIGUEL FRANCISCO, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de gabinete de 
Representação  Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082834/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3175 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, ALLINE MORAES DE RESENDE, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de gabinete 

de Representação Parlamentar, código AXGRP, no 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082848/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3176 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, DÉBORA PEREIRA CAMELO, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete da Deputada Luzia Toledo, por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 
082872/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3177 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, CÍNTIA CARDOSO KUSTER, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 
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ATO Nº 3178 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, PATRÍCIA BRAGANÇA OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto Legislativo, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
ATO Nº 3179 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, PAULA DE OLIVEIRA CAUS, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário em exercício 

 
 

ATO Nº 3180 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, VINICIUS DE ABREU PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3181 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, ANDRESCA RIBEIRO BARBOSA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3182 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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, ANGELICA CAXIAS AUGUSTO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3183 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
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 
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1994, ALOISIO NASCIMENTO GOMES, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3184 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, e do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, o servidor efetivo DANILO 
CANAL, para o exercício da seguinte Função 
Gratificada: responsável pelos Anais, no âmbito da 
Diretoria Legislativa de Documentação e Informação 
– DLDI, nos termos do artigo 3º, IV, do Ato nº 
2.488, de 11.03.2008, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3185 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, e do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, a servidora efetiva LUCIANA 
SCHWAN JUSTO DE CARVALHO, para o 
exercício da seguinte Função Gratificada: Gestão dos 
contratos referente a serviços de Postagem junto a 
ECT – Empresa de Correios e Telégrafos no âmbito 
da Diretoria Administrativa – DLA, nos termos do 
artigo 3º, IV, do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, sem 
prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
ATO Nº 3186 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, e do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, a servidora efetiva SIMONE 
SUELO DE CASTRO REIS, para o exercício da 
seguinte Função Gratificada: Gestão do contrato nº 
054 – Visa Vale – Auxílio Alimentação, no âmbito 
da Diretoria Legislativa Administrativa - DLA, nos 
termos do artigo 3º, II, do Ato nº 2.488, de 
11.03.2008, sem prejuízo das atribuições inerentes ao 
cargo. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3187 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, e do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, a servidora efetiva ALDA 
MARIA MORAES DEPIZZOL, para o exercício 
da seguinte Função Gratificada: Gestão dos contratos 
de Estagiários, no âmbito da Diretoria Legislativa 
Administrativa – DLA, nos termos do artigo 3º, II, do 
Ato nº 2.488, de 11.03.2008, sem prejuízo das 
atribuições inerentes ao cargo. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 
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ATO Nº 3188 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, e do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, a servidora efetiva LILIAN 
BORGES DUTRA, para o exercício da seguinte 
Função Gratificada: Controle e agendamento da 
realização de sessões solenes, especiais e eventos no 
Plenário Dirceu Cardoso, no âmbito da Diretoria 
Legislativa da Mesa Diretora – DLMD, nos termos 
do artigo 3º, IV, do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, sem 
prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3189 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, e do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, a servidora efetiva 
MARGARETH CARRETA PIMENTEL, para o 
exercício da seguinte Função Gratificada: 
responsável pelas atividades de controle, manutenção 
e registro do cadastro de pessoal ativo, inativo e 
estagiários, no âmbito da Diretoria Legislativa 
Administrativa – DLA, nos termos do artigo 3º, IV, 
do Ato nº 2.488, de 11.03.2008, sem prejuízo das 
atribuições inerentes ao cargo. 

 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de agosto de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

ERRATA 
 

 Na Portaria nº 810, de 10.07.2008, publicada 
em 11.07.2008, em nome de JOSÉ CEZAR 
PEDREIRA DA SILVA FILHO, tendo em vista 
que o que consta do processo nº 056996-0, fls. 65, 

 
Onde se lê: 
 

 (...) 60 (sessenta) dias (...) 
 
 Leia-se: 
 

(...) 46 (quarenta e seis) dias (...) 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
12 de agosto de 2008 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 850 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

 
MARCAR, PARA O PERÍODO DE 01 A 

30/09/2008, as férias regulamentares, referente ao 
exercício de 2008, da servidora ROBERTA 
PARANHOS FRAGOSO, matrícula nº 203215, 
titular do cargo efetivo de Analista Legislativo, 
código AL, do Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, suspensas anteriormente 
conforme Portaria nº 432/2008. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
12  de agosto de 2008. 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 851 
 

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

 
RESOLVE, considerar licenciados, os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos Artigos citados pela Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94: 
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NOME CARGO DIAS ARTIGO A PARTIR 

Lisyanne da 
Penha Amorim  
B. Martins 

Assistente de Apoio 
Legislativo 180 137 08.04.2008 

João Passamani Taquigrafo 
Parlamentar Revisor 19 129 27.06.2008 

Elane de 
Cerqueira Cruz 

Analista de Sistemas 
Júnior 15 142 02.07.2008 

Márcia Karina 
Mesquita de 
Freitas 

Assistente de Apoio 
Legislativo 10 129 07.07.2008 

Aureny 
Scheidegger 
Amaral  

Auxiliar de G. de R. 
Parlamentar 01 129 09.07.2008 

Antonio Carlos 
Belge 

Assistente de O. de 
Câmera  e Produção 05 129 09.07.2008 

Eduardo Pedra 
Reis 

Operador de 
Sistemas Júnior 03 129 09.07.2008 

Helen Karinne 
Koelher Effgen 

Subcoordenador de 
G. R. Parlamentar 10 129 09.07.2008 

Fernando Lyra 
Secretário da Mesa 
P/Assuntos 
Econômicos 

02 129 10.07.2008 

Maria Rachel 
Barros de 
Carvalho 

Assistente  
Legislativo 02 129 14.07.2008 

Silvia Helena 
Altoé 

Assistente  
Legislativo 12 129 14.07.2008 

Ingryd 
Nascimento 
Oliveira Farizel 

Assistente  
Legislativo 01 129 15.07.2008 

Paulo Sergio 
Wotkoski Nunes 

Assistente  
Legislativo 01 129 15.07.2008 

Fernanda Mognol 
Pimenta 

Assistente  
Legislativo 03 142 16.07.2008 

Raiany de Souza 
Carvalho 

Assistente  
Legislativo 07 129 16.07.2008 

Elane de 
Cerqueira Cruz 

Analista de Sistemas 
Júnior 15 142 17.07.2008 

Adriana Maria 
dos Santos Pertel 

Supervisor 
Legislativo 15 129 21.07.2008 

Rosana Silva de 
Souza Pinheiro 

Assistente  
Legislativo 05 129 21.07.2008 

Paulo Roberto da 
Silva Filho 

Agente de Apoio 
Legislativo 01 129 22.07.2008 

Emilly Camata 
Caversan 

Assistente  
Legislativo 03 129 23.07.2008 

Paulo Roberto 
Torres Adjunto Legislativo 09 129 23.07.2008 

Raiany de Souza 
Carvalho 

Assistente  
Legislativo 07 129 23.07.2008 

Ana Catarina de 
Pinho S. Oliveira 

Assistente de Apoio 
Legislativo 02 129 28.07.2008 

Rita de Cássia 
Oliveira das 
Virgens 

Assistente de Apoio 
Legislativo 05 129 28.07.2008 

Edinolia Ferreira 
Patz Pimentel 

Assistente de Apoio 
Legislativo 05 142 29.07.2008 

Patrícia 
Ferreguete de 
Meira Rangel 

Assistente de Apoio 
Legislativo 15 129 29.07.2008 
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Hermenegilda 
Agrizzi da Silva 

Assistente de Apoio 
Legislativo 02 129 31.07.2008 

Carlos Eduardo 
Casa Grande 

Secretario Geral da  
Mesa 01 129 01.08.2008 

Simone Victor Diretor Legislativo 01 129 01.08.2008 

Zilda Martins 
Campos 

Assistente de Apoio 
Legislativo 15 129 01.08.2008 

Karlla Santa 
Clara H. Padua 

Técnico Júnior G.R. 
Parlamentar 14 129 02.08.2008 

Vânia Guimarães 
Santos Assessor Legislativo 03 129 03.08.2008 

Edjanni 
Aparecida Stein 
Busato 

Adjunto Legislativo 01 129 04.08.2008 

Cristina Ercelina 
Victor Dias 

Assistente de Apoio 
Legislativo 01 129 05.08.2008 

Elizabeth 
Miranda Simões 

Assistente de Apoio 
Legislativo 01 129 05.08.2008 

Kelly Cristina 
Dias de Souza 

Assistente 
Legislativo 10 129 05.08.2008 

Cristina Ercelina 
Victor Dias 

Assistente de Apoio 
Legislativo 01 142 06.08.2008 

Tereza Bernardo 
da Motta 

Assistente 
Legislativo 01 129 06.08.2008 

 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 12 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 852 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
07/07/2008, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2008, e marcar para o período de 16/07 a 
01/08/2008, do servidor ANTÔNIO TADEU 
FERNANDES CARNEIRO, matrícula nº 34522, titular 
do cargo efetivo de Assistente de Apoio Legislativo, 
código AESAL, do Quadro Permanente, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa e marcar para o período de 06/10 a 
18/10/2008, os 13 (treze) dias restantes, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 376/07. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
12 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 853 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 ANTECIPAR, 05 (cinco) dias, de férias 
regulamentares, para o período de 18 a 22/08/2008, 

referentes ao exercício de 2008, da servidora 
ANGELA MARIA MOURA NICACIO, matrícula 
nº 201971, exercendo o cargo comissionado de 
Assistente Legislativa, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº 376/07, reservando-lhe o direito de gozar os 25 
(vinte e cinco) dias restantes em época oportuna. 
 

 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
12 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 854 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 MARCAR, para o período de 05.01 a 03.02.2009 as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 2008, do 
servidor JORGE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, 
matrícula nº 34138, titular do cargo efetivo de Analista 
Legislativo, código AL, do Quadro Permanente, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 
 

 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 12 de 
agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 25 

ATOS DAS DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
DLMD 
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COMUNICADO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico Nº 0040/2008 
 

Processo Nº 082578/2008 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através de sua Pregoeira 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 Aquisição de 
Materiais de Consumo – Diversos -2008 – 2º 
Semestre, listados no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 26/08/2008 às 
14:00h. 
 
Abertura das Propostas:  
26/08/2008 às 14:00h. 
 
Início da Sessão de Disputa: 26/08/2008 às 
15:00h. 
 
O Edital está disponível no site: 
 
www.al.es.gov.br link pregão eletrônico ou 
www.licitacoes-e.com.br 
 
 

Pregão Presencial Nº 0006/2008 
 
 

Processo Nº: 082419/2008 
 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio torna público que fará 
realizar Licitação, sob a modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade 
com a Lei nº 10.520/02, a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e a Lei Complementar nº 
123/06, visando a Aquisição de Materiais de 
Consumo – Cartuchos/Toner - 2º semestre - 
2008. Os envelopes deverão ser entregues até o 
início da Sessão Pública, que ocorrerá às 10:00 
horas do dia 27/08/2008, na Sala de Reuniões, 
anexo a CPL. O credenciamento ocorrerá a 

partir das 09:00 horas do mesmo dia do 
certame e no mesmo local de realização. 
 
 
O Edital completo está à disposição dos 
interessados nos dias úteis, das 8:00 às 18:00 
horas, na Comissão Permanente de Licitação, 
situado na Av. Américo Buaiz, nº 205 – 4º 
andar – Anexo - Enseada do Suá; e na home 
page: http//www.al.es.gov.Br/ Link Licitações. 
 
 
Maiores informações através do E-mail: 
pregao@al.es.gov.br ou pelos Tel/Fax: (27) 
3382-3874 / 3382-3754. 
 
 
Vitória/ES, 12 de agosto de 2008. 
 
 

Simone Zuccolotto 
Pregoeira Oficial da ALES 

 
 

ERRATA 
 
 

No Resumo do Contrato nº 020/2008 para 
prestação dos serviços de agenciamento e 
fornecimento de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, publicado em 12/08/2008. 
Processo nº 082677/2008, 
 
 
Onde se lê:  
 
Vigência: O prazo de vigência deste contrato 
será de 180 (cento e vinte) dias, (...) 
 
 
Leia-se: 
 
Vigência: O prazo de vigência deste contrato 
será de 180 (cento e oitenta) dias, (...) 
 
 

Vitória, 12 de agosto de 2008. 
 
 

Thiago Monteiro Bonatto 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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