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ATAS DAS SESSÕES 
 

 SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 
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, Carlos Casteglione, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Freitas, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira,Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, 
Theodorico Ferraço 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, 101:1-2) 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Sr.as Deputadas, Srs. Deputados, 
servidores desta Casa de Leis, todos que nos 
acompanha nas galerias e pela TV Assembléia e TV 
Educativa, boa-tarde. 
Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da ata 
da setuagésima sessão ordinária, realizada em 11 de 
agosto de 2008. (Pausa) 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida. 
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
COMUNICADO Nº 818/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

Brasília, 05 de agosto 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 
ESPIRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  Data Emissão Valor em R$ 
PNAP – PRÉ – ESCOLA 
EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA 
INCLUSÃO 001 

01/08/2008 
01/08/2008 

83,60
17.681,40

Creche Pré - Escolar Fundamental  
Rede Qtd. 

alunos 
valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor

     

N.º DIAS ATENDIMENTO  
 

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 Nº 819/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 05 de agosto 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 
ESPIRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  Data Emissão Valor em R$ 
PNAE – FUNDAMENTAL 01/08/2008 610.200,80

Creche Pré - Escolar Fundamental  
Rede Qtd. 

alunos
valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos
Valor 

ESTADUAL
 

0 0,00 0 0,00 
 

138682 610.200,80

N.º DIAS ATENDIMENTO 20 

 
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. 
 

COMUNICADO Nº 820/2008. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 05 de agosto 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 
ESPIRITO SANTO 

Ordem Bancária  
PROGRAMA  

Data Emissão Valor em R$ 
PNAC – PNAE - CRECHE 01/08/2008 74,80

Creche Pré - Escolar Fundamental  
Rede 

Qtd. 
alunos 

valor Qtd. 
Alunos 

Valor Qtd. 
Alunos 

Valor

ESTADUAL 
 

17 74,80 0 0 
 

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. 

 
 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 Nº 
00248/2008. 
 

BNDES 
FINAME BNDESPAR 

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
AV. AMÉRICO BUAIZ 205 
29050-950 ENSEADA DO SUÁ – VITÓRIA - ES 
 
RIO DE JANEIRO (RJ), 22 DE JULHO DE 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Em atenção ao disposto na Lei nº 9452/97, de 
20.03.97, combinando com o parágrafo 2º, do artigo 
116, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 bem como na 
Decisão nº 958/2000, de 08.11.2000, do Plenário do 
Tribunal de Contas da União (TCU), comunico a V. 
Ex.ª que o BNDES efetuou, no dia 22/07/2008, 
liberação de recursos financeiros para o ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito do (s) Contrato 
(s) nº (s) 5242011, no valor de R$ 1.997.855,92. 
 

Responsável pelas informações: 
RICARDO JORGE DA SILVA MARQUES 

Gerente da GTES/DEFIN/AF 
 
Telefones: (21) 21727726 2277-2375 
 

OFÍCIO Nº 00251/2008. 
 

BNDES 
FINAME BNDESPAR 

 
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
AV. AMÉRICO BUAIZ 205 
29050-950 ENSEADA DO SUÁ – VITÓRIA - ES 
 
RIO DE JANEIRO (RJ), 22 DE JULHO DE 2008. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Em atenção ao disposto na Lei nº 9452/97, de 
20.03.97, combinando com o parágrafo 2º, do artigo 
116, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 bem como na 
Decisão nº 958/2000, de 08.11.2000, do Plenário do 
Tribunal de Contas da União (TCU), comunico a V. 
Ex.ª que o BNDES efetuou, no dia 22/07/2008, 
liberação de recursos financeiros para o ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito do (s) Contrato 
(s) nº (s) 5242011, no valor de R$ 1.997.855,92. 
 

Responsável pelas informações: 
 

RICARDO JORGE DA SILVA MARQUES 
Gerente da GTES/DEFIN/AF 

 
Telefones: (21) 21727726 / 2277-2375 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
154/2008. 
 
Vitória, 24 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 Lei Complementar nº 445 oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n° 20/2008, de autoria 
do Senhor Governador do Estado, que “Reorganiza a 
Estrutura Organizacional Básica do Instituto Jones 
dos Santos Neves – IJSN e dá outras providências,” 
sancionada em 21 de julho de 2008 e, publicada no 
Diário Oficial do dia 22 de julho de 2008. 
 
 Respeitosamente, 
 

SELMA BERGER DE MELLO 
Assistente de Apoio Legislativo 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidenta 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 Nº 
155/2008. 
 
Vitória, 24 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 Lei Complementar nº 446 oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n° 18/2008, de autoria 
do Senhor Governador do Estado, que “Dispõe sobre 
a modalidade de remuneração por subsídio para os 
cargos de Escrivão de Polícia, de Assistente Social, 
de Psicólogo e de Auxiliar de Perícia Médico Legal, 
da carreira de policial civil,” sancionada em 21 de 
julho de 2008 e, publicada no Diário Oficial do dia 
22 de julho de 2008. 
 
 Respeitosamente, 
 

SELMA BERGER DE MELLO 
Assistente de Apoio Legislativo 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidenta 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 Nº 
156/2008. 
 
Vitória, 24 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 Lei Complementar nº 447 oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n° 22/2008, de autoria 
do Senhor Governador do Estado, que “Cria Unidade 
Administrativa no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda – SEFAZ e dá outras providências,” 
sancionada em 21 de julho de 2008 e, publicada no 
Diário Oficial do dia 22 de julho de 2008. 
  Respeitosamente, 
 

SELMA BERGER DE MELLO 
Assistente de Apoio Legislativo 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidenta 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 Nº 
157/2008. 
 
Vitória, 24 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 Lei Complementar nº 448 oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n° 21/2008, de autoria 
do Senhor Governador do Estado, que “Altera 
dispositivos das Leis Complementares nº 115, de 
13.01.1998; nº 309, de 30.12.2004 e nº 428, de 
17.12.2007,” sancionada em 21 de julho de 2008 e, 
publicada no Diário Oficial do dia 22 de julho de 
2008. 
  Respeitosamente, 
 

SELMA BERGER DE MELLO 
Assistente de Apoio Legislativo 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidenta da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
158/2008. 
 
Vitória, 24 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 Lei Complementar nº 449 oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n° 19/2008, de autoria 
do Senhor Governador do Estado, que “Cria o Centro 
Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, o 
Centro de Detenção Provisória de Itapemirim, o 
Centro de Detenção Provisória de Aracruz e o Centro 
de Detenção Provisória de São Gabriel da Palha e dá 
outras providências,” sancionada em 21 de julho de 
2008 e, publicada no Diário Oficial do dia 22 de 
julho de 2008. 
 
 Respeitosamente, 
 

SELMA BERGER DE MELLO 
Assistente de Apoio Legislativo 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidenta 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 Nº 
159/2008. 
 
Vitória, 24 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 Lei nº 8960 oriunda do Projeto de Lei 
n° 195/2008, de autoria do Governador do Estado, 
que “Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos do Espírito Santo - 
FUNDÁGUA,” publicada no Diário Oficial do dia 21 
de julho de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

SELMA BERGER DE MELLO 
Assistente de Apoio Legislativo 

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

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
  
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 
Presidente, pela ordem! Comunicamos que nos 
ausentaremos desta sessão para concluir uma reunião, 
no nono andar desta Casa, com os gestores 
municipais de assistência social. Assim que acabar a 
reunião retornaremos ao Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Pois não, Deputado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO Nº 
068/2008. 
 
Vitória, 11 de agosto de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Não foi possível comparecer a Sessões 
Ordinárias dos dias 05 e 06 de agosto do corrente 
ano, devido a compromissos previamente agendados 
no primeiro dia e no segundo, por motivo de 
falecimento de minha avó Maria Rosa da Silva 
Barcellos. 
 Assim sendo, venho pelo presente, justificar 
minha ausência nesta data. 
 
 Atenciosamente, 
 

 
CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual - PP 

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

(De acordo com as presenças registradas no 
painel eletrônico, comparecem os Srs. 
Deputados Euclério Sampaio, Luzia Toledo, 
Rodrigo Chamoun, Sérgio Borges e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 203/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABIBETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 11 de agosto de 2008. 
Senhor Presidente: 
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 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 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. 

 

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. 
            BASE TÉCN. (40HS) 

TOTAL 

                  

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 
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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 

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 

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 

Previsão de Aumento da Despesa de Pessoal 1.320.008,19 2.970.018,12 1.980.012,29 
 

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 Saúde e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 266/2008. 
 

Dispõe sobre formas de 
recomposição florestal, como 
contraprestação proporcional ao 
dano causado ao meio ambiente e 
dá providências correlatas 
 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO  

 
 

DECRETA: 
 
 Artigo 1º- Torna obrigatória a recomposição 
florestal proporcional à área devastada para fins de 

empreendimento imobiliário, incorporação, atividade 
industrial, agrícola e pecuária, pelos seus 
proprietários ou responsáveis, como forma de 
contraprestação proporcional ao dano causado ao 
meio ambiente e ao lucro auferido com o 
empreendimento. 
 
 Artigo 2º- Em sendo caracterizada 
devastação com as finalidades elencadas no artigo 
anterior, o responsável, pessoa física ou jurídica, será 
intimado pelo Poder Público ficando constituído em 
mora a partir da data da intimação. 

 
 Artigo 3º- O Estado poderá firmar 
convênios com os Municípios, com vistas a 
padronizar a atuação das pessoas jurídicas que 
valem-se da atividade que desempenham, 
alterando, explorando, suprimindo ou 
transformando o ecossistema original, 
acarretando danos ao meio ambiente. 
 
 Artigo 4º- As pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis por eventuais danos, deverão optar por 
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uma das seguintes possibilidades de reparação, que 
melhor se encaixe no seu perfil profissional: 
 

I realizar plantio em áreas de sua 
propriedade ou de terceiro, através 
de projetos de reposição florestal 
previamente aprovado pelo órgão 
responsável da Secretaria do Meio 
Ambiente; ou 
 

II efetuar o recolhimento do valor da 
recomposição florestal 
correspondente à área explorada, 
suprimida, utilizada ou transformada, 
em conta corrente indicada pelo 
órgão competente para essa 
finalidade. 
 

Parágrafo único- Em qualquer das 
alternativas de reparação descritas nos incisos I e II, a 
Secretaria do Meio Ambiente deverá se manifestar, 
fundamentadamente: 
 

1 - na aprovação prévia ou rejeição 
do projeto de recomposição florestal 
apresentado pela pessoa jurídica 
interessada; 
 
2 - na elaboração de cálculo do valor 
correspondente à recomposição 
florestal devida. 

 
 Artigo 5º- Em caso de a pessoa física ou 
jurídica localizar-se em área urbana e sua atividade 
restringir-se à construção, incorporação ou 
administração, poderá realizar a recomposição 
florestal como forma de contraprestação à agressão 
causada, procedendo ao plantio de espécies 
adequadas (exóticas ou nativas) em lajes localizadas 
em coberturas de edificações de sua lavra ou sob sua 
responsabilidade administrativa. 
 
 § 1º- Adotada a opção disponibilizada no 
‘caput’ deste artigo, a contraprestação será 
considerada fracionada, devendo o responsável 
realizar tantos plantios quanto necessários ao 
preenchimento dos requisitos quantitativos da 
contraprestação. 
 
 § 2º- O plantio em questão deverá ser 
efetuado obedecendo às normas técnicas de 
silvicultura que atendam as necessidades de 
manutenção da biodiversidade. 
 
 Artigo 6º- Em todos os casos de reposição 
florestal, a técnica adotada deverá ser compatível 
com o ecossistema, em produção equivalente à 
exploração, supressão e transformação da área 
degradada. 
 

 Artigo 7º- Qualquer das formas de 
recomposição florestal disponibilizadas nos artigos 
anteriores deverão ser realizadas pelos responsáveis 

no prazo improrrogável de, no máximo, 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data da aprovação do 
projeto. 
 
 Parágrafo único- Se o responsável optar 
pela contraprestação em forma de pagamento em 
dinheiro, o mesmo deverá ser efetuado dentro do 
prazo descrito no ‘caput’ deste artigo. 
 
 Artigo 8º- Em não sendo atendida nenhuma 
das determinações indicadas nos artigos anteriores, 
qualquer interessado poderá representar à 
Procuradoria do Meio Ambiente do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, para que as 
providências civis, criminais e administrativas sejam 
tomadas contra o infrator. 
 
 Artigo 9º- Todas as disposições desta lei 
deverá ser disciplinada e fiscalizada pela Secretaria 
do Meio Ambiente. 
 
 Artigo 10- Em localizando-se no Interior do 
Estado de Espírito Santo, a fiscalização de que trata o 
artigo anterior, deverá ser exercida pelos seguintes 
órgãos: 
 

I- Comando de Policiamento 
Florestal e de Mananciais da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo; 
 
II- Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(IEMA); 
 
III- Os demais competentes da 
Secretaria do Meio Ambiente. 

 
 Artigo 11- Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 
2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Vice-presidente da ALES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 No mundo de hoje há uma preocupação 
unânime: a preservação do meio ambiente. 
 Em havendo áreas já degradadas, uma 
solução é a denominada adaptação, na linguagem 
introduzida no recentíssimo encontro das nações em 
Bali, na Convenção do Clima. 
 São ações que preparam as comunidades, 
regiões ou países para as mudanças climáticas que 
não podem mais ser evitadas devido ao gás carbônico 
que já está na atmosfera.  
 
 As atividades humanas realizadas ao longo 
das últimas décadas em busca de lucros e 
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desenvolvimentos desenfreados são responsáveis 
pelo fortalecimento do vilão do século: o 
aquecimento global. 
 A par do desenvolvimento tecnológico e 
industrial os problemas foram se avolumando, 
fazendo-se necessária a atuação iminente de todos, no 
sentido de baixar a temperatura do mundo. 
 Cada um daqueles que auferem lucros sem 
que haja um planejamento integrado ao meio 
ambiente, exatamente por conta da alteração, 
exploração, supressão e transformação do 
ecossistema, devem ser os primeiros a dar ao planeta 
sua contraprestação por tudo o que ganharam e 
ganham com o uso da terra, da fauna e da flora. 
 A emissão indiscriminada de gases é 
responsável pelo efeito estufa: fenômeno natural de 
retenção do calor irradiado pela Terra por uma capa 
de gases na atmosfera. São seis os tipos de gases que 
o mundo todo quer reduzir: 

 
* dióxido de carbono (CO²); 
* metano (CH4); 
* óxido nitroso (N²O); 
* hexafluorcarbonos (HFCs); e 
* perfluorcarbonos (PFCs). 
Trata-se de missão nada fácil. 

 
 A falta ou a diminuição de áreas verdes 
decorrentes do desmatamento (este para diversas 
finalidades: industrial, construção civil e 
incorporação) agricultura e pecuária são causas do 
aquecimento. 
 No Brasil, o desmatamento é responsável por 
cerca de dois terços das emissões brasileiras, cremos 
que é por aí que devemos começar a trabalhar, com o 
fito de, não só reduzir o desmatamento, como 
também mitigar o efeito estufa com ações pouco 
dispendiosas àqueles que ganharam muito à custa da 
devastação.  
 É nesse sentido nossa proposta. 
 É certo que o desenvolvimento tecnológico e 
o aumento populacional exigiram dos produtores 
comportamento diverso daquele praticado 
anteriormente. 
 Tempos atrás era muito comum pessoas 
físicas ou jurídicas destinarem ao cultivo, à pecuária 
ou à produção industrial grande área de suas 
propriedades, enquanto outra de igual dimensão era 
preservada, mantendo-se a flora e a fauna intactas. 
 Isso acabou! 
 Hoje, no afã de obter lucros cada vez 
maiores, os proprietários de terras plantam 
principalmente cana-de-açúcar e soja, esquecendo-se 
de que esse comportamento também colabora para o 
aumento do efeito estufa. Isso sem falar na pecuária! 
 Construtoras e incorporadoras desmatam 
grandes áreas para a construção de condomínios, sem 
qualquer preocupação com o impacto ambiental 
causado.  
 Propomos que o produtor (agricultor, 
pecuarista, industrial, construtor) responsabilize-se, 

na medida da área que devastou, com a recomposição 
florestal.  
 Nossa intenção é que seja dada aos 
responsáveis a oportunidade de dar sua 
contraprestação de várias formas, conforme previsão 
dos arts. 3º e 4º. 
 Objetivamos, também, introduzir no Estado 
do Espírito Santo prática que já é usual na cidade de 
Nova Iorque e em outras metrópoles americanas, qual 
seja: o aproveitamento de lajes em coberturas que 
não tenham outra destinação, para a reposição de 
plantas exóticas ou nativas. 
 Com a adoção dessa postura por aqueles que 
hoje degradam o meio ambiente, os benefícios 
auferidos pelo Planeta e por nossos descendentes 
serão incomensuráveis. Cada um fazendo sua parte, 
na medida de sua responsabilidade. 
 O que se busca com esta propositura é o 
pleno exercício da competência concorrente inserta 
no inciso VI do art. 24 da Constituição Federal, 
fazendo com que o estado do Espírito Santo seja 
pioneiro em mecanismos, se não mais de 
preservação, mas de reconstrução ambiental, com 
vistas a colaborar com o planeta Terra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Devolva-se à autora, com base no artigo 
136, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos III 
e VI, da Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI Nº 267/2008. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
impressão de imagens de alerta na 
embalagem e na propaganda de 
fogos de artifício e similares, sobre 
os riscos decorrentes do manuseio 
destes produtos e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
 Artigo 1º - As embalagens e a propaganda de 
fogos de artifício e similares deverão conter 
advertência ao consumidor na forma de imagens de 
acidentes com vítimas de queimaduras, amputação de 
dedos/mãos, lesões com lacerações/cortes e lesões de 
córneas/perda da visão ocasionados pelo manuseio 
destes artefatos explosivos. 
 
 § 1º - Entende-se por embalagem, as caixas, 
pacotes e qualquer outro dispositivo utilizado para 
acondicionamento dos produtos que visem o mercado 
consumidor final; 
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 § 2º - Entende-se por propaganda, os 
pôsteres, painéis, outdoor e cartazes afixados na parte 
dos locais de venda;  
 § 3º - A advertência a que se refere o caput 
deste artigo, escrita de forma legível e ostensiva, será 
usada de modo simultâneo ou rotativo, nesta última 
hipótese variando, no máximo, a cada cinco meses. 
 

 Artigo 2º - A impressão das advertências 
acompanhadas das respectivas imagens poderá ser 
substituída por adesivo, quando a embalagem for 
confeccionada com material que inviabilize ou 
dificulte a sua impressão. 
 
 

 Artigo 3º - Fica proibido o uso de qualquer 
tipo de invólucro ou dispositivo que impeça ou 
dificulte a visualização das advertências ou da 
imagem nas embalagens dos produtos mencionados 
nesta Lei. 
 

 Artigo 4º - Aplicam-se ao infrator desta Lei, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas na 
legislação em vigor, especialmente no Código de 
Defesa do Consumidor, as seguintes sanções: 
 

I – advertência; 
II – apreensão do produto; 
III – multa de 500 (quinhentas) 
VRTE’s. 

 
 Parágrafo Único – O Poder Executivo 
deverá definir as competências dos órgãos e 
entidades da administração estadual encarregados em 
aplicar as sanções deste artigo. 
 
 Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 Palácio Domingos Martins, 07 de agosto de 
2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Vice-presidente da ALES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Amplamente utilizados em eventos de 
comemorações, os fogos de artifícios entusiasmam o 
público, dando um espetáculo de brilho e som. 
 Uma das festas mais bonitas e famosas que 
utilizam esse recurso, é a queima de fogos na praia de 
 Copacabana que acontece na virada do ano.  
 Esta medida de segurança foi conseqüência 
do acidente ocorrido no ano anterior, quando uma 
pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, devido a 
proximidade do público presente no local onde parte 
dos fogos explodiram. 
 Deve ser destacado que nem sempre os 
acidentes ocorridos com fogos são devido a 
problemas de qualidade do produto, visto que a má 
utilização deste por parte do usuário, que nem sempre 

segue as instruções dadas pelo fabricante, também 
pode ocasionar acidentes. 
 

 As festas de fim de ano já se aproximam. E 
junto delas os graves acidentes com fogos de 
artifício. Segundo dados oficiais, uma a cada dez 
pessoas que mexem com artefatos explosivos, são 
vítimas de algum tipo de amputação, 
principalmente dos dedos. 
 O uso destes produtos pode provocar 
queimaduras (70% dos casos); lesões com 
lacerações / cortes (20% dos casos); amputações 
dos membros superiores (10% dos casos); lesões 
de córnea ou perda da visão e lesões do pavilhão 
auditivo ou perda da audição.  
 As lesões agudas da mão são responsáveis 
por 20% de todos os traumas que chegam às 
emergências dos hospitais no Brasil.  
 As pessoas mais atingidas são homens com 
idade entre 15 e 50 anos e crianças de 4 a 14 anos.  
 Com o louvável e importante objetivo de 
conscientizar a população quanto a este risco que a 
ABCM (Associação Brasileira de Cirurgia da 
Mão) lançou a Campanha Nacional de Prevenção a 
Acidentes e Traumas da Mão.  
 O presidente da ABCM, Dr. Luiz Carlos 
Angelini, adverte que a imprudência e a falta de 
informação são os principais motivos para esta 
alarmante incidência. 
 Durante todo o ano, a ABCM lança ações 
para conscientização quanto aos vários tipos de 
acidentes e males que podem ser causados às mãos. 
Neste final de ano, a iniciativa completa um ano e 
lança a Campanha Nacional de Prevenção a 
Acidentes com Fogos de Artifício, com o slogan: 
“Bonito para os olhos. Um perigo para as mãos”. 
A campanha tem por objetivo mostrar os perigos que 
os produtos (fogos) oferecem e manter as pessoas 
distantes das práticas de risco. 
 A ABCM recomenda o uso de fogos de 
artifício apenas por profissionais habilitados. 
 Os fogos de artifício causam, geralmente, 
queimaduras de segundo grau que necessitam de 
uma média de 15 dias de tratamento médico.  
 Além disso, eles podem explodir nas mãos, 
mutilando o manipulador. Dados recentes da 
Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) 
mostram que, durante as festas juninas, os 
atendimentos a pessoas que sofreram queimaduras 
nas emergências dos hospitais chegam a dobrar. Mais 
de 80% das vítimas são crianças.  
 Segundo recente estudo técnico realizado 
pelo INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) 
de um total de oito marcas analisadas, cinco 
apresentaram não conformidades em, pelo menos, 
um item de desempenho e segurança analisado, 
demonstrando que a tendência dos fogos é de não 
estarem conformes com a norma utilizada para os 
ensaios. 
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 Todas as marcas foram consideradas 
conformes na inspeção visual e no ensaio que 
determinava a massa e o tamanho dos estilhaços das 
bombas e 03 marcas (Brasil, Globo e Vulcão) foram 
consideradas conformes em todos os itens analisados. 
 A variedade das não conformidades 
encontradas é preocupante, pois foram detectadas 
em análises que envolvem a segurança do 
consumidor. Outro fator que preocupa é que, por se 
tratar de um produto de natureza perigosa, cuja 
utilização se dá, na maioria das vezes, em eventos de 
festas e comemorações, onde existe grande 
concentração de pessoas, tais falhas não devem 
acontecer.  
Deve ser destacado que a fabricação deste produto é 
artesanal, estando muito suscetível a falha humana na 
sua produção, o que dificulta a repetibilidade da 
qualidade dos fogos produzidos pelo setor.  
 A criação de uma norma brasileira, definindo 
ensaios e critérios de desempenho e segurança, é, 
segundo o INMETRO, um passo importante para a 
padronização dos fogos produzidos no país, e uma 
necessidade apontada pela maioria dos fabricantes 
analisados.  
 Diante dos resultados obtidos e do caráter das 
não conformidades detectadas, o Inmetro convidou o 
Exército, a entidade representativa do setor 
produtivo, o laboratório responsável pela realização 
dos ensaios e entidades de defesa dos consumidores, 
para que sejam discutidas ações de melhoria para o 
setor. 
 
 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: 
REQUERIMENTOS S/N.º-2008, dos Srs. 
Deputados Da Vitória, Cacau Lorenzoni, Marcelo 
Coelho e Luzia Toledo, de voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Guilherme Devens. 
 

(Passa a ocupar a cadeira da 
Presidência o Sr. Deputado 
Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 138/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

 O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei nº 
261/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
195/2008, que amplia a extensão da Rodovia ES-124 
até o entroncamento com a BR 102 no contorno de 
Vitória. 
 
 Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 
2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 138/2008, 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 DE URGÊNCIA Nº 139/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei nº 
262/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
196/2008, que inclui no Plano Rodoviário Estadual o 
trecho de estrada que liga os Distritos de Baunilha a 
Boapaba ao Município de Colatina.. 
 
 Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 
2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 139/2008, 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 DE URGÊNCIA Nº 140/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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 O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei nº 
263/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
200/2008, que ratifica o Protocolo de Intenções para 
a criação da Associação Pública denominada 
Consórcio Público para tratamento e destinação final 
adequada de resíduos sólidos da Região Sul Serrana 
do Estado – CONSUL. 
 
 Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 
2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 140/2008, 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 DE URGÊNCIA Nº 141/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei nº 
264/2008, oriundo da Mensagem Governamental nº 
201/2008, que ratifica o Protocolo de Intenções para 
a criação da Associação Pública denominada 
Consórcio Público para tratamento e destinação final 
adequada de resíduos sólidos da Região Sul do 
Estado – CONLISUL. 
 
 Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 
2008. 
 

ELCIO ALVARES 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 141/2008, 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: INDICAÇÃO 
Nº 194/2008. 

 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte matéria: 
 Institui o Programa Lixo Reciclado na 
Escola, na rede pública estadual de ensino. 
 
 Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 
2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Vice-presidente da ALES 

 
“PROJETO DE LEI 

 
Institui o Programa Lixo Reciclado 
na Escola, na Rede Pública 
Estadual de Ensino. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Artigo 1º- Fica instituído o Programa “Lixo 
Reciclado na Escola”, nas Escolas da Rede Pública 
Estadual. 
 
 Artigo 2º- O Programa “Lixo Reciclado na 
Escola” consiste na implantação de sistema de coleta 
seletiva de resíduos recicláveis nos estabelecimentos 
de ensino da Rede Pública Estadual, sob a orientação 
da direção da escola, professores e funcionários 
habilitados. 
 
 § 1º - As atividades didático-pedagógicas 
fundamentadas na educação ambiental consistem em 
ações por parte dos professores, que possibilitem a 
compreensão do gerenciamento do programa, bem 
como a implementação do processo da coleta seletiva 
e sua viabilidade econômica, estimulando, ainda, a 
apresentação de trabalhos por parte dos alunos, 
envolvendo o tema.  
 
 § 2º - Caberá ainda aos professores dar 
ênfase à educação ambiental, podendo contar com a 
participação de outros órgãos do Governo e/ou 
Organizações Não Governamentais.  
 
 Artigo 3º O Processo de coleta seletiva a que 
se refere esta Lei, consiste na separação de materiais 
descartados , tais como papel, papelão, plástico, 
alumínio, vidro, entre outros bem como seu 
armazenamento em recipientes próprios dispostos no 
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interior das escolas, em local de fácil acesso para sua 
posterior comercialização.  
 
 Parágrafo único - Os recipientes a que se 
refere o caput deste artigo deverão ser utilizados para 
armazenar o lixo, de forma separada, identificados 
com as cores padronizadas para reciclagem, na forma 
abaixo:  
 

I – verde, para armazenamento do 
vidro;  
II – azul, para armazenamento de 
papel e papelão;  
III – vermelho, para armazenamento 
dos plásticos; e  
IV – amarelo, para armazenamento 
de alumínio.  

 
 Artigo 4º- No início de cada ano letivo será 
formado um grupo de conselheiros constituído por 
pais, alunos, professores e funcionários em cada 
unidade escolar, com o objetivo de discutir e planejar 
as ações a serem desenvolvidas, e visando 
sensibilizar a comunidade escolar sobre a 
importância da participação no Programa. 
 
 Artigo 5º- Compete ao conselho, juntamente 
com a direção da escola, apresentar semestralmente o 
balanço financeiro do produto obtido com o material 
reciclado.  
 
 Artigo 6º - Caberá ainda ao Conselho: 
 

I – planejar e executar ações com o 
objetivo de recolher materiais 
recicláveis junto à comunidade onde 
a escola esteja instalada;  
II – promover atividades didáticas 
com o propósito de difundir a 
educação ambiental dentro e fora da 
escola;  
III – participar e organizar, junto à 
comunidade, ações referentes à 
conservação e preservação do meio 
ambiente;  
IV – instituir o espaço físico que será 
destinado ao armazenamento dos 
materiais recicláveis recolhidos pelos 
alunos, bem como os doados pela 
comunidade;  
V – manter o controle da quantidade 
dos materiais recicláveis que entram 
no recinto escolar;  
VI – organização de gincanas com o 
objetivo de ampliar a participação 
dos alunos na coleta de materiais 
recicláveis.  

 
 Art. 7º- O lucro financeiro obtido com a 
comercialização do lixo será revertido em benefício 
da própria escola.  

 Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O Programa ‘Lixo Reciclado na Escola’ tem 
por objetivo conscientizar os alunos da Rede Pública 
Estadual para a necessidade de preservação do meio 
ambiente, integrando pais, alunos e profissionais de 
educação na busca do desenvolvimento sustentável 
ambiental.  
 A presente propositura visa manter uma 
melhor organização do ambiente escolar, bem como 
obter recursos financeiros com a venda do material 
reciclado revertendo-os na compra de material 
didático e demais benefícios para o próprio 
estabelecimento de ensino.  
 Conscientizar os jovens da necessidade da 
reciclagem do lixo é matéria de suma importância 
nos dias de hoje em que o lixo e o desperdício são 
assunto que vem exigindo grande atenção da 
sociedade como um todo. 
 Dada a relevância da matéria, submetemos o 
presente Projeto de Lei à apreciação dos nobres 
deputados, contando com a aprovação do mesmo”. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em discussão a Indicação nº 
194/2008, 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: INDICAÇÃO 
Nº 195/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte matéria: 
 Dispõe sobre a criação do Programa Estadual 
de Regularização da Paternidade nas Escolas 
Estaduais. 
 
 Palácio Domingos Martins, 07 de agosto de 
2008. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
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“PROJETO DE LEI  
 

Dispõe sobre a criação do 
Programa Estadual de 
Regularização da Paternidade nas 
Escolas Estaduais. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Artigo 1º - Fica instituído o Programa 
Estadual de Regularização da Paternidade nas 
Escolas Estaduais do Estado do Espírito Santo. 
 
 Artigo 2º - O programa visa a regularização 
da paternidade das crianças e jovens matriculados na 
rede estadual de ensino, sem a paternidade 
estabelecida em seus registros de nascimento. 
 
 Parágrafo único – O programa que trata o 
caput deste artigo será desenvolvido pela Secretaria 
de Estado da Educação, em parceria com a Secretaria 
de Estado de Estado da Justiça Justiça , numa ação 
conjunta com o Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo . 
 
 Artigo 3º - Para a consecução do programa, a 
Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com 
o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, 
adotará as medidas necessárias, sob os seguintes 
aspectos: 
 

I – cadastrar os alunos que não 
tiveram o registro de paternidade 
declarado no ato da matrícula; 
II – notificar as mães ou 
responsáveis para o comparecimento 
à escola e indicar a propensa 
paternidade; 
III – convocar o propenso pai à 
unidade escolar para o 
reconhecimento espontâneo da 
paternidade declarada. 

 
 Artigo 4º - A Secretaria de Estado da 
Educação contribuirá com a realização de estatísticas 
mensais sobre os encaminhamentos efetuados, a 
incidência e prevalência do não reconhecimento da 
paternidade. 
 
 Artigo 5º - As despesas decorrentes da 
execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
 Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 O princípio da paternidade significa 
responsabilidade, que, na sua própria concepção se 
estende no necessário acompanhamento dos filhos 
pelos pais, respeitando-se o que define a Constituição 
Federal. 
 Esse princípio é expressamente garantido no 
artigo 226, § 7º da Constituição Federal: 
 

“A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado.” 
(...) 
“§7º - Fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas.” 

 
 A Lei nº 9263/96 veio regulamentar o § 7º do 
art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar, estabelecendo, em seu art. 2º, 
planejamento familiar como “o conjunto de ações de 
regulação da fecundidade que garanta direitos iguais 
de constituição, limitação ou aumento da prole pela 
mulher, pelo homem ou pelo casal.” 
 O princípio da paternidade responsável, 
inserido no direito do estado de filiação, está também 
garantido implicitamente na Constituição Federal, no 
art. 227, pois é dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito 
à convivência familiar, colocando-os a salvo de toda 
a forma de discriminação, vedando expressamente as 
designações discriminatórias relativas ao estado de 
filiação. 
 Nesse contexto, é direito de toda criança ou 
adolescente ter a paternidade declarada em seu 
registro de nascimento. Esse reconhecimento é feito 
no ato do registro, porém pode ser efetuado a 
qualquer tempo, seja por escritura pública, 
instrumento particular ou manifestação direta e 
expressa perante o Poder Judiciário; ou ainda ser 
judicialmente reconhecido em ação de investigação 
de paternidade. 
 São necessárias reflexão e conscientização de 
toda a sociedade sobre o tema da paternidade, por 
constituir a base da comunidade familiar, garantindo 
o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. 
 Muitas vezes a mãe resiste à indicação do 
pai. No entanto, o direito à paternidade é da criança 
ou do adolescente. É importante constar do registro 
da criança o nome do pai. Há necessidade de maior 
difusão da possibilidade de indicação de suposto pai 
e os respectivos inconvenientes em declinar dessa 
ação. 
 O processo da legalização da paternidade se 
dará sem ônus ao cidadão, tendo a oportunidade da 
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criança e do adolescente adquirir uma nova certidão 
de nascimento constando o nome do pai. 
 A realização gratuita de exame de DNA 
também está prevista para a comprovação da 
paternidade biológica, nos casos em que não há o 
reconhecimento espontâneo do pai. 
 O objetivo da iniciativa em propor o presente 
projeto de lei é, acima de tudo, facilitar e oportunizar 
a regularização da paternidade de forma rápida, 
simples e gratuita a todos os que ainda não contam 
com o benefício. 
 Por outro lado, há a necessidade de 
mobilização constante de toda a sociedade, no 
sentido de alerta aos homens para o papel que devem 
assumir. 
 Isto posto, a criação do Programa Estadual de 
Regularização da Paternidade nas Escolas Estaduais 
criará um dispositivo legal sobre a regularização da 
paternidade, à medida que possibilita à reflexão sobre 
o cabal cumprimento do dever de pai, vem corroborar 
com a solidificação de uma sociedade madura e 
consciente num princípio de amor, de vida, de saúde 
e de justiça”. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em discussão a Indicação nº 
195/2008, 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: INDICAÇÃO 
Nº 196/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 134, inciso VIII e 167-A, aprovada pela 
Resolução nº 1600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte matéria: 
 

Dispõe sobre inserções de 
advertência quanto aos malefícios 
do consumo de bebidas alcoólicas e 
drogas, nos livros didáticos 
distribuídos nas escolas da rede 
pública estadual. 

 
 Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 
2008 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-presidente da ALES 
 

“PROJETO DE LEI 
 

Dispõe sobre inserções de 
advertência quanto aos malefícios 
do consumo de bebidas alcoólicas e 
drogas, nos livros didáticos 
distribuídos nas escolas da rede 
pública estadual. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Artigo 1º - Fica obrigatória a inserção de 
advertência, na forma de informação impressa, 
quanto aos malefícios do consumo de bebidas 
alcoólicas e drogas, em todo livro didático distribuído 
nas escolas da Rede Pública Estadual. 
 
 Artigo 2º - O texto informativo será redigido 
e distribuído pela Secretaria Estadual de Educação às 
editoras, havendo a obrigatoriedade de no mínimo 1 
(uma) inserção por livro. 
 
 Parágrafo único - O texto a que se refere o 
caput do artigo 2º, ocupará página inteira, podendo 
também conter ilustrações. 
 
 Artigo 3º - Às editoras que descumprirem 
esta lei será imposta uma multa de 1.000 (um mil) 
VRTE’s, dobrada em caso de reincidência. 
 
 Parágrafo único - O valor total arrecadado 
com as multas arrecadado será destinado a programas 
estaduais de combate ao alcoolismo e às drogas.  
 
 Artigo 4º - As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão a conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
 Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 Todos sabem que a falta de informação gera 
comportamentos bárbaros, preconceituosos e 
desastrosos. Não seria diferente em relação às 
bebidas alcoólicas e às drogas, que têm sido uma 
constante na vida dos jovens, sem que haja, contudo a 
divulgação efetiva dos malefícios que essas 
substâncias trazem à saúde. 
 E é exatamente esse o objetivo da presente 
proposição: garantir a divulgação de informação, 
através de advertências inseridas nos livros didáticos 
distribuídos nas escolas da rede pública estadual. 
 Assim, essas inserções de advertência 
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constituirão uma arma poderosa e eficaz na luta para 
a conscientização e redução dos danos causados pelas 
substâncias que causam dependência física ou 
psíquica. 
 Temos que sair da contemplação e passar 
para a ação. Agir preventivamente é garantir um 
futuro melhor e sem drogas ou bebidas alcoólicas 
para todos os jovens”. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em discussão a Indicação nº 
196/2008, 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 Nº 177/2008. 
 
 EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer mui 
respeitosamente a V.Ex.ª que seja submetido ao 
Plenário desta Casa, o pedido de realização de Sessão 
Especial para discutir a Importância da Declaração 
de ALMA-ATA, a realizar-se no dia 12 de 
setembro de 2008, das 15:00h às 17:00 horas, no 
Plenário “Dirceu Cardoso”.  
 
 Sala das Sessões, 11 de agosto de 2008. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual/PT 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em discussão o Requerimento nº 
177/2008, 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 Nº 1518/2008, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com a 
Convenção Fraternal de Ministros das Assembléias 
de Deus no Estado – CONFRATERES, pelas 
comemorações de seu Jubileu de Prata. 

 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1518/2008, 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 1519/2008, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus em 
Jucutuquara, pela realização de sua Conferência 
Missionária. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1519/2008, 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 1520/2008, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Centro Sócio Educacional Maná – COSEM; 
Organização da Juventude Afro-Brasileira – Nação 
Zumbi OJAB; e Agente de Pastoral Negros Casa 
Brasil/MC, pela apresentação do Projeto Atitude com 
Raça e da caminhada “De Zumbi dos Palmares aos 
Zumbis Contemporâneos”. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1520/2008, 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 1521/2008, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Cariacica pelo lançamento 
do Projeto Cariacica – Jornada Ampliada Pré-Médio. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1521/2008, 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 1522/2008, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com a 
Assembléia de Deus de Baixo Guandu pela passagem 
de seus setenta e três anos de fundação. 
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 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1522/2008, 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 1523/2008, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com a 
Associação de Pastores Evangélicos da Grande 
Vitória – APEGV, e Associação de Pastores e 
Líderes Evangélicos de Cariacica, pela posse do 
Pastor Solimar Lopes como conselheiro do 
COMSEAS. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1523/2008, 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 1524/2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com os 
munícipes de Anchieta pela passagem de seu 
aniversário de emancipação política. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1524/2008, 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 1525/2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com 
Daniel Schunk, de apenas nove anos, pelo 
lançamento de seu primeiro CD. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1525/2008, 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 1526/2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com o 
Ministério Público e com o Juiz da Comarca de Santa 
Teresa, pela aplicação de sentença alternativa como 

cunho educativo trabalho em ações de 
reflorestamento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1526/2008, 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 1527/2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com as 
Secretarias de Justiça, de Cultura e de Educação, pelo 
4º Concurso Literário do Sistema Prisional.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1527/2008, 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 1528/2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de  congratulações com 
as Secretarias de Justiça, de Trabalho e Assistência e 
Desenvolvimento Social, pela qualificação 
profissional oferecida a quarenta e cinco internos da 
Penitenciária Regional de Linhares. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1528/2008, 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 1529/2008, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com os munícipes de Muniz Freire pela 
comemoração dos cento e dezessete anos de 
emancipação política e pela realização da 24ª 
Exposição Agropecuária Municipal. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1529/2008, 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 1530/2008, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
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com o Sistema Findes/Cindes, pela posse da diretoria 
para a Gestão 2008/2011 e pela comemoração dos 
cinqüenta anos da FINDES. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1530/2008, 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 1531/2008, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com a Associação Feminina de Educação e Combate 
ao Câncer – AFECC, e com o Hospital Santa Rita, 
pelas metas alcançadas em 2007. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1531/2008, 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 1532/2008, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com o SINDIPÃES e AIPÃES pelas comemorações 
alusivas aos aniversários do Sindicato, da Associação 
e do Dia do Panificador. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1532/2008, que acaba de ser lido.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 1533/2008, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com a SERDEL – Serviços e Conservação, pela 
comemoração dos trinta anos de fundação e de 
serviços prestados ao Estado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Em votação o Requerimento nº 
1533/2008, que acaba de ser lido.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 
 A SRª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 
pela ordem! Recorro da decisão de V.Ex.ª ao Projeto 
de Lei nº 266/2008, de minha autoria, para audiência 
do Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Defiro o pedido de recurso. 
 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
 
 A SRª 1ª SECRETÁRIA - (APARECIDA 
DENADAI) - Sr. Presidente, informo a V.Ex.ª que 
não há mais Expediente a ser lido. 
 

(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
retira-se o Sr. Deputado Rodrigo 
Chamoun) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) - Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Lideranças Partidárias. 
 Concedo a palavra ao Líder do PSB, Sr 
Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Líder do PT, Sr. 
Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, assomamos a esta tribuna 
representando o Partido dos Trabalhadores para 
saudar em primeiro lugar uma instituição que na 
última sexta-feira comemorou quarenta anos de 
existência: o Inocoop do Espírito Santo - Inocoopes. 
Foi uma cerimônia emocionante, muito concorrida e 
com grande representatividade política, econômica e 
social de Vitória. As comemorações se deram no 
Cerimonial Le Buffet, sob a presidência do Sr. Arízio 
Varejão, fundador do Inocoopes quando ainda 
vigorava no Brasil o Banco Nacional de Habitação - 
BNH. A cerimônia contou ainda com a presença do 
Governador Paulo Hartung, com a presença deste 
deputado e do Sr. Deputado Doutor Hércules, além 
de outras autoridades e de muitos empresários.  
 Naquela ocasião registrou-se que o Inocoopes 
já construiu no Espírito Santo mais de quarenta mil 
habitações, sejam casas ou apartamentos. Na Grande 
Vitória se destacam três grandes conjuntos 
habitacionais construídos por essa instituição: 
Coqueiral de Itaparica, Jardim Colorado, Jardim 
Asteca e Novo México, no Município de Vila Velha; 
no Município de Serra, o Parque Residencial 
Laranjeiras; em Vitória, conjuntos no bairro Jardim 
da Penha. 
 Naquela ocasião, o Inocoopes apresentou 
uma exposição fotográfica mostrando o crescimento 
desses bairros, desde a fundação até os dias de hoje. 
Houve um crescimento impressionante. Pedimos ao 
cameraman que focalize esta foto. Nela observamos 
o bairro Jardim da Penha, em Vitória, antes e depois 
da construção de cooperativas habitacionais 
realizadas pelo Inocoopes.  
 Foi realmente uma cerimônia emocionante. O 
registro feito pelo Inocoopes nas comemorações de 
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seus quarenta anos é de que desses quarenta mil 
domicílios, mais de cento e cinqüenta mil pessoas 
formam a “cidade Inocoopes”, isto é, somando todos 
os habitantes de todos os conjuntos habitacionais 
construídos pelo Inocoopes no Espírito Santo, 
chegamos a mais de cento e cinqüenta mil habitantes, 
o que representa uma cidade de porte significativo. 
 Nesta oportunidade parabenizamos o 
presidente e fundador do Inocoopes, Sr. Arízio 
Varejão, e seu filho Aristóteles Passos Costa Neto, 
que atua na mesma instituição e é presidente do 
Sindicon. O Inocoopes marca a vida do direito à 
moradia de milhares de pessoas no nosso Estado. A 
instituição até hoje mantém empreendimentos no 
Espírito Santo de maneira importante, mesmo sem a 
existência do BNH, já que este, corroído pelo 
processo hiperinflacionário da época, foi extinto e 
agora substituído pelas políticas do governo federal, 
especialmente canalizadas pelo Ministério das 
Cidades e também por recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, oriundos dos trabalhadores 
brasileiros.Parabenizamos o Inocoopes por quarenta 
anos de serviços prestados à população capixaba, 
garantindo por meio de seus investimentos o direito à 
moradia, que é fundamental. 
 Em Vila Velha o Inocoopes está recuperando 
esqueletos deixados pela falência da famigerada 
Encol e felizmente está revitalizando a região de 
Itapoã, construindo mais uma edificação para garantir 
moradia para tanta gente. Parabenizamos mais uma 
vez o Sr. Arízio Varejão, que em discurso 
emocionado registrou toda a história de quarenta anos 
de caminhada dessa instituição. 
 Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, há um fato de importância internacional 
que está nas páginas dos jornais de nosso Estado. 
Trata-se do início, a partir de hoje, da extração de 
petróleo na camada marinha de pré-sal no litoral sul 
capixaba. É esse novo ciclo da extração de petróleo 
no País com repercussões internacionais. Basta 
olharmos os índices de lucratividade da Petrobras no 
último ano para constatar que bateram recordes.  
 A produção na camada marinha de pré-sal, 
que se dá numa profundidade muito grande no 
Parque das Baleias, formado pelos campos de 
Jubarte, Cachalote, Baleia Anã, Baleia Franca e 
Baleia Azul, terá hoje seu primeiro poço perfurado 
abaixo de Jubarte. Matéria publicada hoje, no jornal 
A Gazeta, no seu Caderno de Economia, diz: 

 
“Oficialmente e diante de 
autoridades nacionais, a Petrobras 
informa que a produção terá início 
apenas no próximo dia 2 de 
setembro, com a presença do 
Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva que visitará o Estado e a 
Plataforma P-34, que entrará em 
operação oficialmente naquele dia. 

As descobertas em águas 
ultraprofundas, abaixo da camada de 
sal, se transformaram na mais nova 
fronteira petrolífera do país. Apesar 
de a mais comentada reserva do pré-
sal ser a do Campo de Tupi, na Bacia 
de Santos, São Paulo, a produção 
começará no Espírito Santo já que o 
Estado possui estrutura montada de 
gasodutos a navios-plataforma.  
O objetivo da companhia é em cinco 
anos chegar à produção de 
quinhentos mil barris por dia no 
litoral Sul capixaba. Ainda sem falar 
em volume, a Petrobras confirmou, 
no mês passado, que o poço ESS-103 
já está preparado para iniciar a 
produção que servirá de teste para a 
empresa, segundo o gerente do ativo 
de Jubarte, Mauro Coutinho 
Fernandes.  
Os royalties da exploração na 
camada de pré-sal no Sul capixaba 
serão pagos aos Municípios de 
Presidente Kennedy, Marataízes e 
Itapemirim. 
Os investimentos no pré-sal estão 
incluídos nos 5,3 bilhões de dólares 
previstos pela Petrobras para os 
projetos em andamento no Estado, 
em planejamento e em fase de 
licitação. As descobertas na camada 
de pré-sal foram anunciadas no ano 
passado. 
A estatal não informou o volume da 
descoberta em Jubarte, mas somente 
um dos reservatórios anunciados em 
2007 na Bacia de Santos (SP), no 
Campo de Tupi, tem quantidade 
estimada em até oito bilhões de 
barris.  
Em Jubarte, campo onde a 
Plataforma P-34 já produz cerca de 
60 mil barris por dia, o início da 
produção será feita com o 
fechamento de um dos quatro poços 
em atividade. Parte dos 
equipamentos da P-34 serão ligados 
ao Poço ESS-103 para iniciar a 
produção entre agosto e setembro. 
O poço, que terá a produção 
interrompida neste mês, deverá ser, 
novamente, colocado em produção a 
partir do início de 2009. Já a segunda 
fase da exploração da camada de pré-
sal está prevista para começar no início 
de 2010, quando a plataforma FPSO 
Capixaba for deslocada do Campo de 
Golfinho, no Norte, para o Parque das 
Baleias. 
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As recentes descobertas de petróleo 
na área do pré-sal motivaram, 
inclusive, exercícios da Marinha do 
Brasil na região, para proteger o ouro 
negro.” 

 Temos que saudar de maneira efusiva essa 
nova fase que a exploração petrolífera atinge em 
nosso Estado a partir de hoje - e oficialmente a partir 
do dia 02 de setembro - com a visita do Presidente 
Lula à Capital. 
 Continua a reportagem: 
 

“Para atingir as camadas pré-sal, 
entre 5.000 e 7.000 metros de 
profundidade, a Petrobras 
desenvolveu novos projetos de 
perfuração: mais de 2000 metros de 
sal foram atravessados. 
O primeiro poço demorou mais de 
um ano e custou US$ 240 milhões. 
Hoje a Petrobras perfura um poço 
equivalente em 60 dias, a um custo 
de US$ 60 milhões.” 

 
 A tecnologia desenvolvida é puramente 
brasileira e vem da experiência que a empresa obteve 
com a primeira perfuração. São poços em águas 
ultraprofundas, após a chamada rocha de sal, e por 
isso receberam o nome de pré-sal: antes das rochas de 
sal. 
 Além dos royalties de petróleo que essa 
extração vai redundar no sul do Estado, para os três 
municípios já citados (Presidente Kennedy, 
Marataízes e Itapemirim), o Estado também receberá 
recursos de royalties de petróleo e, por conseqüência, 
os municípios que não recebem royalties por lei 
estadual são beneficiários de parte dos recursos de 
royalties de petróleo dirigidos ao Governo do Estado, 
o chamado Fundo para Redução das Desigualdades 
Sociais, criado recentemente de forma inédita no 
nosso Estado. 
 Aguardamos de forma efusiva a vinda do 
Presidente Lula mais uma vez ao Espírito Santo, não 
para inaugurar empreendimentos privados, como o 
Presidente que o antecedeu fez, vindo pouquíssimas 
vezes ao Estado para inaugurar um ou dois 
empreendimentos privados. O Presidente Lula vem 
para trazer recursos federais para a área pública, 
como é o caso, por exemplo, do saneamento, do 
tratamento de esgoto, de melhorias de infra-estrutura 
e de urbanização das cidades.  
 O nosso Município de Vila Velha é muito 
beneficiado pelos recursos do governo federal. Ele 
tem, por exemplo, o Projeto de Macrodrenagem, o 
Projeto Pró-Cidade, o Habitar Brasil 1 e 2, o projeto 
de urbanização da área litorânea, o Projeto PAC- 
Saneamento e Urbanização da Baixada de Santa Rita, 
entre outros. Também existem diversos projetos já 
captados pelo Município junto ao governo federal na 
área da juventude, como o ProJovem, o Juventude 

Cidadã e a Casa Brasil, instalada em Terra Vermelha. 
Projeto na área da segurança está chegando ao 
Município de Vila Velha como o Pronaci - Programa 
Nacional de Segurança com Cidadania. 
 Dessa vez, a vinda do Presidente do Brasil ao 
Estado do Espírito Santo será para uma atividade 
estatal, Petrobras, revolucionária em termos de 
extração de petróleo em camadas ultraprofundas, 
empresa que caminha no sentido de transformar o 
nosso país independente e autônomo em termos de 
geração de energia, já que o petróleo e o gás são 
energias ainda muito utilizadas em nosso país e no 
mundo. Saudamos, pois, os trabalhadores da 
Petrobras e os pesquisadores dessa importante estatal. 
 Sr. Deputado Freitas, do Município de São 
Mateus, lugar onde foi extraído petróleo no Estado 
pela primeira vez, recordamo-nos que o jornal A 
Gazeta, nessa série de publicações das capas de suas 
edições de oitenta anos, publicou anteontem uma 
matéria de 1949, antes dos anos cinqüenta e, 
portanto, antes de V.Ex.ª nascer, dos capixabas 
mobilizando-se e já lutando na campanha “O petróleo 
é nosso”. 
 O jornal A Gazeta também publicou a cópia 
de uma capa de muitos anos onde o comitê pelo “O 
petróleo é nosso” se reunia defendendo essa riqueza 
nacional por meio da criação da Petrobras, que 
também teve campanha realizada em sua defesa por 
todo o país de maneira muito intensa. Até o grande 
escritor Monteiro Lobato foi um dos lutadores para a 
criação da Petrobras e a garantia de que esse recurso 
natural permanecesse em mãos dos brasileiros. 
 Deixamos um alerta, uma solicitação e um 
desafio. Esperamos que o governo brasileiro cuide 
muito bem dessa nova jazida de petróleo e gás 
descoberta em todo o litoral brasileiro, na camada de 
pré-sal, para que essa riqueza natural brasileira seja 
mantida em mãos dos brasileiros por meio da 
Petrobras; que não repassemos a riqueza da camada 
de pré-sal para empresas que não sejam brasileiras; 
que a Petrobras mantenha sob sua guarda e controle 
toda a riqueza existente, como agora, por meio da 
tecnologia brasileira, extraindo a camada de pré-sal.  
  Nossa saudação à Petrobras, aos dirigentes, 
aos funcionários e a todos que contribuem para que o 
País cresça, gerando emprego. A extração de petróleo 
na plataforma Continental repercute aqui, em terra, já 
que exige o fornecimento de suprimentos para a 
exploração como cabos umbilicais e tantos outros 
equipamentos que alimentam a produção de petróleo 
- que acontece em águas ultraprofundas - e com isso 
empregos são gerados, além dos royalties pagos ao 
Estado, que os repassa aos municípios. (Muito bem!) 
 

(Passa a ocupar a cadeira da 
Presidência a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Parabenizamos o Deputado Claudio 
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Vereza pela matéria Espírito Santo dá início a um 
novo marco na extração de petróleo. V. Ex.ª foi 
muito feliz. Não o aparteamos porque sentimos que 
atrapalharíamos o seu raciocínio. 
Parabenizamos também o Estado do Espírito Santo, 
na pessoa do Governador Paulo Hartung, por estar 
vivendo este grande momento. Como bem disse V. 
Ex.ª, isso não repercute somente no Sul do Estado - 
nossa Região Sul -, mas em todo o Estado do Espírito 
Santo e nacionalmente.  
 Parabenizamos a Petrobras e principalmente 
os seus técnicos, porque precisamos muito dessa 
mão-de-obra qualificada para que possamos dar esse 
pulo. Mais uma vez parabéns, Deputado Claudio 
Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! E pensar que a Petrobras 
estava fechando suas portas no Estado do Espírito 
Santo há pouco mais de cinco anos. Ia embora para o 
Rio de Janeiro. O escritório de negócios com sede no 
Estado estava prestes a ser fechado nos anos de 1999 
e 2000. Foi realizada uma audiência pública na qual 
os servidores da Petrobras nos alertaram sobre o 
problema.  
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª Presidenta, 
pela ordem! Houve acordo para que o Grande 
Expediente fosse mantido, e está sendo cumprido. 
Formulamos um apelo aos oradores inscritos hoje: 
aqueles que realmente têm necessidade de falar, que 
o façam, lógico, mas ficaremos atento para 
mantermos o quorum, pois logo em seguida 
votaremos duas mensagens do Governo e para 
aprová-las precisaremos do quorum mínimo de 
dezesseis deputados presentes.  
 Por exemplo, estamos inscrito no horário dos 
oradores, mas abrimos mão do nosso tempo. 
Mantendo o Grande Expediente, os oradores inscritos 
deverão ficar atentos à necessidade de seus temas. É 
um apelo que a liderança faz aos nobres colegas. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, passe-se à fase dos Oradores Inscritos.  
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione. 

 
(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
comparecem os Srs. Deputados 
Luiz Carlos Moreira 
e Janete de Sá) 

 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.ª 
Presidenta, declino. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Marcelo Santos. 

 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, não poderíamos deixar, mesmo 
tendo feito o registro na tarde de ontem, de 
comunicar que o Governo do Estado abriu processo 
licitatório para a construção de uma ciclovia, de um 
calçadão, além de humanizar a avenida à beira-mar, 
em Porto Santana. Comunicamos aos nobres colegas 
que conhecem essa luta, principalmente aos da 
Legislatura passada, que iniciamos esse processo 
junto ao Governo do Estado para que a avenida à 
beira-mar em Cariacica fosse uma realidade. Esta 
semana o Governo publica o nome da empresa 
vencedora, já tendo dado prazo para a impugnação. 
 Confirmando as palavras do Governador 
Paulo Hartung, nos próximos dias, Sr. Manoel Patola, 
líder comunitário do Bairro Flexal, será iniciada a 
construção da tão sonhada avenida à beira-mar, em 
Cariacica, mais precisamente em Porto Santana, que 
começa em Vila Oásis e vai até Flexal II. Essa 
avenida é de vital importância para a nossa cidade, 
que carece de investimentos e tem assistido de perto 
o crescimento dos municípios da Região 
Metropolitana.  
 Está aí o Município de Serra, que tempos 
atrás se igualava a Cariacica. Da mesma forma o 
Município de Viana. Esses municípios 
conceitualmente já passaram o de Cariacica, que 
precisa crescer igual aos municípios que fazem parte 
da Região Metropolitana, até porque ele já faz parte 
dela. Não podemos admitir, como cidadão de 
Cariacica, que a nossa cidade seja tachada de cidade 
do interior.  
 Moramos numa cidade que tem potencial em 
diversas áreas. O município é cortado pelas Rodovias 
BR-262 e BR-101. Nele passam as Ferrovias 
Vitória/Minas e Centro/Atlântica. Temos mais de 
quinhentas indústrias, as duas maiores empresas de 
transportes do país: Viação Águia Branca e Viação 
Itapemirim, e a maior fábrica de refrigerantes do 
mundo: a Coca-Cola.  
 Como ponto turístico temos o Vale Monte 
Moxuara, denominado Estância Turística Cultura e 
Rural por meio de uma lei de nossa autoria, 
sancionada pelo Governador Paulo Hartung no nosso 
primeiro mandato; a Igreja de São João Batista 
construída nos anos 1800; a Reserva de Duas Boas e 
tantas outras belezas naturais. Contamos com quatro 
hospitais, oferecemos cursos profissionalizantes e 
temos sete faculdades. Enfim, registramos que 
Cariacica tem tudo que qualquer cidade gostaria de 
ter. Com tudo isso poderia crescer mais, mas 
infelizmente ainda continuamos estagnados. O 
município sabe a força que tem, mas não vê o seu 
crescimento.  
 Por isso dizemos sempre e cobramos que a 
Região Metropolitana precisa sair do papel para que 
possamos ver o crescimento de todos os municípios 
que dela fazem parte, incluído aí o Município de 
Cariacica. A nossa cidade não pode ficar de fora. 
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Lutamos e brigamos nesta Casa, junto ao Governo do 
Estado, para que fossem feitos os investimentos 
necessários. Tivemos a oportunidade de colocar dez 
milhões de reais na conta da Prefeitura para 
calçamento de ruas, de becos e para a construção da 
avenida à beira-mar.  
 Também alocamos dinheiro na área de 
Saúde, mas infelizmente a Prefeitura ainda não 
apresentou projeto para construir o PA de Itacibá, 
onde morrem tantas pessoas. Porém o dinheiro está à 
disposição: um milhão setecentos e cinqüenta mil 
reais. Alocamos dinheiro para a construção da 
Unidade de Saúde Nova Rosa da Penha, e já foi 
entregue. Construída com dinheiro do Estado. A 
Unidade de Saúde de Santa Fé, próxima ao 
Polivalente, já está sendo construída. E há recursos 
para a construção de tantas outras unidades.  
 Destinamos recursos para a construção da 
Avenida Alice Coutinho Santos, que leva o nome da 
nossa falecida mãe. A primeira etapa já está quase 
concluída. Custou aos cofres do Estado sete milhões 
e quinze mil reais. Essas obras farão a ligação dos 
bairros com a Rodovia Leste/Oeste, que se chamará 
Rodovia Aloísio Santos, nome do nosso pai, 
denominada pelo Governador Paulo Hartung. 
 Enfim, muitos investimentos estão sendo 
feitos com recursos que destinamos à Prefeitura de 
Cariacica por meio de emendas ao orçamento do 
Estado. Quatorze milhões de reais estão sendo 
investidos pelo Governador Paulo Hartung na 
Educação, para melhorar a qualidade do ensino 
público, transformando as escolas em centros de 
excelência. 
 O Governo anuncia a empresa vencedora da 
licitação para a construção da avenida à beira-mar, na 
grande Porto Santana, que dignificará a nossa cidade 
e nos colocará em igual condição com a Região 
Metropolitana. Tem avenida beira-mar nos 
Municípios de Vila Velha, Serra e Vitória; então, que 
também tenha uma decente no Município de 
Cariacica, em Porto de Santana, bairro que atende a 
uma grande região e por isso precisa muito mais. 
 Ficamos satisfeito de registrar que, como 
presidente da Comissão de Transportes e Hidrovia, 
fizemos uma intervenção: trouxemos o comandante 
que opera o transporte aquaviário no Estado do Rio 
de Janeiro até o Governador Paulo Hartung, com o 
objetivo de estudar a possibilidade de reimplantar o 
transporte aquaviário de passageiros na Grande 
Vitória, possibilidade essa que será estudada por 
S.Ex.ª. Nosso agradecimento ao Governador Paulo 
Hartung por atender o que foi discutido na nossa 
Comissão, mostrando à sociedade que o Poder 
Legislativo, que este deputado representante do 
Espírito Santo e do Município de Cariacica, onde 
moramos, praticamos ações que estão sendo 
implementadas pelo Governo. 
 O transporte aquaviário de passageiros é de 
suma importância para o Estado, principalmente 
porque vai interligar os municípios metropolitanos e 

ao mesmo tempo vai melhorar a mobilidade urbana, 
hoje assistida por todos nós. Essa implantação não 
será só na Grande Vitória; ela se estenderá nas 
regiões que estão em ordem crescente, a exemplo da 
Região Metropolitana do Sul do Estado, que 
compreende Guarapari e Anchieta, enfim, o pólo 
Anchieta. Também não está distante a complicação 
na região Norte do Estado do Espírito Santo. 
 Precisamos discutir mobilidade urbana com 
responsabilidade, como assim o fizemos. O 
restabelecimento do transporte aquaviário seria uma 
discussão muito cautelosa, até porque o empresariado 
do transporte rodoviário foi muito prejudicado 
quando existia o transporte aquaviário, porque ele 
tirava dinheiro dos operadores do sistema Transcol, 
na câmara de compensação, para financiar um 
transporte que naquele momento já estava falido. 
Mas hoje, com a visão moderna trazida do Estado do 
Rio de Janeiro e com as visitas feitas no Norte e no 
Sul do País, agregando idéias daqui e dali, 
expusemos ao governador nosso pensamento, 
dizendo a S. Ex.ª que o governo poderia subsidiar 
esse transporte construindo terminais, fazendo 
parcerias público-privadas. Por exemplo, o terminal 
próximo ao Shopping Vitória poderia ser subsidiado 
pelo próprio shopping, e dessa forma teríamos a 
garantia de uma tarifa equilibrada. 
 Como o governo atendeu a nossa solicitação 
de reimplantar o sistema de transporte aquaviário, 
pedimos a S.Ex.ª que esse sistema não comece por 
Vila Velha, apesar de o município merecer, mas pelo 
Município de Cariacica, porque nós trouxemos a 
idéia. O estudo não pode ser meramente para a 
Cidade de Vila Velha; tem de começar por Cariacica, 
podendo ser estendido um pouco mais, como, por 
exemplo, alcançar o bairro Flexal e proximidades. 
Posteriormente, sim, poderíamos trazê-lo para 
Vitória, interligando Vila Velha e, talvez, 
dependendo da barcaça - se for oceânica - levarmos 
até Jardim Camburi, chegando talvez ao Município 
de Serra. Mas para isso tem que ter viabilidade. 
 Os empresários da área estão nos procurando, 
dizendo que têm interesse no projeto. Sentimo-nos 
feliz porque este Governo é parceiro. O Governador 
Paulo Hartung tem conversado constantemente 
conosco com relação a essa idéia da implantação do 
transporte aquaviário, que surgiu de uma conversa de 
lideranças. Criamos a Comissão de Transporte 
Hidroviário, fomos ao Estado do Rio de Janeiro 
acreditando que esse projeto poderia dar certo. 
Realizamos um primeiro seminário denominado 
Mobilidade Urbana, responsabilidade de todos, 
oportunidade em que trouxemos, para falarem a 
respeito do assunto na Escola Técnica Federal, os 
maiores especialistas em mobilidade urbana do país. 
Isso subsidiou o Governo, que agora abrirá processo 
licitatório para contratar a empresa que melhor 
oferecer um transporte de qualidade, com tarifa 
acessível, mas garantindo um transporte de massa. 
Esse é nosso objetivo. E a população de Cariacica 
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com certeza não será transportada só pelo Transcol 
rodoviário, mas também pelo transporte aquaviário 
de passageiros.  
 Agradecemos ao Sr. Governador Paulo 
Hartung ter acreditado na nossa proposta de 
reimplantar o transporte aquaviário que em pouco 
tempo se tornará realidade. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Doutor 
Rafael Favatto. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Marcelo 
Coelho. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. (Pausa) 
 Ausente no momento, concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Claudio Vereza. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a à Sr.ª Deputada Janete de 
Sá. (Pausa) 
 Ausente no momento, concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª Presidenta, 
declino. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Theodorico Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, finalmente estão surgindo boas 
notícias na área de exploração de petróleo no Espírito 
Santo, notícias ligadas ao pré-sal. Já deve funcionar 
com uma sonda desligada da P-34 dentro do litoral do 
Município de Itapemirim, exatamente junto ao campo 
de Jubarte, a fim de testar a potência e a capacidade 
da exploração petrolífera no território do Espírito 
Santo, particularmente no Município de Itapemirim, 
na costa de Itaoca e Itaipava. 
 Dessa forma o Brasil parte para uma 
movimentação fantástica em busca de autonomia na 
produção petrolífera. E é importante que o Espírito 
Santo esteja dando a sua grande contribuição. Foi 
mérito dos capixabas? Foi uma dádiva divina colocar 
nossas riquezas aqui, no Espírito Santo. Como o 
próprio nome indica: espírito santo. 
 É um entusiasmo muito grande para nós, 
sulinos, buscarmos dentro desse desenvolvimento a 
união Governo do Estado, por meio do dinamismo do 
Sr. Paulo Hartung, Petrobras e governo federal, pois 
sem dúvida alguma haverá uma explosão de geração 
de emprego e renda e devemos aproveitar a mão-de-
obra do Espírito Santo, já buscando por meio da 
escola a especialização desses capixabas, para que 
mineiros, baianos, sergipanos e cariocas não ocupem 

o emprego que seria dos nossos filhos, que têm o 
direito de aproveitar essa dádiva de Deus, essa 
riqueza fabulosa do petróleo, em proveito das nossas 
famílias, das famílias daqueles que estudam e nem 
sempre são capazes de alcançar um lugar ao sol. 
 Para o Espírito Santo é importante que o 
Governo do Estado retome imediatamente a 
construção da escola em Itaipava. Por meio de um 
convênio com a Prefeitura Municipal de Itapemirim, 
o Governo está construindo dezoito salas, mas a 
prefeitura está devolvendo o projeto para que ele o 
reformule, a fim de que seja feita uma escala em 
favor de uma nova escola tecnológica, buscando com 
isso preparar os nossos filhos, a nossa gente para 
participar dessa grande riqueza.  
 Congratulamo-nos com a ilustre Deputada 
Aparecida Denadai, que luta para que Cariacica 
desenvolva o seu pólo industrial. Ouvimos, há poucos 
dias, uma conversa de que tudo que S.Ex.ª deseja 
para a sua cidade é um hospital materno-infantil, 
porque sair de Cariacica, atravessar esse trânsito e 
enfrentar fila na Grande Vitoria é algo que realmente 
exige um desafio. E é desafio para o Governo Paulo 
Hartung a implantação de um hospital público 
naquela cidade. 
 Congratulamo-nos com S.Ex.ª por ter 
desenvolvido essa idéia. E esta Casa tem que ficar 
solidária com a deputada não só nesse setor, mas 
também para fazer com que o Governo instale um 
distrito industrial em Cariacica, assim como fez na 
Serra. Atualmente o Município de Serra tem recursos 
de sobra para promover o seu desenvolvimento, 
enquanto Cariacica ainda não se aproveitou dessa 
geração de emprego e renda que é a industrialização, 
por intermédio de um distrito industrial. 
 Por tudo isso queremos que o Governo se 
prepare - de Cariacica para baixo, buscando o Sul do 
Estado - para aproveitar essa riqueza, essa dádiva de 
Deus, conforme já falamos, em busca do 
desenvolvimento que chegará por causa da Siderurgia 
Baosteel, que será instalada em Ubu, Anchieta. Essa 
siderurgia servirá para Piúma, para Guarapari, para 
Iconha, para todo o Sul do Estado e atingirá 
Cachoeiro de Itapemirim, que já tem um setor ligado 
ao metal-mecânico capaz de produzir uma aliança 
muito grande no desenvolvimento do pólo 
siderúrgico. 
 Cachoeiro de Itapemirim sempre foi um 
exemplo, desde o tempo de Jerônimo Monteiro, em 
matéria de industrialização. Renovamos o nosso 
apelo para que o Governo faça uma política voltada 
ao mármore e ao granito. Há uma crise no ar, pelo 
fato de o dólar estar baixo, e somos forçado a dizer 
que o Presidente Lula tem razão: uma das grandes 
conquistas desse Governo é sem dúvida alguma a 
valorização do nosso real. Mas, paralelamente, para 
cobrir essa diferença na exportação, o Governo 
poderia fazer uma política do mármore e do granito 
no Espírito Santo. Sabemos que em matéria de 
mármore, principalmente o branco, sempre fomos 
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oitenta por cento do mercado nacional. E agora com 
o granito, oriundo do Norte e do Sul do Estado, já 
caminhamos para sermos o grande pólo de granito, 
junto com o mármore. Mas precisamos de uma 
política capaz de encontrar soluções no meio 
ambiente e de resolver os problemas que está 
atravessando hoje a indústria do mármore e do 
granito, principalmente no chamado bota-fora dos 
produtos oriundos do pó do mármore e do granito. 
 É necessária uma política urgente, a fim de 
prestar a sua solidariedade àqueles que trabalham e 
que hoje são responsáveis pela mão-de-obra, mais de 
cinqüenta por cento especialmente do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, 
Itapemirim, Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul, 
Vargem Alta. Enfim, hoje o Espírito Santo tornou-se 
um grande pólo de desenvolvimento ligado ao 
mármore e ao granito. 
 Voltando ao nosso pronunciamento antigo, o 
Governo poderia criar uma Secretaria de Estado 
voltada ao mármore e ao granito; voltada aos projetos 
relativos ao meio ambiente, processos tão demorados 
que muitas vezes existe a desistência da provocação e 
da necessidade da geração de emprego e renda.  
 Este nosso pronunciamento é a confiança que 
o ramo, hoje representado por mais de oitocentas 
empresas instaladas em Cachoeiro de Itapemirim, no 
sul do Estado, dá um grito em favor do seu 
desenvolvimento, da sua geração de emprego e renda. 
Com essas palavras reafirmamos a nossa confiança 
no Governo do Estado, na instalação de corredores 
industriais, de distritos industriais. Itapemirim 
aguarda essa decisão do Governo, já reconhecida 
pelo próprio Governador Paulo Hartung. O 
Município de Cachoeiro de Itapemirim precisa criar 
mecanismos capazes de desenvolver o seu pólo 
industrial, o Sul todo, de Guaçuí, Alegre a Jerônimo 
Monteiro. 
 Neste momento anuncia-se um porto em 
Presidente Kennedy. É necessário que nos 
preparemos e tenhamos infra-estrutura. O Governo 
do Estado, em parceira com a Vale, tenta alocar 
recursos para a construção da ferrovia – projeto 
antigo - que sai de Cariacica, passa por Guarapari até 
o Porto de Ubu e vai até Cachoeiro do Itapemirim. 
Colaboramos muito com esse projeto por meio da 
autorização concedida pelo então prefeito Edson 
Magalhães. Esse projeto torna-se um corredor 
industrial, uma janela importante para o 
desenvolvimento de toda a região. (Muito bem!)  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, Sr.ª Deputada Aparecida Denadai, 
só quem é capaz de resistir também é capaz de 
vencer. 

 Parabenizo todos os idosos que disputam 
uma vaga nas prefeituras, nas câmaras de todo o 
Brasil. Sessenta anos para cima é a idade certa de 
uma pessoa se candidatar, Sr. Deputado Theodorico 
Ferraço, porque com essa idade não existe mais 
inveja, vaidade ou luxo. É a idade ideal para todos os 
políticos disputarem uma eleição. 
 Hoje farei um desabafo total. Nem sei por 
onde começar. Quando era vereador, diariamente 
aparecia na porta da minha residência dez, quinze 
pessoas pedindo de tudo: de cimento até remédio 
para abortar. Isso é sério. E é preciso driblar de todas 
as maneiras esse tipo de pedinte. Agora piorou; a 
situação é outra. Não sei se com V. Ex.as a situação é 
a mesma, porque comigo estão acontecendo até 
ameaças profundas. É horroroso! Hoje, um senhor do 
Rio de Janeiro veio me pedir apoio para sua 
campanha política como vereador por aquele Estado. 
Eu disse: “Senhor, eu não tenho como ajudar. 
Deputado não é como vocês pensam. Talvez o 
deputado capixaba não seja nem como os deputados 
do Rio de Janeiro”.  
 A população pensa que o deputado ganha rios 
de dinheiro. Hoje meu salário líquido é de sete mil e 
quinhentos reais. Muitos não sabem que o Espírito 
Santo possui apenas setenta e oito municípios. E 
quando visito esses municípios, pago o hotel, meu 
almoço, alguns almoços a mais, o meu lanche, e tudo 
isso é contabilizado do meu salário. Falam que os 
deputados ganham rios de dinheiro, mas é mentira, 
porque não temos auxílio-paletó e nem jetons. Nesta 
Casa de Leis há funcionários que percebem mais que 
um deputado; alguns percebem duas vezes mais que 
um deputado e até mais que o Presidente da 
República. Isso é verdade, e é lamentável. 
 Sr.ª Presidenta, agora mesmo apareceu um 
candidato de Vila Velha, não com ameaças, mas com 
afronta dizendo: “Jardel, você vai precisar de mim”. 
Mas quando eu era candidato, ele me pediu dinheiro 
para me apoiar. Agora que é candidato, veio me pedir 
dinheiro para eu apoiá-lo. Não dá para entender. Eu 
disse para ele que deputado não é o que ele pensa; 
deputado não é como a população pensa. Se alguns 
têm padrinhos, não sei, porque aqui é barra.  
 Hoje, 12 de agosto, somente neste mês uns 
trezentos e cinqüenta candidatos me procuraram. 
Como vou ajudá-los? Sou algum Banco do Brasil? 
Não tenho como ajudar, meus amigos. É muito 
difícil. Eu os oriento como ganhar eleição sem gastar. 
Tem candidato que aparece com um monte de carro 
adesivado; procurem saber quanto custa colocar um 
adesivo no carro. Faço um trabalho de pé no chão; 
olho nos olhos do eleitor; oriento os candidatos a 
conversarem com o eleitor somente a verdade; a não 
falar mentira. O povo está muito sabido também. Se 
encontrar um candidato besta, é lógico que vai querer 
um qualquer. Agora, há um desespero total. Alô, 
candidatos, acordem!  
 Estamos mudando, meus amigos. É preciso 
trabalhar com a cabeça, com a inteligência. O povo 
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não está mais besta, não. Você vai oferecer um 
toucinho querendo um capado? Trabalhem com 
sabedoria, com paciência e sejam vereadores de 
verdade, porque os edis de certos municípios 
legislam mal, seu trabalho não contenta. A Câmara 
Municipal passou a ser câmara lenta. Aproveitem 
essa câmara lenta de certos municípios e 
transformem-na em energia total. Usem o péssimo 
trabalho de certos vereadores. 
 Não estou mais agüentando o meu gabinete. 
Não estou vindo à Assembléia Legislativa. 
Descobriram até onde moro. Repito: até candidato do 
Rio de Janeiro veio me procurar hoje dizendo que 
tenho boas condições de ser candidato a deputado 
federal, e poderíamos já negociar mais à frente. O 
que é isso? Só quem sabe do nosso futuro é Deus. 
Posso planejar o meu futuro, mas quem dá a última 
palavra é Ele. Vou trabalhar devagar, com 
honestidade e com sabedoria. Se Deus abençoar e 
permitir, serei o que o povo quiser. Deputado não é o 
que a população quase em geral pensa. Querem saber 
do meu dia-a-dia? Falarei, porque é um desabafo. 
Não estou nem dormindo mais. Às cinco da manhã 
tem gente na minha casa pedindo dinheiro. É uma 
loucura. 
 Sr.ª Presidenta, ano passado foi um cidadão 
lá em casa me pedir cinqüenta reais. Disse a ele: 
“Fernando, vou te dar cem reais - ele pulou de alegria 
- mas entra no carro com uma caneta e papel na mão 
e marque quantas pessoas vão aparecer. Se até as 
15h30min chegarem cem pessoas me pedindo 
qualquer coisa, você ganha cem reais; mas se cento e 
uma pessoas me pedirem, você perde os cem reais”. 
Quando deram 15h30min o Fernando disse: “Não 
agüento não! Estou muito cansado! Não quero esse 
dinheiro porque ele é muito amaldiçoado!”. Eu 
contei: cento e trinta e cinco pessoas me procuraram. 
O povo está muito mal-acostumado.  
 Sr.ª Presidenta, estamos neste Parlamento 
para legislar, elaborar projetos, trazer recursos para 
os municípios e gerar empregos. Porém, é muito 
difícil. É capaz de sairmos mendigos desta Casa de 
Leis. Pedimos a todos os candidatos que olhem nos 
olhos do eleitor e não prometam nada impossível. 
Falem com o coração, com verdade e com franqueza, 
porque ganhamos três eleições sem gastar 
praticamente nada. Não é preciso gastar rios de 
dinheiro. O amor não se compra com dinheiro não. 
Amor e respeito conseguimos mediante a verdade; e 
o povo está carente disso. O povo nas ruas está 
precisando de parlamentares honestos, dignos, 
pessoas eleitas para representá-lo, e não em troca de 
cesta básica, de remédios ou de outras coisas. 
Acordem, candidatos, e vão trabalhar, vão às ruas 
gastar o solado dos sapatos! Vamos construir um 
Espírito Santo melhor, porque muitas Câmaras 
Municipais de nosso Estado precisam de vereadores 
de verdade, que falem a língua do povo.  
 Esse é o nosso desabafo. Por favor, deixem-
nos dormir em paz; chegamos tarde a nossa casa e 

não podemos acordar às 5h da madrugada para 
atender a pedintes, principalmente candidatos a 
vereador até do Rio de Janeiro. (Muito bem!) 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Passo a Presidência desta sessão ao Sr. 
Deputado Wanildo Sarnáglia para que eu possa fazer 
uso da palavra como oradora inscrita. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Assumo a presidência neste 
momento.  
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Solicito aos companheiros deputados 
que se encontram em seus gabinetes que venham para 
o Plenário, porque logo após o término do 
pronunciamento da Sr.ª Deputada Luzia Toledo 
passaremos à Ordem do Dia e votaremos duas 
mensagens oriundas do Governo do Estado. 
Obrigado. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (WANILDO 
SARNÁGLIA) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas, Srs. 
Deputados, funcionários da Casa e amigos que estão 
nas galerias assistindo a esta sessão, hoje é véspera 
de um dia muito especial para o Estado do Espírito 
Santo na área do turismo. O Sr. Deputado Claudio 
Vereza fez um belo discurso sobre o Estado do 
Espírito Santo, que hoje inicia um novo marco na 
extração do petróleo, e nessa mesma linha se 
pronunciou o Sr. Deputado Theodorico Ferraço.
 Assomamos a esta tribuna para falar da 
audiência pública que será realizada amanhã, nesta 
Casa, às 14h. A Comissão de Turismo sediará a 
quarta audiência pública sobre a inclusão do Estado 
do Espírito Santo na Estrada Real. Hoje já tem um 
nome: Rota Imperial da Estrada Real. Consideramos 
um avanço não só para a Deputada Luzia Toledo, 
mas para os trinta deputados que compõem este 
Parlamento, até porque nunca falamos em nosso 
nome. Se não fossem os demais deputados, com 
certeza esse projeto não seria vitorioso como o está 
sendo. Amanhã, pela manhã, a FIMG, por intermédio 
do Dr. Olavo Machado, vice-presidente da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais, realizará uma reunião 
com o presidente da Findes do Espírito Santo, Sr. 
Lucas Izoton. Também participará o presidente do 
Instituto Estrada Real, Sr. Vladimir Baques, que 
começou a nos ensinar os caminhos pelos quais 
chegaríamos a nossa inclusão na Estrada Real. É 
muito importante essa audiência pública.  
 Amanhã de manhã, nesta Casa, participarão 
das discussões os Srs. Lucas Izoton; Vladimir 
Baques; Olavo Machado Junior, vice-presidente da 
FIEMG que representará a Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais; Eberhard Hans 
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Aichinger, presidente do Conselho Executivo do 
Instituto Estrada Real e coordenador do projeto Rota 
Imperial do Projeto Estrada Real. Também já temos 
confirmada a presença do presidente da Comissão de 
Turismo de São Paulo, o Sr. Deputado Luciano 
Batista.  

Convidamos mais uma vez os colegas de 
Comissão e o vice-presidente, Sr. Deputado Dary 
Pagung. Esta Casa de Leis viverá um grande 
momento amanhã. O trading turístico estará 
representado, bem como o Estado do Espírito Santo, 
por meio do Secretário de Estado do Turismo, Sr. 
Marcus Vicente. 
 Sr. Deputado Dary Pagung, temos uma boa 
notícia para V. Ex.ª e para os membros da Comissão, 
Srs. Deputados Carlos Casteglione, Doutor Hércules 
e Freitas, deputado assíduo. O Secretário Neivaldo 
Bragatto, junto com o Governador Paulo Hartung e 
com os demais membros da Comissão, amanhã, após 
a reunião nesta Casa, discutirá com o Instituto Real 
sobre a possibilidade de criarmos um fundo com o 
objetivo de podermos continuar com as nossas 
pesquisas. Até hoje as pesquisas foram feitas por 
meio desta Assembléia Legislativa e da FIEMG. A 
partir de amanhã teremos o aval do Governo do 
Estado, por intermédio do Secretário de Governo, Sr. 
Neivaldo Bragatto, para criarmos esse fundo que 
contará com a Secretaria de Turismo, com o Sebrae e 
com a Federação das Indústrias do Estado Espírito 
Santo. É muito importante. Não é muito dinheiro. É 
apenas uma importância representativa para que o 
projeto tenha continuidade com os nossos 
profissionais da cultura e os historiadores, Srs. 
Eberhard Hans Aichinger e João Eurípedes Franco 
Leal, do Município de Cachoeiro de Itapemirim. 
Convidamos a UFES, por intermédio do diretor do 
Departamento de História – ela já está no projeto – 
porque queremos alunos e professores participando, 
assim como também a participação da sociedade. 
 Na edição do jornal A Gazeta publicada 
ontem – na oportunidade distribuiremos uma cópia 
para todos os companheiros que virão de fora - lemos 
a matéria sobre a passagem de D. Pedro II por Iúna. 
Essa matéria já é o trabalho dessa Comissão, 
integrado ao Governo do Estado do Espírito Santo.  
 Agradecemos ao Governador Paulo Hartung, 
ao vice-governador Ricardo Ferraço e ao Secretário 
de Governo Neivaldo Bragatto, pois S. Ex.as 
acreditaram. Isso é muito importante. E, claro, o 
Secretário de Turismo Marcus Vicente em todos os 
momentos esteve conosco em busca desse sonho que 
já é realidade. Mas precisamos trabalhar muito para 
realizá-lo completamente. É preciso muita pesquisa, 
muitas pessoas, muitas mãos, muitas cabeças. E nesta 
Casa mais uma vez ratificamos que a presença da 
Universidade Federal do Espírito Santo e de outras 
faculdades que oferecem curso de História é muito 
importante. É importante a presença dessas pessoas 
que fazem mestrado e pós-graduação, pois elas têm 

um conhecimento bem vivo, bem presente. Portanto, 
amanhã, nesta Casa de Leis, às 14h, teremos, a partir 
de um trabalho árduo de oito meses, que encontrar 
um resultado. Hoje já é realidade a inclusão do 
Estado do Espírito Santo na Rota Imperial da Estrada 
Real.  
 Informamos à sociedade que assiste a esta 
sessão ordinária que a entrada é franca. Todos estão 
convidados, principalmente os estudantes. Amanhã 
faremos um belo debate nesta Casa, oportunidade em 
que a FIEMG vai interagir com a Findes, com esta 
Assembléia Legislativa, com o Sebrae e com o 
Governo do Estado. Portanto, todos estamos de 
parabéns, porque será mais um passo, um passo bem 
dado, um passo firme, um passo consistente para que 
o Estado do Espírito Santo seja realmente incluído 
nesse grande projeto que no Estado de Minas Gerais 
“é uma gripe”, a Estrada Real. A nossa é Rota 
Imperial da Estrada Real.  
 Encerraremos nosso discurso em obediência, 
em carinho ao líder do Governo, Sr. Deputado Elcio 
Alvares, que comunicou aos deputados a necessidade 
de votarmos as matérias.  
 Mais uma vez registramos que todos estão 
convidados para a audiência pública, amanhã, às 14h, 
sobre a inclusão do Estado do Espírito Santo na Rota 
Imperial da Estrada Real. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (WANILDO 
SARNÁGLIA) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Luciano Pereira.(Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Rodrigo 
Chamoun. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Sérgio 
Borges. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Atayde 
Armani. (Pausa) 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI - Sr. Presidente, 
declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (WANILDO 
SARNÁGLIA) - Convido a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo a assumir a presidência dos trabalhos. 
(Pausa)  
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Tendo o Sr. Deputado Atayde Armani 
declinado e findo o tempo destinado à fase dos 
Oradores Inscritos, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 251/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 179/2008, que 
institui o Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais – PSA e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
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05/08/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE CIDADANIA, DE AGRICULTURA, 
DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS). 

2. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar nº 01/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
39/2008, que extingue o cargo efetivo de 
agente administrativo no âmbito do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente - IEMA. 
Publicado no DPL do dia 26/02/2008. 
Pareceres n.os 100/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 52/2008, da 
Comissão de Cidadania e 06/2008, da 
Comissão de Agricultura, ambos pela 
aprovação. (COMISSÕES DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS). 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 251/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini, Luiz Carlos Moreira e Claudio 
Vereza. 
Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei nº 251/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 179/2008, institui o Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais, programa este 
direcionado aos proprietários de área rural no Estado 
do Espírito Santo que destinarem parte de sua 
propriedade rural para fins de preservação e 
conservação.  
 Srs. membros da Comissão de Justiça, é uma 
alegria relatarmos este projeto. Na nossa última 
administração, em Cachoeiro de Itapemirim, 
instituímos um programa em que a prefeitura dava 
para determinada metragem e número de plantios de 
mata atlântica um valor em dinheiro, para manter a 
floresta renovada. Hoje, vemos que o Governo está 
“caminhando”. Claro que a idéia foi do Governo do 
Estado, mas fizemos isso em Cachoeiro de 
Itapemirim.  
 Foi um orgulho muito grande ter plantado 
algumas centenas e milhares de plantas exóticas 
nativas da Floresta da Mata Atlântica, e com isso 
colhemos alguns frutos. Mas tudo acabou. Com o 
projeto do Governo renasce no coração de todos nós 
o desejo de um novo reflorestamento no Espírito 
Santo. Que Deus ilumine o Governo do Estado e o 
abençoe, para que resgate, em todo o território do 
Estado, as matas que foram destruídas, razão pela 
qual não temos o que discutir. Que se vote com toda 

velocidade esse projeto em nome da Mata Atlântica, 
em defesa do meio ambiente e da própria 
humanidade.  
 Srs. membros da Comissão de Justiça, 
opinamos pela constitucionalidade do Projeto de Lei 
nº 251/2008. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA –(Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, parabenizamos o Governador 
do Estado, Sr. Paulo Hartung, e a Secretária de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr.ª 
Maria da Glória Brito Abaurre, pela iniciativa do 
projeto. Como ambientalista, militante dessa área, em 
vários momentos em que tivemos contato com os 
pequenos proprietários rurais de nosso Estado, 
inclusive com os trabalhadores rurais sem-terra, 
observamos que essa era uma reivindicação.  
 A lei federal já obriga aos proprietários 
reservarem uma parte da terra para reserva legal, 
chamada de Reserva Legal, mas não havia nenhum 
benefício ou compensação pelo trabalho de 
preservação para cumprimento da lei, e muitos vão 
além do cumprimento desta, além dos vinte por cento 
que a lei exige seja reservado para a vegetação 
nativa.  
 O Governo cria o PSA – Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais - direcionado ao 
proprietário de área rural, incluindo o arrendatário ou 
detentor do domínio legal de propriedade rural a 
qualquer título. Não apenas o proprietário terá direito, 
mas o terá também o arrendatário, uma medida muito 
importante para mantermos cerca de oito por cento de 
vegetação nativa existente no território capixaba - é 
muito pouco - e até ampliarmos essa área de 
vegetação nativa, seja mata atlântica de tabuleiro, de 
restinga ou qualquer outro tipo de vegetação nativa, 
especialmente as que estão às margens de nossos 
recursos hídricos, de nossos rios.  
 Parabenizamos a Seama, o Bandes, que será 
o agente financeiro do programa, e o Governador 
Paulo Hartung por essa iniciativa tão importante para 
o meio ambiente e para os proprietários rurais que o 
preservam, pois agora eles serão compensados por 
esse trabalho voltado à preservação da cobertura 
florestal no Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
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 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

 O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Sr.ª 
Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
  
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa Cidadania, Srs. Deputados 
Doutor Wolmar Campostrini, Luciano Pereira, Carlos 
Casteglione e Robson Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania, o Projeto de Lei nº 251/2008, de autoria 
do Governo do Estado, institui em todo o Estado do 
Espírito Santo o Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais – PSA, e dá outras providências. 
A matéria foi encaminhada à Assembléia Legislativa 
em 21 de julho.  
 O Projeto de Lei nº 251/2008 diz o seguinte: 
 

“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 
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.” 

 
 O proprietário rural ou o arrendatário ou o 
detentor do domínio legal da terra, em compensação 
por fazer o reflorestamento, por procurar preservar e 
reflorestar as margens das nascentes que estão em sua 
propriedade, receberá em troca desse benefício, que 
prestará não apenas para o Estado do Espírito Santo, 
mas para todo o globo terrestre - porque o pedaço que 
fazemos aqui ecoa em todo o mundo, é importante 
para todos - até quinhentos e dez VRTEs - Valor de 
Referência do Tesouro Estadual, que hoje está em 
torno de um real e oitenta centavos; portanto, 
receberá quase mil reais. Esse, pelo que entendemos, 
será o valor estimado. Receberá esse valor por 
hectare plantado relativo ao serviço que prestará pela 
cobertura florestal. 
 Continua o projeto: 
 

“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 
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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”. 

  
 Adesão do proprietário junto à SEAMA. Isso 
será feito pelo IEMA, instituto responsável. 
 Diz ainda o projeto: 
 

“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”. 

 
 Observem a importância dessa matéria. O 
Governo Paulo Hartung dá a sua parcela de 
contribuição ao apresentar esse projeto que visa 
preservar as nascentes, promover o reflorestamento e, 
assim, diminuir os impactos ambientais que são 
grandes, especialmente os gerados pelas grandes 
empresas, pelos países mais desenvolvidos, países 
que muitas vezes não têm essa preocupação 
demonstrada pelo Governo do Estado do Espírito 
Santo hoje, por intermédio desse projeto. 
 Esse projeto também é muito interessante 
porque visa manter o homem no campo, auxilia o 
produtor rural a preservar a natureza e direciona 
recursos para quem prestar esse serviço ao nosso 
planeta, garantindo assim capital ambiental. É uma 
matéria muito cara para todos os seres vivos.  
 Como presidente da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, parabenizamos a 
brilhante idéia da equipe da Secretaria de Meio 
Ambiente e dos responsáveis pelo IEMA. 
Parabenizamos o governador, que também é 
responsável por esta matéria enviada a esta Casa; 
parabenizamos os agricultores e também os pequenos 
e grandes proprietários que apoiarem essa iniciativa 
que realmente visa preservar a vida de todos os seres 
que povoam o nosso planeta. 
 Não temos dúvida de que esta matéria será 
encampada por todos os parlamentares preocupados 

com o destino de nosso Estado, de nossa Nação e do 
planeta Terra. 
 Srs. Deputados da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, relatamos pela 
aprovação deste projeto de lei que visa instituir o 
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – 
PSA, e dá outras providências.(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Carlos Casteglione. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta e Srs. membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, público que 
nos acompanha pela TV Assembléia, a discussão que 
estamos fazendo neste momento é do Projeto de Lei 
nº 251/2008, de autoria do Governo do Estado, que 
cria o Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA. 
 Os deputados que nos antecederam nos 
debates nas várias Comissões já trataram dessa 
questão, mas queremos sinalizar alguns aspectos que 
julgamos importantes. Como disse o Sr. Deputado 
Claudio Vereza, essa é uma demanda de muito 
tempo, especialmente dos pequenos agricultores, 
aqueles que têm um pedaço de terra muito pequeno, 
que dele retiram o sustento de suas famílias e que 
muitas vezes, por questões da reserva legal de vinte 
por cento, são impedidos de ampliar sua área de 
cultivo. Daí a importância dessa matéria que o 
Governador Paulo Hartung envia para apreciação 
desta Casa. 
 Esse debate já vinha acontecendo no âmbito 
das Secretarias de Estado do Meio Ambiente e da 
Agricultura - por várias vezes conversamos com o 
Secretário César Colnago sobre esse tema - 
especialmente para enfrentar essa questão, esse 
desafio dos pequenos agricultores, aqueles homens e 
mulheres da agricultura familiar do Espírito Santo 
que acreditam na importância da preservação e que, 
no entanto, têm o desafio de não terem espaço para 
ampliar sua área de cultivo. Os deputados e 
deputadas conhecem bem os desafios que enfrentam 
o homem e da mulher do campo para ampliar a sua 
área de cultivo, a fim de terem uma melhor qualidade 
de vida. 
 Os programas do governo federal para a 
agricultura familiar e os programas desenvolvidos 
pela nossa Seag estão incentivando a participação 
efetiva da agricultura familiar e a ampliação da área 
de cultivo. No entanto, encontramos o desafio da 
preservação da floresta de mata atlântica em nosso 
Estado. Por isso a importância do programa que 
remunerará o proprietário rural do Espírito Santo pela 



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 9655 

sua capacidade de preservação da quota de vinte por 
cento ou acima desse limite mínimo previsto na 
legislação federal. Essa é a grande intenção do 
Governo do Estado do Espírito Santo ao apresentar 
esse projeto para ser apreciado por esta Assembléia 
Legislativa. 
 Outro aspecto importante dessa matéria são 
os recursos hídricos. Todos sabemos que para ter 
nascente que sustente os córregos e rios, precisamos 
de preservação ambiental, de preservação de florestas 
que são fundamentais para manter nascentes e 
recursos hídricos. Essa matéria é fundamental para a 
agricultura, para a preservação do meio ambiente e 
dos recursos hídricos do Espírito Santo. 
 Recentemente, nós, deputados desta Casa, 
criamos o Fundágua, com previsão de recursos para 
dar sustentabilidade financeira à implementação do 
Pagamento por Serviços Ambientais em áreas que 
preservem os recursos hídricos. As quinhentas e dez 
VRTEs por hectare por ano, quase mil reais, limite 
máximo que os proprietários rurais receberão para 
preservar suas florestas, esses recursos estarão 
exatamente no Fundágua. 
 Aprovaremos essa matéria e aguardaremos 
que o Governador, segundo o art. 11, a regulamente 
por meio de decreto num prazo de noventa dias, para 
que tenhamos conhecimento de quais serão os valores 
e os critérios para o recebimento desse recurso que os 
proprietários rurais terão por meio do Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais. 
 Falamos hoje para o Sr. Deputado Claudio 
Vereza que essa é uma discussão que precisamos 
fazer e nos aprofundar nela. Acreditamos que esse é 
um grande passo para avançarmos, por exemplo, na 
questão do ICMS ecológico no Estado do Espírito 
Santo, uma modalidade que está em debate e que já 
se inicia pela instituição do Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais. Certamente, quando 
evoluirmos na discussão visando à implantação do 
ICMS ecológico, essa matéria servirá de base para 
esse debate que precisamos fazer no nosso Estado. 
 Aprovaremos esse projeto na Comissão de 
Defesa da Cidadania, uma importante matéria que 
cuida especialmente dos proprietários rurais do 
Estado do Espírito Santo, que cuida das florestas, da 
reserva de mata atlântica que temos no Estado, 
projeto que abre importantes perspectivas e 
possibilidade de ampliação dessas reservas por meio 
do programa Corredor Ecológico.  
 Na Região Sul do Espírito Santo, na região 
da Floresta Nacional de Pacotuba, na região de 
Burarama e na Reserva Particular Cafundó temos 
uma experiência muito interessante de preservação 
por intermédio do corredor ecológico, uma forma de 
interligar fragmentos de mata atlântica para que a 
floresta seja ampliada e que a flora e a fauna sejam 
preservadas e ampliadas. 
 Acreditamos que o Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais é um importante início 
nesse processo para aqueles que já lutavam ao longo 

da história, no Espírito Santo, para que esse dia 
chegasse e esse programa fosse instalado. 
Parabenizamos o Governador Paulo Hartung, a 
Secretária Maria da Glória Abaurre e o Secretário 
César Colnago pela sensibilidade; parabenizamos 
aqueles que lutam há muito tempo para que esse 
programa seja realidade no Estado do Espírito Santo. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª Presidenta 
da Comissão, pela ordem! Peço a palavra para me 
dirigir à presidenta da Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª Presidenta, 
dois ou três colegas têm compromissos marcados 
antecipadamente e nos pediram que solicitasse aos 
demais colegas que fizessem a votação das matérias 
com certa rapidez, para que ainda hoje votemos as 
duas mensagens constantes na Ordem do Dia. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Informo aos nossos colegas deputados 
que o Líder do Governo fez um apelo e, se possível, 
dentro da prerrogativa de cada deputado, solicitamos 
seja atendido, considerando que vários deputados 
possuem compromissos previamente agendados fora 
da Assembléia Legislativa. 
 Devolvo a palavra à presidenta da Comissão. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Claudio Vereza. 
  
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta e Srs. membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, já discutimos a 
matéria na Comissão de Justiça, mas no decorrer do 
debate, com a licença do Sr. Deputado Elcio Alvares 
e demais colegas, surgiu uma pequena preocupação e 
o Sr. Deputado Carlos Casteglione já levantou a 
necessidade da regulamentação da matéria, que será 
feita pelo Poder Executivo. 
 No projeto não há definição do tamanho das 
propriedades e nem de suas características. Não está 
claro se é apenas para o pequeno proprietário rural ou 
para o grande proprietário; se é para empresa rural ou 
apenas para pessoa física. Qual o tipo de floresta a ser 
considerada? É bem verdade que o art. 2°, I, fala de 
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“conservação e melhoria da qualidade e da 
disponibilidade hídrica”. Então, aquela propriedade que 
trabalha preservando a nascente e as margens dos rios e 
riachos será incentivada.  
 O inciso II do mesmo artigo fala de 
“conservação e incremento da biodiversidade”, portanto 
aqui há um critério importante que é a mata atlântica 
nativa e mata de restinga, entre outras. No inciso III 
temos “redução dos processos erosivos” e, portanto, 
quem trabalha na redução da erosão receberá benefício. 
O inciso IV estabelece a seguinte modalidade: “fixação 
e seqüestro de carbono para fins de minimização dos 
efeitos das mudanças climáticas globais”. Isso se 
procede por meio de floresta. Fica uma pergunta no ar: 
as grandes empresas reflorestadoras do Estado 
receberão esse benefício? Eucalipto conta como 
floresta?  
 Esperamos que sejam esclarecidas as dúvidas 
quando da regulamentação da matéria e que as 
monoculturas não sejam beneficiadas, porque 
privilegiaremos grandes empresas e esse Fundo será 
sem fundo. Existem grandes extensões de floresta de 
eucalipto, chamadas florestas exóticas, e não haverá 
fundo que sustente um incentivo como esse se o 
proprietário desse tipo de floresta for incluído no 
benefício do Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais. Não está escrito que é para pessoa física ou 
jurídica, se é para a grande empresa ou para o pequeno 
proprietário rural. Isso será estabelecido pela 
regulamentação, por decreto. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – É uma preocupação, mas 
observamos que será recompensado financeiramente o 
proprietário rural, não determinando se é o pequeno ou 
o grande. Quem tem uma propriedade pequena 
certamente receberá pelo número de hectares e passará, 
é claro, por uma avaliação, porque determinadas 
culturas, ao invés de preservarem as nascentes, trarão 
um transtorno ainda maior.  
 Não temos dúvida de que a matéria, pelo que 
observamos, visa preservar o meio ambiente, seqüestrar 
as reservas de carbono, ou seja, tem de haver uma 
preocupação que talvez não esteja explícita no projeto. 
No nosso entendimento, esse programa tem o objetivo 
de preservar, e não prejudicar ainda mais o meio 
ambiente, Sr. Deputado Claudio Vereza. Estaremos 
atentos. Acreditamos que a iniciativa do Governo é de 
preservação. 
 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Com a 
relatora. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com a 
relatora. 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA - Com a 
relatora. 

 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com a relatora. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Presidente, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Defesa da Cidadania. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
- Concedo a palavra à Comissão de Agricultura, para 
que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ATAYDE ARMANI) – Convoco os membros da 
Comissão de Agricultura, Srs. Deputados Luciano 
Pereira, Marcelo Coelho, Dary Pagung e Freitas. 
 Designo para relatar o projeto o Sr. Deputado 
Marcelo Coelho. 
  
 O SR. MARCELO COELHO – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Agricultura, o Projeto de Lei nº 251/2008, 
de autoria do Governo do Estado, institui o Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, e dá outras 
providências. É uma matéria que merece todo o nosso 
empenho em votá-la o mais rápido possível.  
 Todos os Srs. Deputados que nos antecederam 
falaram da importância do projeto e principalmente do 
apoio que dará aos nossos proprietários rurais, 
oferecendo-lhes não só uma oportunidade de mais 
renda, a esses proprietários que tanto precisam do poder 
público, mas conscientizando o nosso homem do campo 
a preservar a cobertura florestal já existente em sua 
propriedade, recuperando os nossos mananciais, 
cuidando de nossas nascentes. 
  Parabenizamos o Governo do Estado por essa 
brilhante idéia, pois o produtor rural pode até receber 
por hectare/ano até quinhentos e dez VRTS. Isso com 
certeza estimulará muito o nosso homem do campo a 
preservar e a conservar suas florestas que hoje, 
sabemos, é uma preocupação mundial. Parabéns ao 
Governo do Estado. 
 Votaremos favorável e relatamos pela 
constitucionalidade e principalmente pela legalidade do 
projeto. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ATAYDE ARMANI) - Sr. Deputado Marcelo Coelho, 
acrescentamos que essa discussão começou no início do 
ano passado, na sede da Vale, em Sooretama. 
Parabenizamos os Deputados que nos antecederam, pois 
disseram ser essa legislação muito importante para a 
preservação de nossas matas e do nosso meio ambiente. 
Parabenizamos o Governador Paulo Hartung, a Sr.ª 
Maria da Glória Abaurre, Secretária do Estado do Meio 
Ambiente, o Sr. César Colnago, Secretário de Estado da 
Agricultura. Estão todos de parabéns, juntamente com a 
Comissão de Agricultura desta Casa de Leis, por 
elaborarem uma legislação beneficiando o proprietário 
que souber preservar as suas florestas nativas. 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
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 Como votam os Srs. Deputados? 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o relator. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
 
 O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI - A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
 Sr.ª Presidenta, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Agricultura. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
- Concedo a palavra à Comissão de Meio Ambiente, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) - Convoco os membros 
da Comissão de Meio Ambiente, Srs. Deputados 
Luciano Pereira, Theodorico Ferraço e Doutor Wolmar 
Campostrini. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Meio Ambiente, 
o Projeto de Lei nº 251/2008, de iniciativa do Poder 
Executivo, institui o Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais, PSA. Parabenizamos o 
Governador do Estado pela matéria e relatamos pela 
aprovação do projeto. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr.ª 
Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Meio Ambiente. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
- Concedo a palavra à Comissão de Finanças, para que 
esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Reginaldo Almeida, Janete de Sá, Wanildo Sarnáglia e 
Freitas. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação da matéria parabenizando o 
Governo do Estado, principalmente a liderança de 
S.Ex.ª nesta Casa, pela excelência do projeto. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 

 Como votam os Srs. Deputados? 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 
relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.ª Presidenta, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
– Em discussão o Projeto de Lei nº 251/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 251/2008. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos.  
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar nº 01/2008. 

Concedo a palavra à Comissão de Meio 
Ambiente, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Convoco os membros 
da Comissão de Meio Ambiente, Srs. Deputados 
Theodorico Ferraço, Luciano Pereira e Doutor Wolmar 
Campostrini. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Meio Ambiente, 
nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n° 01/2008, oriundo da Mensagem 
Governamental n° 39/2008, que extingue o cargo 
efetivo de agente administrativo no âmbito do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente – IEMA.  
Falávamos nesta tarde com o Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira sobre a importância desse projeto, depois de tê-
lo discutido com a Sr.ª Glória Abaurre, Secretária de 
Estado do Meio Ambiente. Parabenizamos o Governo 
do Estado pela iniciativa. (Muito bem!) (Pausa)  
Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com o 
relator. 
 

O SR. LUCIANO PEREIRA - Com o relator. 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr.ª 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Meio Ambiente. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
- Concedo a palavra à Comissão de Finanças, para que 
esta ofereça parecer oral ao projeto. 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Janete de Sá, Freitas e Theodorico Ferraço. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, o 
nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 01/2008. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 

O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 
O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com o 

relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Sr.ª Presidenta, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(De acordo com as presenças 
registradas no painel eletrônico, 
retiram-se os Srs. Deputados Doutor 
Hércules, Euclério Sampaio, 
Guerino Zanon, Jardel dos Idosos, 
Marcelo Santos, Robson Vaillant e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
– Em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 
01/2008. 
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a 
discussão. 
Em votação o Projeto de Lei Complementar nº 01/2008. 
 A presente matéria exige votação nominal, que 
será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
projeto 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, Aparecida Denadai, Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Janete de Sá, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Marcelo 
Coelho, Reginaldo Almeida, Sérgio 

Borges, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
– Srs. Deputados, votaram SIM dezessete Srs. 
Deputados e uma abstenção da Presidenta, 
regimentalmente impedida de votar. 
 Em conseqüência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar nº 01/2008. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr.ª Presidenta, 
pela ordem! A liderança do Governo agradece aos Srs. 
Deputados o espírito de colaboração, principalmente 
dos candidatos a prefeito, que tiveram a dedicação de 
permanecer nesta sessão para termos quorum para 
votação. É um agradecimento formal da liderança do 
Governo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
– Esgotada a Ordem do Dia, passa-se à fase das 
Comunicações. (Pausa) 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr.ª Presidenta, 
peço a palavra. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
– Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) - Sr.ª Presidenta, Sr.ª Deputada e Srs. 
Deputados, assomamos a esta tribuna por um motivo 
muito triste: estamos muito chateada com o nível de 
exploração que a Vale, por meio de sua direção, faz 
com os seus empregados.  
 Ontem, dia 11 de agosto, a Vale implantou um 
regime de “escravidão” na empresa. A Lei Áurea foi 
assinada há muito tempo e ninguém toma providência 
contra a escravidão praticada por grandes empresas, que 
submetem seus trabalhadores ao regime das piores 
condições e jornadas de trabalho.  
 A Vale, ao arrepio da Constituição Federal de 
1988, implantou, unilateralmente, nas costas dos 
trabalhadores, um turno fixo ininterrupto de 
revezamento. E ainda a direção da empresa tem o 
descaramento de dizer que turno fixo é bom e melhor 
para a saúde do trabalhador. Imaginem o que é uma 
pessoa trabalhar seis noites seguidas pelo resto de sua 
vida laboral, num turno que vai das 23h às 7h30min! A 
jornada de trabalho será assim: um funcionário 
trabalhará segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, 
quinta-feira, sexta-feira e sábado com a mesma escala, 
das 23h às 7h30min, folgando no domingo e na 
segunda-feira. Começará, então, uma nova escala na 
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 
23h às 7h30min, ou seja, esse trabalhador não poderá 
usufruir da convivência familiar e da educação de seus 
filhos; não poderá ter mais nenhuma convivência 
religiosa, porque tem de dormir para trabalhar às 23h. 
Como participar de algum culto religioso se terá que 
dormir durante o dia para trabalhar por seis noites 
seguidas, seja sábado, domingo ou feriado? Porque as 
máquinas da companhia Vale não param. 
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 Estamos denunciando essa grande empresa, 
bilionária, que não precisa fazer essa covardia com os 
seus empregados. Mas está massacrando, 
prejudicando a saúde do trabalhador. O Sr. Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini é médico, somos 
enfermeira e temos vários médicos neste Plenário, 
pessoas sabedoras de que o sono da noite não é igual 
ao do dia. Dormindo durante o dia, muitas vezes o 
trabalhador não descansa, porque durante o dia tem 
barulho, tem calor, tem criança perturbando e uma 
série de outros inconvenientes, sem contar que o ser 
humano não foi feito para dormir durante o dia, e sim 
à noite. 
 Se fosse pelo menos numa escala em que o 
trabalhador tivesse folgas constantes, poderíamos 
admitir esse turno. Mas não; são seis noites seguidas 
de oito horas, numa área de céu aberto e de risco 
nível quatro. Se esse trabalhador conseguir descansar 
durante o dia, tudo bem; se não, terá que trabalhar 
oito horas, correndo risco de sofrer um acidente, 
porque à noite o ambiente não é muito claro. Eles 
trabalham a céu aberto, no sereno; trabalham no porto 
de Tubarão, na ferrovia, acertando as linhas, 
verificando se estão fazendo manobras corretas ou não. 
Portanto, um verdadeiro massacre. 
 E a Vale ainda vem dizer que está preocupada 
com o social, com as famílias, com o empregado, com o 
Estado e com as pessoas. Como pode estar preocupada 
se quer desagregar as famílias, se quer matar não só o 
trabalhador capixaba, mas também o brasileiro? Isso 
não ocorrerá só no Espírito Santo. A empresa querem 
começar essa malvadeza, essa covardia pelo nosso 
Estado. Começará aqui, mas depois acontecerá no 
Brasil inteiro. E sabem por que quer começar pelo nosso 
Estado? Porque acha que os políticos locais são fracos e 
virarão as costas para essa indecência. 
 Mas não podemos fazer isso; não viraremos 
as costas. Inclusive iremos amanhã cedo para Brasília 
e na quinta-feira acompanharemos o julgamento. 
Pedimos a Deus que nos ilumine para que 
consigamos conter essa sana dos trabalhadores. Os 
jornais anunciam que o turno é bom, mas não é. 
Como empregada da Vale temos que denunciar que 
esse turno é ruim e vai gerar acidentes no trabalho. 
Pesquisas apontam que esse turno desagregará as 
famílias, propiciará o uso de mais drogas e a 
delinqüência, porque se o pai não orienta, corrige e 
observa a educação do filho, este fatalmente trilhará 
um caminho ruim. O que acontecerá com essa 
família? 
 Assomamos a esta tribuna para denunciar, 
porque é uma malvadeza o que a Vale está tentando 
fazer, começando pelo Espírito Santo, colocando esse 
turno nas costas do trabalhador capixaba. Ela deu 
início a essa jornada de trabalho ontem, mas haverá 
um julgamento na quinta-feira próxima, no Tribunal 
Superior do Trabalho, e esperamos que não prossiga 
com essa atitude. 
 Fazemos essa denúncia para a sociedade a 
fim de que não imagine que a Vale é boazinha, 
porque não é. Essa empresa quer prejudicar 

especialmente o povo do Estado do Espírito Santo, e 
como capixaba não admitiremos esse tipo de 
covardia. Esse é o motivo da nossa denúncia. 
Aguardamos e procuramos ficar quieta, para ver se a 
diretoria da Vale recuaria diante desse propósito 
vergonhoso e sangrento, mas ela não fez isso. Por 
isso o Sindicato dos Ferroviários entrará com um 
processo. Se algum trabalhador perder a vida, o 
presidente da Vale, independente da lei, terá que ser 
algemado e ir para a cadeia, porque quem não tem 
preocupação com as outras famílias tem de ser 
algemado sim. Tem que parar com esse negócio! É 
crime do colarinho branco! Está matando pessoas e 
não será algemado? Tem de ser algemado sim! A 
algema não pode ser só para pobre; a algema tem de 
ser para quem prejudica a sociedade, para quem é 
maléfico para a sociedade. E o presidente da Vale, Sr. 
Roger Agnelli, é maléfico para as sociedades 
capixaba e brasileira. 
 Agradeço a V. Ex.ª, Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo, a tolerância do tempo. E também quero me 
desculpar pela forma como falei, mas é de indignar 
qualquer pessoa que está vivenciando esse problema, 
que não estou passando porque estou na Assembléia 
Legislativa, mas são milhares de trabalhadores da 
Vale que terão suas vidas sacrificadas, correndo risco 
de acidentes, de verem suas famílias desmanteladas 
por causa da sana de uma grande empresa que não 
precisa fazer isso com as pessoas, especialmente com 
seus trabalhadores que a enriquecem mais a cada dia. 
Agradecemos mais uma vez a gentileza e pedimos 
desculpas até mesmo pela forma como falamos, mas 
é de indignar uma pessoa decente, que procura fazer 
política com decência neste Estado. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Não havendo mais quem queira se 
pronunciar 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, em 
regime de urgência, dos Projetos n.os 261/2008, 
262/2008, 263/2008 e 264/2008.  
 
 Está encerrada a sessão.  
 
 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
vinte e seis minutos.  

 
*De acordo com as presenças registradas no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Srs. Deputados Cacau Lorenzoni, Da Vitória e 
Giulianno dos Anjos e, por estar licenciado, o Sr. 
Deputado Paulo Foletto.  
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ERRATA 
 

 No ato nº 3055, de 16.07.2008 publicado em 
17.07.2008,  
 
Onde se lê: 
 
“(...) ROBSON SMAZARO (...)” 
 
Leia-se: 
 

“(...) ROBSON JOSÉ SMARZARO(...)” 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ERRATA 
 

 No ato nº 3064, de 17.07.2008 publicado em 
18.07.2008,  
 
Onde se lê: 
 
“(...) LUIZ FELIPE PEREIRA BERGUE (...)” 
 
Leia-se: 
 
“(...) LUÍS FELIPE PEREIRA BERGER (...)” 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ERRATA 
 

 No ato nº 3077, de 29.07.2008 publicado em 
30.07.2008,  
 
Onde se lê: 
 
“(...) ASSISTENTE DE GABINETE DE 
REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR, 
CÓDIGO AGRP (...)” 

Leia-se: 
 
“(...) AGENTE DE GABINETE DE 
REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR, 
CÓDIGO AGRP (...)” 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3194 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, torna 
sem efeito o Ato 1776, de 24/07/2007 e o Ato 2128, 
de 14/11/2007 e resolve: 
 
 Art. 1º - DESIGNAR para compor a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
os seguintes servidores: 
 

 THIAGO MONTEIRO BONATTO – 
Presidente 
 AYRES DALMÁSIO FILHO – Secretário 
 MARCELO COSTA COELHO – Membro 
 VANDERSON XAVIER TEIXEIRA – 
Membro 
 MARLY MARTHA DEPRA 
BITTENCOURT – Membro 
 
 Art. 2º - DESIGNAR para compor a Equipe 
de PREGÃO os seguintes servidores: 
 
 SIMONE ZUCCOLOTTO – Pregoeira 
 FERNANDA MARQUES COELHO DE 
MEDEIROS CAZELLI – Apoio 
 FERNANDO ANTONIO FINAMORE 
TEIXEIRA – Apoio 
 MARCELA BUAIZ ROCIO DE SOUZA -  
Apoio 
 

 Art. 3º - DESIGNAR os servidores 
THIAGO MONTEIRO BONATTO e 
FERNANDA MARQUES COELHO DE 
MEDEIROS CAZELLI  para exercerem a função 
de PREGOEIROS SUBSTITUTOS. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 
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ATO Nº 3195  
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 2897, de 
01/07/2008, publicado em 02/07/2008, que nomeou 
EDIMAR DETTOGNI ZANELATO, para exercer 
o cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
Gabinete do Deputado Freitas. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3196 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 3161, de 
12/08/2008, publicado em 13.08.2008, em nome de 
ANDRESCA RIBEIRO BARBOSA. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3197 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CESSAR, os efeitos do Ato nº 2981, 
publicado 10/07/2008, que designou o servidor 
WANDERLANIO ALVES LORETE, para o 
exercício da Função Gratificada de Coordenação do 
Setor de Tesouraria, no âmbito da Diretoria 
Legislativa para Assuntos Econômicos – DLMAE, a 
partir de 09/09/2008. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3198 
 

 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 2488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, a servidora efetiva 
BENILDES MARIA PIZETTA CARVALHO para 
o exercício da seguinte Função Gratificada: 
Coordenação do Setor de Tesouraria, no âmbito da 
Diretoria Legislativa da Mesa para Assuntos 
Econômiccos – DLMAE, nos termos do artigo 3º, 
IV, do Ato nº 2488, de 11.03.2008, sem prejuízo das 
atribuições inerentes ao cargo, a partir de 09/09/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3199 
 

 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, LEONARDO FOLLADOR 
SANTOS, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
a partir de 11.08.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 3 

ATO Nº 3200 
 

 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, RENATA PEREIRA DO 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, a contar de 16/07/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3201 
 

 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, MARCOS SALES DOS SANTOS, 
do cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3202 
 

 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, ANDRESCA RIBEIRO 
BARBOSA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Dary Pagung, por 
solicitação do próprio Deputado. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3203 
 

 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, ELENIR FRANCISCA NOVAES, 
do cargo em comissão de Coordenador Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Robson Vaillant, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082917/2008, a partir de 12.08.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 

 
ATO Nº 3204 

 
 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, LEONARDO FIORANI DA 
SILVA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Rafael Favatto, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082896/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 
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ATO Nº 3205 
 

 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, JONAS CÔGO, do cargo em 
comissão de Coordenador Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, do 
gabinete do Deputado Paulo Foletto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
082916/2008, a partir de 11.08.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3206 
 

 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, ALICE DE OLIVEIRA REIS, do 
cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado Theodorico Ferraço, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082901/2008, a partir de 1º de agosto de 2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3207 
 

 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, MARCO AURÉLIO 
GUIMARÃES DA FONSECA, do cargo em 
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, do 
gabinete do Deputado Rodrigo Chamoun, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082920/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3208 
 

 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, FRANCIRLENI PANDINI 
FAVORETTI, do cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TSGRP, do gabinete do Deputado Paulo 
Foletto, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 082915/2008, a partir de 11.08.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3209 
 

 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, GUSTAVO LOPES MACEDO, do 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do 
gabinete da Deputada Luzia Toledo, por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 
082913/2008, a partir de 12.08.2008. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3210 
 

 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, DENIS WELSING 
NOGUEIRA, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, do gabinete da Deputada Janete de Sá, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 082924/2008, a partir de 07.08.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3211 
 

 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, ALAN SOARES SIQUEIRA, do 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do 
gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
082929/2008, a partir de 13.08.2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

ATO Nº 3212 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA 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, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA 
FIGUEIRA, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3213 
 

 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, ALDICÉA POBEL MARÇAL, do 
cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado Jardel dos Idosos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082966/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3214 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA 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, CÉLIO DA SILVA, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3215 
 

 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, MARCOS PAULO NUNES 
GOMES, do cargo em comissão de Motorista de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, do gabinete do Deputado Jardel dos Idosos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082968/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3216 
 

 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, ANETTE CAMBOLIM MUSSO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

ATO Nº 3217 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA 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, DEOLINDA FRANCINE ROCHA SALES 
DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3218 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA 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, MARCOS ROBERTO BASTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3219 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA 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, MARCOS PAULO NUNES GOMES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de agosto de 2008 Diário do Poder Legislativo - 7 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3220 
 

 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, FABIANO DIONIZIO AGOSTINHO 
LIMA, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3221 
 

 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, JOÃO LUIZ DE FREITAS, para exercer o 
cargo em comissão de Motorista de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, no 
gabinete do Deputado Rafael Favatto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
082971/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

ATO Nº 3222 
 

 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, CÉLIO DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Jardel dos Idosos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
082965/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3223 
 

 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, FELIPE RIBEIRO MOREIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082962/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3224 
 

 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, DULCINÉIA SILVA SANTANA, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AXGRP, no 
gabinete do Deputado Jardel dos Idosos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082967/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3225 
 

 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, CÉLIO INÁCIO DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, no gabinete do Deputado Robson Vaillant, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082917/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 
 

ATO Nº 3226 
 

 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, FERNANDA LAZZARINE PERUCHI, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Rafael Favatto, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082896/2008. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3227 
 

 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, EDIMAR DETTOGNI ZANELATO, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082894/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3228 
 

 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, SALOMÃO ALVES MEIRELES 
IZIDORO, para exercer o cargo em comissão de 
Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AXGRP, no gabinete do Deputado 
Theodorico Ferraço, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 082902/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 
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ATO Nº 3229 
 
 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, FRANCIRLENI PANDINI FAVORETTI, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código CGGRP, no gabinete do Deputado Paulo 
Foletto, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 082915/2008, a partir de 11.08.2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3230 
 
 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, THAMIRES GOMES CARVALHO, 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 
082912/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3231 
 
 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, GUSTAVO LOPES MACEDO, para exercer 
o cargo em comissão de Motorista de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, no 
gabinete da Deputado Luzia Toledo, por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 
082913/2008, a partir de 12.08.2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3232 
 
 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, LEONARDO FOLLADOR SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, no gabinete do Deputado Paulo Foletto, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082919/2008, a partir de 11.08.2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3233 
 
 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, FÁBIO PINHEIRO CARDOSO, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Dary Pagung, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
082925/2008. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3234 
 
 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, SANDRA MARIA GOMES PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
082929/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3235 
 
 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, MARTILIANO BORGARDT, para exercer o 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Cacau Lorenzoni, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082903/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

ATO Nº 3236 
 
 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 DA PENHA CARNEIRO FRAGA, 
para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, no gabinete do Deputado Rafael Favatto, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082898/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3237 
 
 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, JORGE LUIS RIBEIRO 
SAMORA, do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, do gabinete do Deputado Marcelo Santos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082961/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3238 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER, de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
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TEMPO DE SERVIÇO aos servidores da 
Secretaria da Assembléia Legislativa abaixo 
relacionados: 

 
NOME MAT. CARGO % VIGÊNCIA

Altair Francisco 
de Miranda 204587 Assistente Legislativo 05 09/07/2008

Ana Moreira 
Dias 204606

Técnico Junior de Gab. 
de Repr. Parlamentar – 

TJGRP 
05 14/07/2008

Andressa de 
Oliveira Santos 204348 Adjunto Legislativo 05 17/04/2008

Eula Célia Silva 204509 Assistente Legislativo 05 05/07/2008

Maria Crenolina 
Falcão 204453

Assistente de Gab. de 
Repr. Parlamentar – 

ASGRP 
05 01/07/2008

Mariana Toniato 
de Souza 204647 Assessor Legislativo 05 07/07/2008

Nilo Carlos 
Abbade 204635 Assessor Legislativo 05 19/07/2008

Wagner Louzada 
Lucio 204081

Motorista de Gab. de 
Repr. Parlamentar - 

MGRP 
05 16/07/2008

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATO Nº 3239 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR, de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO dos servidores da 
Secretaria da Assembléia Legislativa abaixo 
relacionados: 
 

NOME MAT. CARGO % VIGÊNCIA

Adilson Pereira 
dos Santos 201180 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 35 06/07/2008

Adriana Haddad 
Vargas 201397 Operador de Sistemas 

Junior – EOSJ 15 08/07/2008

Luzia Ana 
Augusto 028244 Analista Legislativo-AL 35 04/07/2008

Márcia Nolasco 
de Carvalho 
Domingues 
Monteiro 

201402 Analista Legislativo-AL 10 30/06/2008

Maria Aparecida 
Del Puppo 
Borges 

201177 Agente de Apoio 
Legislativo – EAGAL 25 24/07/2008

Maria Aparecida 
Neves Barros 201151 Agente de Apoio 

Legislativo – EAGAL 15 01/07/2008

Maria Bernadete 
Baiôco 028091 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 35 13/07/2008

Marisa de 
Oliveira Pontes 
Merçon 

203324 Analista Legislativo-AL 35 05/07/2008

Rita de Cássia 
Lopes da Silva 201138 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 15 18/07/2008

Ronye Berger 201323 Operador de Sistemas 
Junior – EOSJ 10 07/07/2008

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 19 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

WANILDO SARNÁGLIA 
2º Secretário (em exercício) 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 859 

 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, 
para serem gozadas integralmente em época 
oportuna, da servidora CARMENDEIA 
BARBOSA DA COSTA, matrícula nº 205447, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 376/07. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 19 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 860 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, 
para serem gozadas integralmente em época 
oportuna, do servidor SERGIO FIGUEIRA 
SARKIS FILHO, matrícula nº 206338, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 376/07. 
  

Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 19 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 861 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 15 (quinze) dias restantes de 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2008, no período de 22.08 a 05.09.2008, da 
servidora VERA LUCIA DOS SANTOS 
MARIANO, matrícula nº 034136, titular do 
cargo efetivo de Agente de Apoio Legislativo, 
código EAGAL, do Quadro Permanente da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, suspensas 
anteriormente conforme Portaria nº 465/08. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 19 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 862 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

 CONSIDERAR TRANSFERIDAS, 
para o período de 09.09 a 08.10.2008, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, 
da servidora MARIA DA GRAÇA SILVA 
PEREIRA COSTA, matrícula nº 205104, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 376/07. 

  
Secretaria da Assembléia Legislativa, 

em 19 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 863 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO o Resumo de 
Contrato de Complementação Educacional de 
07.08.2008, publicado em 11.08.2008, da 
estagiária de Ensino Superior, LARISSA TOSO 
DTTIMANN. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 19 de agosto de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

(*) RESCISÃO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 Fica rescindido, a partir de 31.07.2008, 
de acordo com a cláusula Décima Primeira “c” 
do Contrato de Complementação Educacional, 
firmado entre a Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo e a estagiária do Ensino 
Superior, LIA SOUZA OLMO. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 18 de agosto de 2008. 

 
JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 

 



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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