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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER EXECUTIVO 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 28 de outubro de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 258/2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a apreciação dessa Casa de 
Leis o anexo projeto de emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n° 34/2008, de nossa autoria, que 
dispõe de prazos de contratações temporárias de 
pessoal, encaminhado a essa Assembléia 
Legislativa com a Mensagem n° 250/2008. 

O intuito da emenda é acrescentar ao citado 
projeto de lei mais um dispositivo que, no caso, 
seria o inciso IV, para que seja autorizada, 
também, a prorrogação da contratação de Agentes 
Penitenciários, somente em n° de 232 servidores, 
posto que, por ocasião da realização do recente 
concurso, somente 113 pessoas lograram 
aprovação. 

Por isso, o Exm° Sr. Secretário da Justiça 
reclama a contratação temporária para suprir as 
232 vagas existentes por ser de extrema 
necessidade. 

Eis, pois, as razões que justificam a 
oportuna emenda que ora proponho a essa Casa de 
Leis, ocasião em que solicito o empenho de V. 
Exa. e ilustres pares na acolhida desta proposta. 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

EMENDA ADITIVA 
 
 Acrescente-se ao artigo 1° do PLC n° 
34/2008 o inciso IV com a seguinte redação: 
 
 Art. 1°    (....) 

(....) 
 
 
 IV – no artigo 2° da Lei Complementar n° 
379, de 13/02/2007, a contar de 13/02/2009, 
restrito somente a 232 (duzentos e trinta e duas) 
contratações. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 28 de outubro de 2008 
 
MENSAGEM Nº 259/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminho a essa Casa de Leis o anexo 
projeto de lei complementar com o fito de solicitar 
a autorização para celebração de contrato 
administrativo de prestação de serviço, por prazo 
determinado, de 500 (quinhentos) Agentes 
Penitenciários. 

Diante disso, o presente projeto fixa que o 
quantitativo do cargo de provimento efetivo de 
Agente Penitenciário, a que se refere o anexo I da 
Lei Complementar nº 363, de 30.03.2006, passará 
de 450 para 950 vagas. 
 A contratação mencionada será por até 12 
(doze) meses, posto que o concurso público para o 
provimento dos cargos efetivos de Agente 
Penitenciário está em andamento. Portanto, o 
quantitativo de vagas desse concurso será ampliado 
em número de 500.  Ato contínuo será realizado o 
curso de formação na Escola Penitenciária do 
Estado. A nomeação dos aprovados somente 
ocorrerá no exercício de 2009. 

Destarte, o aumento de vagas para o 
referido cargo é uma necessidade em razão do 
crescimento populacional carcerário e do aumento 
de Unidades Prisionais construídas por este 
Governo do Estado.  

No primeiro semestre do ano de 2009 serão 
inauguradas 4 novas unidades prisionais, nos 
municípios de Aracruz, Itapemirim, São Gabriel da 
Palha e São Mateus, acrescendo 1.186 vagas 
carcerárias, o que implica na contratação de 
agentes efetivos para ocupar esses novos 
estabelecimentos penais.  

Impõe ressaltar que a criação de 500 vagas 
para Agente Penitenciário é indispensável na 
guarda e ressocialização dos presos na nova 
estrutura prisional implantada por este Governo. 

Em observância ainda às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexos, 
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 a dezembro/2007, Impacto Orçamentário 
e Financeiro e Demonstrativo de Comportamento 
da Arrecadação nos últimos doze meses. 
 Assim, para que não haja solução de 
continuidade na prestação de tais serviços há 
necessidade da autorização dos referidos contratos 
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para o que solicito a atenção especial dessa Casa 
no sentido de aprovar o presente Projeto de Lei. 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

33/2008 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
realizar contratação temporária de 
Agente Penitenciário para atender 
às necessidades emergenciais da 
Secretaria de Estado da Justiça – 
SEJUS, e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 

a celebrar contrato administrativo de prestação de 
serviço, por prazo determinado, para admissão de 
500 (quinhentos) Agentes Penitenciários, em 
caráter temporário, para atender às necessidades 
emergenciais do Sistema Penitenciário Estadual 
vinculado a Secretaria de Estado da Justiça - 
SEJUS. 
 

Art. 2º As contratações previstas no artigo 
1º respeitarão o prazo de até 12 (doze) meses, a 
contar da data de formalização do contrato 
administrativo de prestação de serviços, podendo 
ser prorrogadas por igual período e rescindidas a 
qualquer tempo no interesse da administração. 
 

Art. 3º É proibido o desvio de função do 
pessoal contratado na forma desta lei 
complementar. 
 

Art. 4º É proibida a contratação, nos 
termos desta lei complementar, de servidores das 
administrações direta e indireta, da União, do 
Estado e dos Municípios, exceto as acumulações 
permitidas constitucionalmente. 
 

Parágrafo único. Sem prejuízo da 
nulidade do contrato, a infração do disposto no 
“caput” deste artigo, importará na responsabilidade 
da autoridade contratante e do contratado, 
inclusive solidariedade quanto à devolução dos 
valores pagos ao contratado. 
 

Art. 5º Nas contratações de que trata esta 
lei complementar serão observados os valores da 
tabela de subsídio, classe I, referência 1, a que se 
refere o Anexo II da Lei Complementar nº 455, de 
11.09.2008, pago ao pessoal do quadro de 
servidores efetivos do cargo de Agente 

Penitenciário, para a jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais. 
 

Art. 6º Aplicam-se ao pessoal contratado 
os mesmos deveres, proibições e responsabilidades 
vigentes para os servidores públicos, integrantes do 
órgão a que forem subordinados, além daqueles 
descritos pela Lei Complementar nº 46, de 
31.01.1994, com suas alterações posteriores. 
 

Art. 7º As infrações disciplinares 
atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta 
lei complementar serão apuradas mediante 
sindicância, concluídas no prazo de 30 (trinta) dias 
e assegurada a ampla defesa. 
 

Art. 8º O contrato firmado de acordo com 
os termos desta lei complementar extinguir-se-á 
sem direito à indenização: 
 

I - pelo término do prazo contratual; 
II - por iniciativa do contratado; 
III - por conveniência da administração; 
IV - quando o contratado incorrer em falta 

disciplinar; 
V - quando da homologação de concurso 

público para provimento dos cargos, na 
convocação dos aprovados, simultaneamente, para 
os casos específicos de carência de pessoal, 
excluindo os casos de contratação para suprir 
estado emergencial temporário. 
 

Art. 9º É assegurado aos contratados: 
 

I - o 13º (décimo terceiro) salário, 
proporcional ao tempo de serviço prestado nesta 
condição; 

II - a indenização de férias 
proporcionalmente ao tempo de serviço prestado; 

III - o adicional de férias proporcional ao 
tempo de serviço prestado; 

IV - o vale-transporte. 
 

Art. 10. Os contratados, na forma desta lei 
complementar, serão segurados do Regime -Geral 
da Previdência Social, conforme § 13 do artigo 40 
da Constituição Federal. 
 

Art. 11. O quantitativo de vagas do cargo 
de provimento efetivo de Agente Penitenciário, a 
que se refere o Anexo I da Lei Complementar nº 
363, de 30.03.2006, passa a ser de 950 (novecentos 
e cinqüenta).  
 

Art. 12. As despesas decorrentes da 
execução da presente lei complementar correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias que 
serão suplementadas, se necessário. 
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 Art. 13. Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
 
PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A 
CONTRATAÇÃO DE 500 AGENTES 
PENITENCIÁRIOS POR DESIGNAÇÃO 
TEMPORÁRIA 
 

Valores em R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2008 2009 2010 

Agente 
Penitenciário 

800.000,00 1.760.000,00 12.435.500,00 12.435.500,00 

Impacto 
orçamentário 
financeiro 

    

 
Memória de Cálculo 2008: 
Quantitativo de contrações = 500 
Valor unitário do subsídio: R$ 
1.600,00 
Valor mensal: R$ 800.000,00 
Valor anual = (valor mensal x 
contribuição previdenciária 10% x 
2 meses) 
Valor anual = (800.000,00 x 1,1 x 
2) 
Valor anual = R$ 1.760.000,00 
 
Memória de Cálculo 2009 e 2010: 
Quantitativo de contrações = 500 
Valor unitário do subsídio: R$ 
1.700,00 
Valor mensal: R$ 850.000,00 
Valor anual = (valor mensal x 
contribuição previdenciária 10% x 
12 meses + 13º + 1/3 férias) 
Valor anual = (850.000,00 x 1,1 x 
13,3) 
Valor anual = R$ 12.435.500,00 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 28 de outubro de 2008 
 
MENSAGEM Nº 260 /2008 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
autorização para abertura de Crédito Suplementar 
no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), 
em favor da Secretaria de Estado da Educação, 
visando o atendimento de despesa com 
transferências a título de Subvenções Sociais e 

Auxílios à Entidade, conforme Anexo I do Projeto 
de Lei. 
 

Os recursos necessários à execução do 
referido Crédito Suplementar serão provenientes 
de anulação parcial de dotação orçamentária 
constante do Programa de Trabalho da própria 
Secretaria de Estado da Educação, conforme 
Anexo II do Projeto de Lei. 
 

O presente Projeto de Lei visa ainda alterar 
o “Anexo V – Entidades Aptas a Receberem 
Transferências a Título de Subvenções Sociais e 
Auxílios”, da Lei Orçamentária Anual Nº 8.822, de 
25 de janeiro de 2008, no Quadro Demonstrativo 
de Subvenções Sociais e Auxílios da Secretaria de 
Estado da Educação, com a inclusão da Entidade 
constante dos Anexos III e IV, do Projeto de Lei. 
 

Dessa forma, solicito a aprovação por essa 
Casa de Leis, do incluso Projeto de Lei que 
permitirá a adequação do orçamento vigente às 
necessidades da Administração Pública Estadual. 
 

Renovo à Vossa Excelência e aos seus 
ilustres Pares os meus protestos de estima e 
consideração. 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 327/2008 

 
Abre o Crédito Suplementar no 
valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta 
mil reais) e inclui Entidade no 
Anexo V da Lei Orçamentária Nº 
8.822, de 25 de janeiro de 2008, 
para o fim que especifica. 

 
 Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar 
no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), 
para atender a programação constante do Anexo I. 
 

Art. 2º - Os recursos necessários à 
execução do disposto no Artigo 1º, serão 
provenientes de anulação parcial de dotação 
orçamentária, indicada no Anexo II. 
 

Art. 3º - Fica incluída no “Anexo V – 
Entidades Aptas a Receberem Transferências a 
Título de Subvenções Sociais e Auxílios”, da Lei 
Orçamentária Nº 8.822, de 25 de janeiro de 2008, 
no Quadro Demonstrativo de Subvenções Sociais e 
no Quadro Demonstrativo de Auxílios da 
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Secretaria de Estado da Educação, a Entidade 
constante dos Anexos III e IV. 
 

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

 
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO 

 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR
42.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DA 
EDUCAÇÃO 

   

42.101 ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

   

1212202032.658 APOIO ÀS 
INSTITUIÇÕES 
ESPECIALIZADAS 
PARA 
ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 
ESPECÍFICO 

   

 Despesas com 
Subvenções Sociais 
Despesas com 
Auxílios 

 
3.3.50.43.00 

 
4.4.50.42.00 

 
0102 

 
0102 

 
10.000

40.000

TOTAL 50.000
 
 
 

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO 

 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
42.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DA 
EDUCAÇÃO 

   

42.101 ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

   

1236202602.657     APOIO ÀS 
AÇÕES SÓCIO-
EDUCATIVAS 
ESTUDANTIS E 
COMUNITÁRIAS 

 
 
 
 
3.3.90.30.00 

 
 
 
 
0102 

 
 
 
 

50.000

TOTAL 50.000
 
 

ANEXO III 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE 
SUBVENÇÕES SOCIAIS 

 

EXERCÍCIO DE 2008 
 
ÓRGÃO:          SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

Nº DE ORDEM ENTIDADE A SER 
BENEFICIADA 

MUNICÍPIO 

 
528 

AMIGOS 
TALMUDES DE 
ORIENTAÇÃO 
SOCIAL 

 
VITÓRIA 

 
 

ANEXO IV 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE 
AUXÍLIOS 

 

EXERCÍCIO DE 2008 
 
ÓRGÃO:            SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

Nº DE ORDEM ENTIDADE A SER 
BENEFICIADA 

MUNICÍPIO 

 
528 

AMIGOS 
TALMUDES DE 
ORIENTAÇÃO 
SOCIAL 

 
VITÓRIA 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.603 
 

Autoriza a transposição do prazo da Comissão 
Especial, para realizar estudos sobre a infra-

estrutura e logística no Estado do Espírito Santo. 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 219/2008, na 
Sessão Ordinária do dia 28 de outubro de 2008, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2009 (Terceira Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Sétima Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 2.356, de 26 de fevereiro de 
2007. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 de 
outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.604 

 
Autoriza a transposição do prazo da Comissão 

Especial, para debater questões relacionadas ao 
Aquecimento Global, Mudanças Climáticas, 
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Poluição Ambiental e os reflexos para o Estado 
do Espírito Santo. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 217/2008, na 
Sessão Ordinária do dia 28 de outubro de 2008, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2009 (Terceira Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Sétima Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 2.362, de 29 de maio de 2007. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 de 
outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.605 

 
Autoriza a transposição do prazo da Comissão 
Especial, para analisar e debater os impactos 
para o Estado do Espírito Santo das medidas 

constantes do PAC. 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 218/2008, na 
Sessão Ordinária do dia 28 de outubro de 2008, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2009 (Terceira Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Sétima Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 2.355, de 15 de fevereiro de 
2007. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 de 
outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

COMISSÃO DE SAÚDE, 
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-

AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 2ª SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 

 
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois 
mil e oito, às dezenove horas, na “Câmara 
Municipal de Alfredo Chaves”, com a presidência 
do Deputado Rodrigo Chamoun, reuniu-se a 
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social, com a presença do Deputado: Rodrigo 
Chamoun. Ausentes os deputados: Doutor 
Hércules, Freitas, Rafael Favatto e Theodorico 
Ferraço. O Senhor Presidente invocou a proteção 
de Deus e declarou abertos os trabalhos da 
Comissão e informou que o objetivo da audiência 
era “colher informações, sugestões para 
conscientizar a sociedade a promover melhor 
tratamento dos mananciais hídricos do  município 
de Alfredo Chaves”. Em seguida,  convidou para 
compor a Mesa: Vereador João Bosco Costa, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Alfredo 
Chaves;  Dr. José Adalberto Dazzi, Procurador de 
Justiça do Centro de Apoio à Saúde, representando 
o Dr. Fernando Zardini Antônio, Procurador -Geral 
de Justiça, Cláudio de Almeida Conceição Filho, 
representando o Instituto Estadual do Meio 
Ambiente-IEMA, Carlos Alberto Lima, 
Subsecretário representando o Secretário de Estado 
do Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 
Urbano,  Irineu Ramos Vidal, representando o 
Prefeito Municipal de Alfredo Chaves e Drª 
Janaina Rocha R. Alvim, Promotora de Justiça. O 
Senhor Presidente Deputado Rodrigo Chamoun 
iniciou dizendo que o debate é importante para a 
região, porque o Rio Beneventes tem forte 
influência nos municípios de Alfredo Chaves, 
Anchieta e Guarapari. Disse que alcançarão ao 
objetivo, certamente alicerçados por informações e 
por um debate de idéias que estão acontecendo no 
âmbito dos Governos do Estadual,  Federal e  
Municipal, no que se refere à recuperação dos 
recursos hídricos. Disse que a questão dos recursos 
hídricos passa pelo desafio de um enfrentamento 
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no que se refere ao saneamento. Antigamente, os 
nômades não sabiam o que fazer com o esgoto, 
com o lixo e como distribuir água de qualidade 
para quem precisasse. Então, a partir daí, 
começaram a surgir os problemas urbanos.  O 
Brasil teve algumas fases no saneamento, 
começando em 1964, com a criação do Plano 
Nacional de Saneamento, que durou  vinte anos, 
até 1986. Com o fim do Banco Nacional de 
Habitação, neste período, surgiram as Companhias 
Estaduais de Saneamento, e houve uma expansão 
significativa dos serviços de coleta e tratamento de 
esgoto e do serviço de distribuição de água 
potável. Foi um período em que esses serviços se 
expandiram por todo o País. A partir de 1986, com 
o fim do Plano Nacional de Saneamento-
PLANASA, disse que vivemos um hiato de falta 
de políticas públicas. No Governo Federal, muitos 
trataram do saneamento de forma dispersa. Os 
Ministérios do Turismo, do Meio Ambiente, da 
Saúde, da Integração Social e das Cidades, tratam 
do Saneamento, podendo então se observar uma 
superposição de tarefas e de funções, para 
financiamento e expansão do setor. A dispersão de 
energia, ao longo de vinte anos, teve, como 
conseqüência, 45 milhões de brasileiros sem 
acesso à água potável e 80 milhões sem acesso à 
rede de tratamento e coleta de esgoto. Se o Brasil 
futuramente continuar investindo como 
atualmente, o percentual de 0,20 a 0,22% do 
Produto Interno Bruto –PIB, para se ter um serviço 
de água potável e com rede coletora, levará 
sessenta anos para que os brasileiros tenham esses 
serviços. Disse que despoluir e recuperar os rios e 
ter a garantia de água para as futuras gerações, 
produção agrícola, produção industrial e consumo 
humano, não é um desafio fácil. Será necessário 
demandar muito recurso, estratégias e foco de 
atuação e integração entre poderes, tanto a nível 
estadual, quanto  nacional. Em 2003, quando o 
Governo assumiu, 20% dos capixabas tinham 
acesso à rede coletora de esgoto. Atualmente, já 
atingimos o índice de 35%. No 1º período do atual 
governo, foram investidos 
220.000.000,00(duzentos e vinte milhões) em 
saneamento e foi realizado o plano de investimento 
de 760.000.000,00(setecentos e sessenta milhões) 
até 2010, o que possibilitará aos capixabas, em 
áreas atendidas pela Companhia Espírito-Santense 
de Saneamento - CESAN, terem água de qualidade 
e 65% terem acesso à rede de coleta e tratamento. 
Disse que, na ocasião em que era o Secretário de 
Saneamento Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, juntamente com as Secretarias 
relacionadas aos Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente, defenderam, no Estado, a criação de um 
fundo que pudesse, além de financiar projetos de 
recuperação de bacias e comitês gestores, 

remunerar o produtor rural, os serviços ambientais, 
àquele  que pretendesse recuperar a sua nascente, 
plantar às margens dos rios que cortam as suas 
propriedades. Falou ainda que os rios morrem 
porque as pessoas jogam nele esgoto e lixo, 
provocando o assoreamento, que, basicamente, 
vem do desmatamento feito às margens dos rios. 
São essas as três linhas estratégicas e centrais para 
combater as mortes dos rios. O Governo do Estado 
tem um programa amplo para investir em coleta e 
tratamento de esgoto nos municípios de Alfredo 
Chaves e de Anchieta; reflorestamento das 
margens, cujo Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos do Espírito Santo criou um projeto que 
está tramitando na Assembléia Legislativa, inclui a 
composição orçamentária do Fundo, que será 
alimentado por uma parcela do produto de 
arrecadação proveniente da compensação 
financeira do royalty do petróleo e do gás natural, 
contabilizados pelo Estado do Espírito Santo, 
sendo 1% do exercício de 2008, 2% do exercício 
de 2009 e 3% a partir de 2010. Disse que fará a 
leitura do teor dos recursos do fundo, que serão 
aplicados em apoio a programas e projetos que 
visem fomentar, criar e fortalecer os comitês de 
bacias hidrográficas, o fórum adequado do debate 
para a recuperação das bacias, que resultem em 
estudos, serviços e obras com vistas a conservação, 
reservação, uso nacional, promoção dos usos 
múltiplos, dos controles e proteção dos recursos 
hídricos, que proporcionem a implantação de 
monitoramentos complementares dos copos 
d’águas, concorram para comentar estudos e 
pesquisas de desenvolvimento tecnológico e 
instituam o pagamento de serviços ambientais aos 
proprietários rurais, visando a ampliação, 
conservação e/ou preservação da cobertura 
florestal e ambiental e manejo adequado do solo 
em áreas de relevante interesse para os recursos 
hídricos. Então, a bacia do Rio Beneventes foi 
considerada como prioritária para os projetos por 
vários motivos: primeiro porque aquela região é 
importante, segundo porque a cidade de Anchieta é 
alimentada por ela e depende do fornecimento 
dessa água e da sobrevivência do Rio. A cidade de 
Anchieta, que mantém tradicionalmente sua 
cultura, passará a viver de logística, indústria de 
petróleo e gás, expansão da siderurgia e das 
atividades portuárias e  instalação de terminais de 
tratamento de gás. Portanto, haverá um choque de 
desenvolvimento e de atividades que não são 
tradicionais na economia local, seguidos de vários 
desafios, como por exemplo, a compatibilização 
dos “6  Ps”,  que são: praias, portos, petróleo, 
pesca, pessoas e políticas urbanas. Há necessidade 
de compatibilizar todas essas atividades com a 
qualidade de vida e políticas urbanas. Disse que 
tem convicção de que o Governo está trabalhando 
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e que foi feito um plano estratégico ambiental para 
a região, plano diretor de ocupação industrial e o 
plano piloto, que é o motivo daquela audiência, 
além do plano de recursos hídricos do Estado. Foi 
concedida a palavra ao Senhor José Adalberto 
Dazzi, Procurador de Justiça do Centro de Apoio à 
Saúde que cumprimentou a todos e disse que é de 
suma importância o que foi dito pelo deputado 
Rodrigo Chamoun. Relatou vários fatos 
relacionados à sua infância, dizendo que o Rio 
Grande,  afluente do Rio Beneventes, na época 
tinha uma largura do rio que se apresenta ali. Disse 
que conheceu um projeto chamado Pró Várzeas, e 
as pessoas simples diziam que, a proteção das 
bacias é uma questão de sobrevivência, não só das 
futuras, mas também das atuais gerações. É fato 
que a água própria para consumo humano está 
rareando. Então, é de um valor inestimável essa 
iniciativa do poder público no Estado do Espírito 
Santo, de ser a locomotiva desse grande projeto 
para todas as bacias do País. Disse ainda que o 
Estado do Espírito Santo foi escolhido para ser 
modelo para um Brasil em processo de evolução,  
acreditando-se que esse fato irá se materializar 
através da conscientização de todos e cita o 
exemplo da mata ciliar, que é de suma importância, 
em que a conscientização dos proprietários tende a 
levar à preservação do espaço que fica às margens 
dos cursos d’água. Se eles não fizerem o 
reflorestamento, pelo menos deverão cercar e 
deixar que a natureza trabalhe, pois um dia ela 
conseguirá se recuperar. Disse que é preciso se 
conscientizar disso e não utilizar aquele espaço, 
para que os recursos de água possam ter a sua 
proteção. Essa conscientização deve ser deixada 
por alguém e o poder público tem essa 
responsabilidade. Encerrou parabenizando a todos 
que estão empenhados e conscientes dessa 
realidade. Foi concedida a palavra ao Vereador 
João Bosco Costa, que cumprimentou a todos, 
dizendo que este é um momento muito importante 
para ele e para todo o povo de Alfredo Chaves, 
porque se vê, com tristeza, a destruição que o 
próprio homem vem causando à natureza. Tem 
sido muito comentado o problema da água, com a 
bacia do Beneventes ocupando mais de 80% do 
município de Alfredo Chaves, juntamente com 
suas nascentes,  devendo portanto, ser preservada 
tanto na qualidade quanto  na quantidade, porque 
não adianta haver muitas nascentes, pois um dia 
elas vão secar. Disse que sempre falou com o 
deputado Rodrigo Chamoun que o povo necessita 
viver dali, porque caso contrário ele vai se 
afastando, ocasionando o êxodo rural, o que foi 
comprovado pelo município, quando foi feito o 
recenseamento no Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, mostrando que de 14.600 habitantes, 
iria para 15 a 16.000, porém, esse número caiu 

para 13.000 habitantes, porque os jovens estão 
indo embora, e, os que ainda residem ali, realmente 
gostam da terra e de tirar dela sua sobrevivência. 
Disse que eles podem preservar, porque assim vão 
ajudar, não só Alfredo Chaves e cidades vizinhas, 
mas também todo o Estado e que é necessário ter 
uma contrapartida, uma recompensa, senão, o que 
vai acontecer é  os lavradores irem embora. Então, 
ele vê com bons olhos essa proposta e espera que 
seja a melhor possível, principalmente para aquele 
município, onde 80% da população vive da 
agricultura, e, 1/3 das pessoas que vivem da 
agricultura, moram na cidade e trabalham no 
interior. Então, é um município agrícola, onde é 
preciso preservar a agricultura e a natureza, pois 
uma coisa tem de trabalhar em função da outra. 
Encerrou dizendo que seria bom se reunirem e 
tirarem dali o melhor para todos. O Senhor 
Presidente Deputado Rodrigo Chamoun 
acrescentou que, segundo a Organização Mundial 
de Saúde, de 1,4 bilhão de pessoas que ainda não 
têm  acesso à água tratada, a cada 20 segundos 
morre uma criança de doenças provenientes do 
consumo de água suja. Disse ainda que no Espírito 
Santo existem as medidas de adaptação, como  
exemplo de uma torneira que, pingando o dia 
inteiro, desperdiça 46 litros de água. Disse que está 
na hora, não só do Governo investir em políticas na 
recuperação ambiental, como também os cidadãos 
mudarem os seus hábitos. Citou que 97% da água 
do planeta é salgada, 2% estão nas geleiras e 
apenas 1% é potável, sendo que desse 1%, 15% 
pertencem à Bacia Amazônica. Portando, não há 
água sobrando, e se não cuidar agora, faltará em 
breve. Foi concedida a palavra a Senhora Janaina 
Rocha  Alvim, que cumprimentou a todos e disse 
que endossa as palavras ditas por todos, e que ela, 
que é Promotora e também atua na Procuradoria do 
Meio Ambiente, vem tentando fazer um trabalho 
educativo para pessoas que moram principalmente 
no interior, e muitas vezes, vêm reclamar da ação 
fiscalizadora do Estado, por desmatarem e 
queimarem. A população muitas vezes faz isso 
porque precisa sobreviver. O papel deles, como 
cidadãos, é alertar a quem não sabe  a eminência 
da falta de água. Então, tenta explicar a questão do 
uso de agrotóxicos, que está contaminando os 
lençóis freáticos e, provavelmente, a água está 
vindo para o nosso consumo. A questão da 
conservação da mata ciliar é muito importante. É 
um trabalho feito junto aos infratores ambientais, 
para tentar compensá-los, com propostas de 
revitalização das nascentes, recomposição da mata, 
através de mudas cedidas pelo município e 
Organizações Não Governamentais. Disse que, 
considerando a maior parte do Estado, Alfredo 
Chaves tem o maior percentual de cobertura de 
mata nativa. Citou ainda que o município não está 
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coletando todo o seu esgoto. No interior, tem-se 
feito algum tipo de trabalho de instalação de fossa 
séptica, com verba federal, sendo um trabalho 
árduo precisando contar, principalmente, com a 
participação dos agricultores. Foi concedida a 
palavra ao Sr. Irineu Ramos Vidal, representante 
do Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, que 
cumprimentou a todos e falou que é importante 
para eles o cuidado com a água e que essa situação 
está sendo observada por todos os que estão 
desempenhados em procurar dar vida à água. Da 
nascente até onde a água desemboca as pessoas 
devem ter cuidado com ela, não achar que o rio é 
para lavar as encostas e jogar esgotos. Onde o rio 
vem passando, traz vida e sustentação para as 
famílias. Disse que se empenha e tem certeza de 
que todos estão também empenhados nesse grande 
trabalho, que irá trazer mais vida à bacia do Rio 
Beneventes. Encerrou desejando sucesso a todos. 
No decorrer da reunião, o deputado Rodrigo 
Chamoun registrou a presença dos vereadores 
Josmar Donna, -Geraldo José Natal, Primo 
Armelindo Bergami e do Senhor Osvaldo 
Sgulmaro, Diretor do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto-SAAE. Foi concedida a palavra ao Sr. 
Carlos Roberto Lima, Sub-secretário do Estado de 
Saneamento, que  cumprimentou a todos e disse 
que estava representando o Sr. Paulo Rui Valim 
Carnelli, Secretário de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano. Quanto à qualidade de 
vida, das atuais e futuras gerações, disse que já 
havia sido feita uma explanação básica do quadro 
do saneamento, e gostaria de dizer apenas que a 
Secretaria de Saneamento  tem a tarefa de conduzir 
uma política pública estadual para o Estado do 
Espírito Santo. O plano estratégico da Secretaria 
para desenvolver algumas tarefas importantes em 
curso, como por exemplo, elaboração de uma 
política estadual de saneamento para o Espírito 
Santo, disse que existe a Lei Federal Nº 
11.445/2007, que contribui e orienta a sua 
multiplicação para os Estados, através da criação 
das leis estaduais e municipais. Disse que é preciso 
se organizar para poder enfrentar esse desafio de 
forma bastante focada, a Lei Federal de 
Saneamento que trata água, esgoto, lixo e da 
delange urbana conceitualmente como as quatro 
atividades básicas do saneamento. Então é a Lei 
Estadual que eles estão preparando para discutir, 
debater e encaminhar à Assembléia Legislativa. 
Estão também discutindo a questão da Agência de 
Regulação de Estado, porque existe prestação de 
serviços de saneamento, feita através de serviços 
autônomos de água e esgoto, no município de 
Alfredo Chaves. Há empresa privada prestando 
serviços em setenta e sete municípios. Essa questão 
tem que ser regulada, porque representa a regra de 
funcionamento da prestação de serviços, direito do 

cidadão e do prestador, e uma agência mediadora 
vai discutir as relações entre o prestador de 
serviços e o usuário. Outra ação importante, o 
Espírito Santo sem lixão, é um projeto que a 
Secretaria desenvolveu dentre os vinte projetos 
prioritários do Governo do Estado, para o período 
2007/2010, o que pretende fazer é que a coleta de 
resíduos sólidos urbanos seja destinada 
corretamente, onde o Governo vai investir 50 
milhões de reais para poder implantá-lo e Alfredo 
Chaves faz parte, assim como Anchieta, de uma 
região que foi definida visando criar um consórcio 
público, que propõe a solução da regionalização 
integrada. Fazem parte dessa região quinze 
municípios, e o protocolo de intenções que deu 
origem a esse consórcio, foi criado e assinado no 
dia 12  de maio e deverá ser submetido à 
apreciação e aprovação da Câmara Municipal de 
Alfredo Chaves, porque todos os legislativos 
municipais e estaduais devem autorizar e aprovar o 
funcionamento do projeto e evitar que os resíduos 
sólidos gerados em qualquer parte do Estado 
atinjam os recursos hídricos. O Estado já tem uma 
proposta para resolver a questão, especificamente 
em relação a Alfredo Chaves, onde o Deputado 
Rodrigo mencionou. Através de solicitação do 
Prefeito e autorização do Governador, está sendo 
feito um estudo e um levantamento completo da 
sede municipal, para verificar qual é a demanda de 
rede coletora. É preciso fazer a cobertura total de 
ligações de rede de esgoto, para que o tratamento 
efetivamente aconteça e a despoluição do rio se 
efetive, porque, havendo unidades de tratamento 
instaladas com recurso do Governo Federal, 
através da Fundação Nacional de Saúde-FUNASA, 
esse esgoto não vai chegar à estação de tratamento, 
portanto, o benefício não virá. É preciso que haja 
100% de coleta e tratamento de esgoto sanitário, 
assim como 100% de coleta de estação final 
adequada de resíduos sólidos. Pretende-se 
perseguir a meta de universalização também do 
esgoto sanitário em Alfredo Chaves. Esse estudo 
será realizado em breve, onde a quantificação será 
levantada. O Estado se propõe a colaborar e eles 
vão perseguir recursos de outras fontes porque a 
bacia do Beneventes é uma prioridade do Governo 
do Estado, inclusive como piloto, para que se tenha 
um modelo de trabalho que irá levar às soluções 
para outras bacias do Estado. Encerrou falando da 
satisfação de estar ali discutindo sobre o assunto, 
disse que estará à disposição para o decorrer do 
debate. O Deputado Rodrigo Chamoun acrescentou 
que o Espírito Santo tem 78 municípios, porém, 
somente 26 destinam os seus lixos a lugares 
adequados, o aterro sanitário. Há três aterros 
privados, um em Aracruz, outro em Cariacica e 
outro em Vila Velha, os demais municípios estão 
destinando o lixo a lixões a céu aberto, 
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contaminando lençóis freáticos, destruindo matas e 
criando completa degradação ambiental e humana. 
O projeto “Espírito Santo sem lixão” pretende, até 
2010, construir quatro sistemas compostos por 
aterros sanitários e estações de transbordo, sendo 
os primeiros no Brasil, possivelmente da América 
do Sul, a ter 100% dos municípios destinando lixo 
adequadamente. Foi concedida a palavra ao Sr. 
Cláudio de Almeida Conceição Filho, 
representante da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, que cumprimentou 
a todos e disse que aquela reunião já era um passo 
muito importante.  Chamou a atenção sobre um 
folheto distribuído, com o subtítulo “Compromisso 
e Parceria com o Homem do Campo”, que seria 
uma garantia para um melhor relacionamento com 
o meio ambiente, citando as ações da Prefeitura de 
Alfredo Chaves, disse que a preservação do meio 
ambiente era o objetivo deles também na 
Secretaria e no Instituto Estadual do Meio 
Ambiente. Eles percebem que existe uma 
convergência muito grande de interesses listados e 
ali estão muitas ações que irão fortalecer a gestão 
ambiental de recursos hídricos  naquele município. 
Disse que existe um projeto, o Fund’água, que foi 
aprovado pelo Governador Paulo Hartung e 
encaminhado à Assembléia Legislativa para 
apreciação. Disse que  já foi citado um projeto de 
lei para compensar os agricultores e os produtores 
rurais que mantêm as suas florestas, que têm 
práticas agrícolas adequadas e que protegem o 
solo. Eles esperam que esse Projeto seja aprovado 
pelo Governador e encaminhado, em julho, à 
Assembléia Legislativa para apreciação. Disse 
ainda que os comitês de bacias hidrográficas foram 
criados pela Lei Nº  5.818/1998,  e não se pode 
discutir em igualdade de condições com os poderes 
públicos, a sociedade civil organizada e aquelas 
pessoas que captam diretamente a água dos rios. 
Então, esse é o objetivo do Instituto Estadual do 
Meio Ambiente, acompanhar a criação de comitês 
e fortalecer os já criados. O importante é que se 
tenha o compromisso de estarem resolvendo 
juntos, não só o Governo, mas toda a sociedade. 
Encerrou dizendo que estavam abertas as 
discussões. O Deputado Rodrigo Chamoun 
informou que a Audiência Pública devia debater o 
assunto mas que não tinha poder de deliberação, 
apenas o de encaminhar propostas ao Executivo e 
ao Legislativo. Foi concedida a palavra ao Dr. 
Ronald de Oliveira Marques, Gerente do Banco do 
Brasil em Alfredo Chaves, que disse que a questão 
da água atinge a todos e que o banco, no início do 
ano, fez uma campanha publicitária propondo à 
população três gestos de sustentabilidade simples. 
Os clientes chegavam ao banco com os pés sujos, 
em dias de chuva, sujavam a calçada e  tinham por 
hábito lavar os pés. Atualmente, coloca-se água 

num balde para lavar ambos. Outra medida 
utilizada foi a substituição de copos descartáveis 
por copos de vidro, onde se utiliza o mínimo de 
água para lavá-los, contribuindo para a questão 
ambiental, com a qual o banco possui um grande 
comprometimento, não concedendo empréstimos a 
quem não tiver condições ambientais perfeitas. 
Ainda citou o exemplo do município de 
Itapemirim, onde alguns empresários forçavam o 
banco, através de tráficos de influências, querendo 
aprovar projetos que não tinham a outorga d’água. 
Disse ainda que algumas ações que deram 
resultado foram a conscientização de famílias, que 
hoje aprendem com  crianças, como preservar a 
água. E, a título de sugestão, disse que, em um 
encontro do banco, em que compareceram mais de 
500 pessoas, foi passado um vídeo cujo tema era 
“Carton Setenta Anos”, mostrando como seria o 
futuro sem água. O Deputado Rodrigo Chamoun 
agradeceu a presença do Senhor Joel Duarte 
Benísio, Presidente do Comitê da Bacia e o 
Professor Robson Sarmento. Foi concedida a 
palavra ao Sr. Joel Duarte Benísio, que 
cumprimentou a todos e citou a questão do êxito 
rural, dizendo que eles têm uma experiência 
importante no município de Alfredo Chaves, que é 
o Movimento de Educação Promocional do 
Espírito Santo-MEPES, que representa a Bacia 
Hidrográfica do Beneventes, e é algo que está 
dando certo, que se irradiou por todo o país e 
também por algumas partes da América Latina e 
trabalha muito bem a questão da Educação do 
Campo. Então, não dá para pensar em políticas 
públicas sem pensar em educação do campo. O 
Instituto de Estudos da Religião -ISER, na década 
de 90, fez uma pesquisa e constatou que mais ou 
menos 70% das pessoas que estudaram na escola 
família permaneciam no campo, exercendo 
atividades direta ou indiretamente ligadas a ele. 
Então políticas públicas, seja na área de recursos 
hídricos ou em outra área, devem pensar em 
educação do campo. Para que o jovem fique no 
campo, ele tem que ser educado para tal. A política 
desenvolvimentista que se tem hoje, a maioria das 
escolas não faz esse trabalho, como o Movimento 
de Educação Promocional do Espírito Santo-
MEPES  há muito tempo vem fazendo. Falando 
sobre recursos hídricos, dois passos foram 
importantes para a legislação desses recursos: O 
primeiro foi a lei de 1997, a Lei das Águas, que 
antevém e cria os Comitês de Bacia, um comitê de 
direito público, portanto, um órgão do sistema. 
Disse que eles têm um sistema estadual, o Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e o sistema nacional. 
O comitê representa esse órgão que seria 
“Municipal”, que converge os interesses dos 
municípios em torno da bacia hidrográfica, no 
caso, o Rio Beneventes. Em 1998, o Estado criou 
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uma Lei Estadual que garantia a compensação 
financeira para aqueles produtores que 
conservassem e preservassem o meio ambiente e 
os recursos hídricos. É por isso que hoje se tem o 
trabalho de enviar para a Assembléia Legislativa a 
proposta de criação do fundo para compensar 
financeiramente os produtores. No caso do 
município de Alfredo Chaves, eles garantiram o 
Plano Diretor Municipal. Cabe a cada um dos 
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo fazer 
com que isso de fato seja política efetiva garantida 
no Plano Diretor Municipal. Foi colocado que uma 
das coisas para se observar qualquer intervenção 
na área de Alfredo Chaves deveria se observar a 
bacia, comunidade e planejamento. Foi muito 
importante, naquela ocasião, os entes públicos e 
agentes que estavam envolvidos fazerem acontecer 
isso. A outra questão é que as políticas públicas 
devem convergir para a política de recursos 
hídricos, de saneamento de uso do solo, ambiental 
e a política de educação ambiental, então são três 
êxitos importantes, educação, fortalecimento da 
agricultura familiar e orgânica para que se tenha o 
manejo adequado do solo e também para o 
município de Alfredo Chaves, é fundamental e 
emergente o zoneamento econômico e ecológico, 
assim como há algumas cidades e determinadas 
culturas que não podem chegar mais em Alfredo 
Chaves. Disse que há que se pensar em fazer 
zoneamento agro-climático e que existe a Lei 
Estadual, mas que esse zoneamento seja feito tendo 
em vista a política de recursos hídricos. Finalizou  
sugerindo que, para se equacionar o município de 
Alfredo Chaves não se pode aplicar o rigor da lei 
em todo o município. Citou o exemplo da mata 
ciliar de 30m e de 50m, com parceria do Ministério 
Público e desejou que o projeto piloto da bacia do 
Rio Beneventes seja um projeto experimental em 
acordo com o Ministério Público, para que se 
possa, além de proteger, também plantar algumas 
espécies frutíferas, de modo que se possa 
equacionar renda familiar, a título de projeto, como 
experiência. Pode-se unir o comitê de bacia, e os 
poderes estadual, municipal e  judiciário, para 
tentar, através de uma parceria, fomentar muito 
bem essa experiência, porque se sabe que, em nível 
de Legislação, isso não é permitido hoje. Finalizou 
parabenizando a todos pela audiência. Disse que  o 
comitê está hoje com o Segundo Prêmio Águas do 
Beneventes, porque eles acreditam no trabalho de 
educação ambiental e que  conseguirão, de fato, 
fazer com que se trabalhe em prol dos recursos 
hídricos, porque essas medidas mitigadoras não 
irão resolver os problemas, que são à medida de 
curto, médio e longo prazo. Finalizou colocando à 
disposição o Movimento de Educação Promocional 
do Espírito Santo-MEPES e o Comitê da Bacia 
Hidrográfica da região do Rio Beneventes. Foi 

concedida a palavra ao vereador João Bosco Costa, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alfredo 
Chaves, que disse que o que foi comentado sobre o 
uso da água no município de Alfredo Chaves já 
trouxe alguns problemas com os agricultores. O 
município tem ainda adotado o sistema de 
irrigação, no qual é desperdiçada uma grande 
quantidade de água, gerando sérias conseqüências 
para o solo, porque quem é técnico sabe que uma 
grande quantidade de água carrega os nutrientes 
para o sub-solo. Citou o exemplo da cidade de 
Israel e a maneira como usam o sistema de 
inseminação e irrigação. Disse que no Egito se usa 
o mesmo sistema de irrigação do Brasil. Em 
Alfredo Chaves, já houve até casos de morte por 
causa de irrigação. Outra coisa que tem que ser 
inserida é o modo de usar a água na agricultura, 
não proibindo o seu uso. Achava que a parte do 
governo está em assistência técnica, ensinando e 
ajudando o produtor no controle da água, porque o 
custo da irrigação é alto, ajudando o agricultor a 
produzir com menos terra, preservando as 
nascentes. Citou ainda como exemplo a Alemanha, 
que produz quantidades em pequenas áreas de 
terra, sem técnica e desperdiçando água. Finalizou 
dizendo que é preciso economizar mais água, 
produzir mais com menos terra, fixando o homem 
no campo. Foi concedida a palavra ao Professor 
Robson Sarmento, que cumprimentou a todos e 
disse que é muito gratificante chegar a uma cidade 
como Alfredo Chaves e encontrar um evento como 
aquele. Ressaltou que a natureza está acontecendo 
no campo, onde estão sendo trabalhados seus 
pontos positivos e negativos. A natureza não 
segrega a água, o solo, a vegetação nem a vida 
animal, seja ela terrestre ou aquática; a natureza é 
integrada, ou seja, se corrige na floresta, no solo, 
com todo o conhecimento e tecnologia. Em 
Alfredo Chaves se encontram excelentes 
especialistas no que se refere à água. Ele, como 
técnico, associa a água à vegetação, ao solo e à 
vida, ou seja, é importante que todos os 
profissionais, em suas diferentes ramificações de 
conhecimentos, tenham essa visão sistêmica e 
integrada. Disse que fica feliz em ver atitudes dos 
Governos Municipal, Estadual e Federal, como um 
programa de resíduos, do lixão que vai proteger o 
solo e indiretamente irá proteger a água. Existem 
ainda excelentes programas ambientais do Instituto 
Estadual do Meio Ambinete-IEMA, que na última 
reunião do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, propôs um sistema de cadastro de 
usuários de água do Estado do Espírito Santo, 
explicando detalhadamente as informações. Então 
atitudes vêm sendo adotadas no Estado, visando 
alavancar a questão das águas. Disse que, para que 
possamos ter um meio ambiente saudável para 
continuarmos vivendo, não podemos esquecer que 
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não somos os únicos seres vivos que têm o direito 
de usufruir dessa terra. Como representantes do 
homem do campo, citou os exemplos da Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
EMATER e do Instituto Capixaba de Pesquisa e 
Extensão Rural -  INCAPER. Ressaltou que esse 
trabalho é que tem que ser feito. A realidade da 
escassez de água no Estado do Espírito Santo 
existe há muito tempo. Citou a região de 
Presidente Kennedy, que vive um cenário caótico 
de seca, o que também acontece no sul, no norte e 
principalmente na região noroeste do Estado. Na 
região de Montanha, onde se situa o Córrego 
Montanha e no Rio Itaúnas, disse que o problema 
da seca ocasionou o êxodo rural. A cidade de 
Montanha perdeu quase toda a sua população e a 
região vizinha não tem água, nem vida, nem 
atividade. As secas e enchentes são fenômenos 
naturais que exigem um planejamento, o que está 
sendo feito no país, sobretudo no Estado do 
Espírito Santo, que é muito extenso. Falando num 
marco legal, no que se refere à parte institucional, 
o país avançou muito na legislação das águas,  uma 
das melhores  do mundo, e o patrimônio aquático. 
Questionou sobre como cuidar do planejamento, 
considerando as leis existentes e ainda 
espeficicamente a lei federal em que não constam 
os rios municipais, sendo que quem faz o plano 
diretor de uso e ocupação do solo e como o solo 
tem que ser usado é o município,  existindo então, 
uma falha na legislação, e o município encontra-se 
sem poder legal para atuar nos córregos e rios. 
Ressaltou que deveria ser feita uma discussão 
ampla para ver como o município poderia ter mais 
poder sobre os seus córregos e rios. Disse que os 
comitês de bacias hidrográficas também têm um 
papel muito importante, devendo portando, realizar 
reuniões nos distritos, com a participação do 
agricultor, para que se possa motivar e envolver a 
população que trabalha com o solo. Citou que o 
Estado utiliza muito bem as instituições que 
possui, como o Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - EMATER e o Instituto Capixaba 
de Pesquisa e Extensão Rural - INCAPER, as 
escolas agrotécnicas e os movimentos 
comunitários. Citou que o Rio Beneventes estava 
reservado para abastecer a Grande Vitória, o que 
atualmente se encontra fora de cogitação, tendo em 
vista a preocupação de que a indústria, a 
agricultura e a irrigação acabem com a água do rio. 
Ressaltou que atualmente é essencial descobrir a 
capacidade de suporte dos parâmetros naturais de 
cada região. O Rio Beneventes só tem a 
capacidade de fornecer 5 metros cúbicos de água. 
Se  tirar mais do que isso, o rio secará, 
prejudicando a vida aquática e a natureza. Citou 
que atualmente no mundo, existem 6 bilhões de 
habitantes, e se a população continuar crescendo 

indefinidamente, o Planeta Terra não terá 
capacidade de suporte. O desenvolvimento é 
compatível com o meio ambiente, desde que 
aconteça de acordo com a capacidade dos 
parâmetros naturais. Então, esse tipo de 
planejamento deve ser feito.    Encerrou, dizendo 
mais uma vez, que os profissionais que trabalham 
em prol do meio ambiente devem ser considerados 
de forma integrada. O Senhor deputado Rodrigo 
Chamoun agradeceu ao professor Robson 
Sarmento, destacando as 4 estratégias que devem 
ser encaminhadas à Assembléia Legislativa. A 
primeira é a capacitação para o estudo da 
capacidade de suporte da Bacia Beneventes, a 
segunda é a criação do Conselho Municipal das 
Águas, a terceira é o processo de conscientização 
ambiental e a quarta é o debate sobre a legislação 
federal. Disse ainda que solicitariam à TV 
Assembléia um documentário sobre os 40 anos do 
Movimento de Educação Promocional do Espírito 
Santo-MEPES, ressaltando ser um instrumento 
importante na história da cultura capixaba. Foi 
concedida a palavra ao Senhor Joel Duarte Benísio, 
presidente da Bacia Hidrográfica que parabenizou 
a fala do Professor Robson Sarmento, apesar de 
achar que diverge da opinião do comitê, pois 
entendem que, quando uma lei não limita um 
território, acontece um avanço e não um 
retrocesso. Ressaltou a importância de  a legislação 
ambiental ser compatibilizada, a fim evitar 
controvérsias. Acredita que o Conselho Municipal 
de Recursos Hídricos não é de interesse do comitê. 
Informou que no dia seguinte àquela audiência, 
haveria um encontro com a Associação dos Verdes 
Altos que, em parceria com o Instituto Estadual do 
Meio Ambiente-IEMA, falaria sobre o seu plano 
de bacia e os produtores de águas, ao mesmo 
tempo ouvindo a comunidade. Sugeriu que fosse 
criada na Câmara Municipal, dentro da Comissão 
de meio Ambiente, uma pasta específica sobre as 
questões da água, para que se pudesse acompanhar 
os trabalhos do Comitê de Bacia, e também  uma 
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos 
para o Desenvolvimento sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce-CIPE, para o Centro de 
Desenvolvimento Humano-CDH Beneventes. 
Ressaltou que essas medidas são necessárias, 
importantes e trarão muitos benefícios para o 
Estado do Espírito Santo. Finalizou dizendo que 
gostaria que o Município de Alfredo Chaves 
fizesse parte do pólo industrial de Anchieta, 
juntamente com Guarapari e Piúma, para que, 
assim, pudesse  ser influenciado diretamente por 
esse empreendimento. O Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoum agradeceu a todos pelo seu trabalho e 
organização e declarou encerrada a audiência 
pública às quinze horas e vinte minutos, 
convocando os senhores deputados à hora 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 30 de outubro de 2008 

regimental. E, para constar, foi lavrada a presente 
ATA, que após lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. 
 

PRESIDENTE 
 
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA 

 
Aos  sete  dias  do mês de julho do ano de dois mil 
e oito, às dezoito horas e cinco minutos, no 
Plenário “Dirceu Cardoso” desta Casa de Leis, 
com a presidência do Deputado Doutor Hércules, 
reuniu-se a Comissão de Saúde, Saneamento e 
Assistência Social, com a presença dos deputados: 
Doutor Hércules,  Freitas, Theodorico Ferraço, 
Rafael Favatto e Rodrigo Chamoun. Havendo 
quorum, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos da Comissão e  solicitou que procedesse 
a leitura das atas 11º e 12ª  reuniões. Em discussão. 
Não havendo quem quisesse discutir. Em votação. 
Aprovada à unanimidade. Em seguida solicitou 
que procedesse a leitura do Expediente. 
EXPEDIENTE: PROPOSIÇÕES  
RECEBIDAS: Projetos de Lei nºs 597/2007, 
645/2007 e 152/2008. PROPOSIÇÕES  
DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES:  
Deputado Theodorico Ferraço: Projeto de Lei nº 
645/2007. Deputado   Freitas: Projetos de Lei nºs 
597/2007 e 152/2008. Deputado Rafael Favatto: 
Projeto de Lei nº 212/2008. ORDEM DO DIA: 
Foi concedida a palavra ao deputado Rodrigo 
Chamoun que relatou pela aprovação dos Pareceres 
dos Projetos de Lei nºs 020/2008,  101/2008 e 
212/2008. Em discussão. Não havendo quem 
quisesse discutir. Em votação. Aprovados à 
unanimidade. No decorrer da reunião o deputado 
Rafael Favatto se ausentou. O Senhor Presidente 
redistribuiu o Projeto de Lei nº 212/2008, para o 
deputado Rodrigo Chamoun. Foi concedida a 
palavra ao deputado Rodrigo Chamoun que relatou 
pela aprovação do Parecer do Projeto de Lei nº 
212/2008. Em discussão. Não havendo quem 
quisesse discutir. No decorrer da votação 
compareceu o Deputado Rafael Favatto. Em 
votação. Aprovado à unanimidade.  Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião da Comissão,  às dezenove 
horas e convocou os senhores deputados à hora 
regimental. E, para constar, foi lavrada a presente 
ATA, que após lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente.    
 

PRESIDENTE 
 

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 
Aos  quartoze  dias  do mês de julho do ano de dois 
mil e oito, às quatorze horas, no Plenário 
“Deputada Judith Leão Castello Ribeiro” desta 
Casa de Leis, com a presidência do Deputado 
Doutor Hércules Silveira, reuniu-se a Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social, com a 
presença dos deputados: Doutor Hércules Silveira,  
Freitas, Theodorico Ferraço, Rodrigo Chamoun,  
Rafael Favatto. Havendo quorum, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos da 
Comissão e  solicitou à secretária que procedesse a 
leitura da Ata da reunião anterior. Em discussão. 
Não havendo quem quisesse discutir. Em votação. 
Aprovada à unanimidade. Em seguida solicitou 
que procedesse a leitura do Expediente. 
EXPEDIENTE: CORRESPONDÊNCIA 
RECEBIDA: Telegrama do Senador Gerson 
Camata, justificando sua ausência na audiência 
pública ocorrida no município de Guarapari; ofício 
nº. 607/2008, da Drª Márcia Cruz Pereira Andriolo, 
Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha, 
acusando o recebimento do ofício nº 103/2008, 
desta Comissão e informando sua necessidade de 
treinamento para utilização dos espaçadores e a 
possibilidade de aquisição do equipamento; ofício 
nº 023/2008, do Senhor Bruno Pereira Nascimento, 
Diretor-Presidente da Associação Capixaba dos 
Defensores Públicos-ACADEP, informando que a 
categoria se reuniu em 11 de abril em que se 
procederam a elaboração, lavradura e subscrição 
coletiva da carta de Vitória, em anexo, e, 
solicitando uma audiência pública, com ampla 
participação de autoridades públicas,  membros da 
sociedade civil, com objetivo de  apresentar o 
projeto de constitucionalização da Defensoria 
Pública, bem como estudos e levantamento acerca 
do tema; ofício nº 648/2008, Dr Luiz Carlos 
Reblin, Secretário Municipal de Saúde de Vitória, 
acusando o recebimento do ofício nº 104/2008, 
agradecendo e informando  que a  Secretaria de 
Saúde já disponibiliza os espaçadores, priorizando 
pessoas idosas e crianças, e que a substituição dos 
nebulizadores  deverá ocorrer em processo gradual, 
que inclui várias ações de implementação do 
programa Municipal de atenção às pessoas com 
asma. PROPOSIÇÕES  RECEBIDAS: Não 
houve no período. PROPOSIÇÕES  
DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES:  Não 
houve no período. ORDEM DO DIA: Foi 
concedida a palavra ao Deputado Freitas que 
relatou pela aprovação dos Pareceres dos Projetos 
de Lei nºs 597/2007 e  152/2008. Em Discussão. 
Não havendo quem quisesse discutir. Em votação. 
Aprovados à unanimidade. Foi concedida a palavra 
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ao Deputado Theodorico Ferraço que relatou pela 
aprovação do Parecer do Projeto de Lei nº 
641/2007. Em discussão. Não havendo quem 
quisesse discutir. Em votação. Aprovado à  
unanimidade. O Senhor Presidente, Doutor 
Hércules registrou a presença e concedeu a palavra  
ao Exmº Senhor deputado Élcio Álvares, Líder do 
Governo, que solicitou a colaboração dos membros 
para comparecer à Sessão do Plenário, com 
objetivo de dar o quorum necessário  para a 
apreciação de todas as matérias da pauta. O Senhor 
presidente agradeceu a presença do deputado Elcio 
Álvares e disse ser uma honra contar com a sua 
presença na reunião da Comissão e informou que 
todos comparecerão a Sessão do Plenário.  O 
Senhor Presidente, Doutor Hércules redistribuiu os 
Projetos de Lei nºs 560/2007 e 394/2007 para o 
deputado Theodorico Ferraço e o Projeto de Lei nº 
21/2008 para o Deputado Rodrigo Chamoun. Foi 
concedida a palavra ao deputado Theodorico 
Ferraço que  relatou pela aprovação do parecer do 
Projeto nº 560/2007 e pela rejeição do Projeto de 
Lei nº  394/2007. Em discussão. Não havendo 
quem quisesse discutir. Em votação. Aprovados à  
unanimidade. No decorrer da reunião compareceu 
o deputado Rafael Favatto. Foi concedida a palavra 
ao Deputado Rodrigo Chamoun que relatou pela 
aprovação dos Pareceres dos Projetos de Lei nºs 
21/2008 e  652/2007. Em discussão. Não havendo 
quem quisesse discutir. Em votação. Aprovados à  
unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
votação o  pedido de audiência pública contida no  
ofício nº 023/2008. Em discussão. Não havendo 
quem quisesse discutir. Em votação. Aprovado à  
unanimidade. Foi concedida a palavra ao Deputado 
Rafael Favatto que justificou o seu atraso,  teceu 
elogios ao Deputado Hércules e disse que a 
Comissão atingiu os objetivos no 1º semestre. O 
Senhor Presidente agradeceu as palavras, teceu 
elogios ao Senhor Deputado Rafael Favatto e 
agradeceu  aos membros da Comissão pela 
participação e desempenho no 1º semestre. Foi 
concedida a palavra ao deputado Rodrigo 
Chamoun  que fez um breve do balanço da atuação 
da Comissão de Saúde no 1º semestre de 2008 e 
parabenizou todos os membros. O Senhor 
Presidente deputado Doutor Hércules registrou a 
presença do Vereador Fábio Ambrózio Nascimento 
Trindade, Presidente da Câmara Municipal de  
Ibatiba. Foi   concedida a palavra ao deputado 
Freitas que  fez um balanço do 1º semestre de 2008 
e agradeceu a parceria do Governador do Estado, 
através do Secretário de Estado de Saúde, Dr. 
Anselmo Tozzi, que vêm fazendo um esforço para  
colocar a saúde do Espírito Santo  em um patamar  
jamais visto. Disse que tem  acompanhado o 
trabalho  desenvolvido no Estado  e  observando 
que o esforço é muito grande para  dar uma 

atenção primária  à saúde. Disse ainda que  não é 
diferente na Grande Vitória, quando existe um 
grande investimento para combater  o problema da  
alta complexidade como o novo Dório Silva;  a 
ampliação do São Lucas, que após a reforma, será 
em um Hospital Central, a humanização na saúde 
do Estado do Espírito Santo e  que fica feliz em 
fazer parte da Comissão de Saúde. O Senhor 
Presidente, Doutor Hércules agradeceu as palavras  
dos   membros da Comissão e disse, que apesar do 
período eleitoral, os deputados têm comparecido 
nas reuniões das Comissões e nas Sessões do 
Plenário.   Encerrou agradecendo a Deus pelo 
trabalho que a Comissão vem  desenvolvendo em 
favor da população capixaba. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião da Comissão,  às quatorze horas e 
cinqüenta e oito minutos, e convocou os senhores 
deputados à hora regimental. E, para constar, foi 
lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 
 

PRESIDENTE 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 3519 
 

 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, CLÁUDIO DA SILVA, do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
083713/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro 2008. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 3520 
 
 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, JANUÁRIO GONÇALVES, do 
cargo em comissão de Supervisor-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SGGRP, do gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 083716/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3521 

 
 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, LUCIANA LYRA CORREA, do 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
22.10.2008. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 3522 

 
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, DELCY NUNES DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Supervisor Legislativo, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 3523 

 
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, FERNANDO VAILANT SÁ PRADO 
CARREIRO, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Da Vitória, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 083713/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 3524 

 
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, LUCIANA ALTINA BARCELLOS, 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 083732/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
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GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 3525 

 
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 
Adjunto Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 3526 

 
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, MARTA JANETE PEDROSA DE 
SOUZA, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Dary Pagung, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 083785/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO N° 3527 
 

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, OCTACIANO GOMES DE SOUZA 
NETO, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor -Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, no gabinete do 
Deputado Freitas, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 083716/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N 3528 

 
 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, JAQUELINE DOS 
SANTOS BAPTISTA RIBEIRO, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, a partir de 28.10.2008. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N 3529 

 
 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, JOABES BRITO DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3530 
 

 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, TARCILA SANTIAGO SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3531 
 
 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, ELSO LUIZ NIEIRO, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

ATO Nº 3532 
 

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

NOMEAR, ADRIANA DOS SANTOS 
FERREIRA FRANCO RIBEIRO, para substituir 
ARILDO JOSÉ CASSARO, no cargo em 
comissão de DIRETOR LEGISLATIVO, código 
DLDI, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
período de 03.11 a 02.12.2008, em face do titular 
encontrar-se em gozo de férias regulamentares. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3533 

 
 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, VERA LUCIA DIAS BORGES, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3534 

 
 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, MARINETE MARTINS, do 
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cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3535 

 
 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, ELZILENE ANTONIA DE 
SOUZA FREIRE, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
29 de outubro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3536 

 
 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 BATISTA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3537 

 
 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, VERA LUCIA DIAS BORGES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3538 
 

 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, ITAMAR ALVES FREIRE, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3538 
 

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



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 30 de outubro de 2008 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JOEL DO NASCIMENTO FREIRE, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

29 de outubro 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 971 
 

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

 
TRANSFERIR, por imperiosa 

necessidade do serviço, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2008, da servidora 
VERA MARIA ZAMPIRIS DE LIMA, 
matrícula nº 201614, titular do cargo efetivo de 
Agente de Apoio Legislativo, código EAGAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 376/07, reservando-lhe o direito de 
gozá-las integralmente em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
29 de outubro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 972 

 
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, para o período de 10 a 
24/11/2008, referentes ao exercício de 2008, da 
servidora MARIA ESPERANÇA CURCIO 
ALLEMAND, matrícula Nº 202348, exercendo o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, suspensas 
anteriormente conforme portaria nº 701/08. 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
29 de outubro 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 973 

 
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 07 a 21.11.2008, do servidor 
PAULO CESAR CANDEIA MOTTA, matrícula 
Nº 201639, exercendo o cargo comissionado de 
Adjunto Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 758/08. 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 

29 de outubro 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 974 
 

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

MARCAR, para o período de 05.01 a 
03.02.2009, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2008, do servidor JORGE 
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, matrícula 
Nº 34138, titular do cargo efetivo de Analista 
Legislativo, código AL, do Quadro Permanente, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
29 de outubro 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 975 
 

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

 
MARCAR, para o período de 05.01 a 

03.02.2009, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2007, da servidora VERA MARIA 
ZAMPIRIS DE LIMA, matrícula nº 201614, 
titular do cargo efetivo de Agente de Apoio 
Legislativo, código EAGAL, do Quadro 
Permanente, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, suspensas anteriormente conforme 
Portaria n° 338/07. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
29 de outubro 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 976 

 
O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

MARCAR, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2008, para o perío do de 
01 a 31.12.2008, da servidora NAYR CALIARI 
DE AGUIAR, matrícula nº 206103, exercendo o 
cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
Gabinete do Deputado Guerino Zanon. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
29 de outubro 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

: 
PORTARIA Nº 977 

 

O DIRETOR- ERAL DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE, considerar licenciados, os servidores deste Poder Legislativo, abaixo relacionados, na forma 
dos Artigos citados pela Lei Complementar nº 46, de 31/01/94 

 

NOME CARGO DIAS ARTIGO A PARTIR 

Adélia Eller de Almeida Assistente  de Apoio Legislativo 120 129 30.09.2008 

Katiane Pagung  G. Fernandes Assistente Legislativo 01 129 02.10.2008 

Katiane Pagung  G. Fernandes Assistente Legislativo 01 142 03.10.2008 

Elisa Veloso Antonio Assistente  de Apoio Legislativo 15 129 06.10.2008 

Geovane Jader Effgen Assistente Legislativo 02 129 06.10.2008 

Idalba Fernandes Queiroz Fraga Adjunto  Legislativo 05 129 06.10.2008 

José Carlos de Almeida Assistente  de Apoio Legislativo 02 129 06.10.2008 

Marcella Lemos Borges Assistente Legislativo 05 129 06.10.2008 

Geraldo Magela Fernandes 
Supervisor de Produção e 

Programação 
03 129 07.10.2008 

Nelber da Silva Martins Assistente   Legislativo 02 129 07.10.2008 

Regina Dalva Z. de Rezende Assistente  de Apoio Legislativo 07 129 07.10.2008 

Geovane Jader Effgen Assistente Legislativo 03 129 08.10.2008 

Inacia Tristão de Almeida Adjunto  Legislativo 01 129 08.10.2008 
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Vagner Coslop Ferreira Assistente Legislativo 02 129 08.10.2008 

Eliane Jantorni dos Santos Assistente de Apoio Legislativo 01 129 09.10.2008 

Marlene Martins Ribeiro Assistente Legislativo 01 129 09.10.2008 

Vera Lucia Laya Trindade Assistente Legislativo 01 142 10.10.2008 

Antonio Roberto Zamprogno Taquigrafo Parlamentar  Revisor 05 129 13.10.2008 

Cíntia Cardoso Kuster Assistente  Legislativo 05 142 13.10.2008 

Helder Perozini Assistente de Apoio Legislativo 02 129 13.10.2008 

Nádia Willian Silva de Holanda Assistente  Legislativo 05 129 13.10.2008 

Nelsa Amaral da Silva Moraes Supervisor Operacional 05 129 13.10.2008 

Cristiane Silva Neves Agente  de Apoio Legislativo 10 142 14.10.2008 

Luiz Victor Resende Murad Assistente Legislativo 01 142 14.10.2008 

Paulo Fernando Brayner Repórter Cinematográfico 07 129 14.10.2008 

Noemir Gomes Assistente  de Apoio Legislativo 01 142 16.10.2008 

Priscila Batista Sales Supervisor Legislativo 15 129 16.10.2008 

Silvia Helena Altoé Assistente Legislativo 15 129 16.10.2008 

Sergio Marçal Gouveia Assistente Legislativo 01 129 17.10.2008 

Paula de Miranda Portella 
Assistente de Apoio Legislativo 

05 129 20.10.2008 

Paola Policarpo da Silva 
Adjunto  Legislativo 

01 129 20.10.2008 

Adriane Sperancini Martins 
Taquigrafo Parlamentar Revisor 

01 129 21.10.2008 

Paola Policarpo da Silva 
Adjunto  Legislativo 

01 129 21.10.2008 

Luciana Schwan Justo de 

Carvalho Assistente de Apoio Legislativo 
02 129 23.10.2008 

Maria Soares da Rocha da Silva Adjunto  Legislativo 03 129 23.10.2008 

Paulo Fernando Brayner Repórter Cinematográfico 03 129 23.10.2008 

Paola Policarpo da Silva 
Adjunto  Legislativo 

02 129 23.10.2008 

Inacia Tristão de Almeida 
Adjunto  Legislativo 

01 129 24.10.2008 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 29 de outubro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 



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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