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ATAS DAS SESSÕES 
 

OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 
DE SETEMBRO DE 2009. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Freitas, Givaldo Vieira, Luiz 
Carlos Moreira, Marcelo Coelho, Rodrigo 
Chamoun, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

 
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Marcelo Coelho e a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado 
Givaldo Vieira) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido o Senhor Deputado Givaldo 
Vieira a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Givaldo 
Vieira lê Provérbios, 22:17) 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. 

 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Marcelo Santos e 
Paulo Roberto) 

 

O SR. VANDINHO LEITE - Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Senhor Deputado Vandinho Leite. 

 

O SR. FREITAS - Senhor Presidente, pela 
ordem! Solicito minha inscrição na fase das 
Comunicações. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Freitas. 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da octogésima sessão ordinária, 
realizada em 02 de setembro de 2009. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da vigésima sexta sessão solene, 
realizada em 03 de setembro de 2009. (Pausa) 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Paulo Roberto.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito um minuto de 
silêncio em intenção da alma de meu colega, meu 
xará, Hércules de Souza Ribeiro, que faleceu neste 
fim de semana. Repito e registro, com tristeza, o 
falecimento do meu colega, meu xará e meu amigo. 
Ao mesmo tempo agradeço à imprensa as 
manifestações, bem como de muitos amigos, que 
fizeram confusão de que eu teria falecido. Estiveram 
presentes acompanhando o sepultamento muitos 
amigos, entre eles o Presidente desta Casa, Senhor 
Deputado Elcio Alvares, e o Secretário Geral da 
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Mesa, Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, muito 
amigo da vítima. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Solicito a todos que façamos, de pé, 
um minuto de silêncio em homenagem ao 
falecimento do Senhor Hércules de Souza Ribeiro.  

 
(É feito um minuto de silêncio) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido o senhor 1.º Secretário a 
proceder à leitura do Expediente. 

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 

312/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE SANEAMENTO, 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
 

Vitória, 11 de agosto de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2.° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 011/2009 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de São 
José do Calçado, cujo objeto é a pavimentação de 
diversas no município de São José do Calçado. 

Pelo exposto, aproveito o ensejo para 
apresentar minhas expressões de estima e elevada 
consideração, colocando-nos desde logo à disposição 
para maiores esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO RUY VALIM CARNELLI 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 

 
OFÍCIO N.º 333/2009. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
SECRETARIA DE SANEAMENTO, 

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

Vitória, 21 de agosto de 2009. 

 
Senhor Presidente, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento ao 

disposto no art. 116, § 2.° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 012/2009 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Vila 
Valério, cujo objeto é o calçamento da sede do 
Córrego Paraisópolis, Distrito de Jurama, no 
município de Vila Valério. 

Pelo exposto, aproveito o ensejo para 
apresentar minhas expressões de estima e elevada 
consideração, colocando-nos desde logo à disposição 
para maiores esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO RUY VALIM CARNELLI 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Finanças e 
de Saneamento. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 

149/2009. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA-ES 

 
Marilândia, 26 de agosto 2009. 

 
Senhor Presidente, 

 
Vimos por meio deste, que o Programa do 

Governo Federal “Luz para todos” atendeu 399 
famílias marilandenses até a presente data, sendo 
que são ainda previstos mais 38 atendimentos até o 
final deste ano e que a previsão de atendimentos 
para o ano de 2010, de acordo com a Empresa Luz 
e Força Santa Maria, responsável pelos serviços de 
energia elétrica deste Município é de mais 94 
atendimentos. 

Aproveitamos para elevar nossos votos de 
sincera estima e distinta consideração  
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Atenciosamente, 
 

GEDER CAMATA 
Prefeito Municipal 

 
Rua: Ângela Savergnini, 93 – CEP 29725-000 - 

Marilândia-ES – Fax:3724-1089 – Telefone: 3724-
2968 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Finanças e 
de Ciência e Tecnologia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 

353/2009.  

 
Vitória, 1º de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Justifico minha ausência na Sessão Ordinária 
do dia 02 de setembro de 2009 (quarta-feira), quando 
irei ao município mineiro de Aimorés, como 
presidente da Cipe Rio Doce, participar do 
lançamento de três publicações ligadas ao meio 
ambiente e à Bacia do Rio Doce, a convite do 
Instituto Terra. 
 

Atenciosamente, 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

 
Ao  
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 

133/2009. 
 
Assunto: Justificativa de ausência na Sessão 
ordinária do dia 1 de setembro de 2009. 

 
Senhor Presidente, 

Com base no art. 23, § 1.º, III combinado 
com o art. 305, §§ 6.º e 7.º do Regimento Interno 
Resolução 2.700/2009, vimos justificar a ausência na 
Sessão Ordinária do dia 1.º de setembro de 2009, pois 
estávamos em atividade parlamentar fora desta Casa 
de Leis. 
 

Atenciosamente, 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Vice-Líder do Governo 
Líder do PMDB 

 
Ao  
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 

N.º 130/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 03 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Dou conhecimento a essa ilustre Casa de Leis 
que, no período de 05 a 13/09/2009, estarei em férias 
referente ao exercício de 2008, ocasião em que 
assumirá o governo o Ex.mo Senhor Vice-Governador 
Dr. Ricardo de Rezende Ferraço. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 

N.º 131/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 03 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
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Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o 
anexo projeto de lei complementar onde proponho a 
criação de 03 (três) cargos de provimento efetivo de 
Técnico Superior de Suporte, ao tempo em que 
proponho, também a extinção de l1 (onze) cargos de 
Agente Operacional I, 03 (três) de Agente de Suporte 
II, 01 (um) de Assistente Operacional e 02 (dois) de 
Técnico Operacional, todos de provimento efetivo, 
no âmbito do Departamento de Estradas e Rodagens 
do Espírito Santo - DER/ES. 

O DER/ES tem, hoje, sob sua 
responsabilidade mais de 80 obras rodoviárias e de 
infraestrutura, bem como obras hidráulicas e 
rodoviárias em áreas urbanas, todas de grande 
interesse público e que, brevemente, serão licitadas 
várias delas que já estão projetadas e serão realizadas 
com o financiamento do BID, Programa esse já 
autorizado por essa Assembleia Legislativa. Dentre o 
volume de obras estão mais de 370 km de 
reabilitação e pavimentação de rodovias beneficiando 
todo o Estado. 

Por tudo isso, necessário se toma o 
fortalecimento do Quadro Operacional daquela 
autarquia que se encontra defasado em razão de boa 
parte dos servidores estarem atingindo a condição de 
desligamento por aposentadoria. 

A proposta que ora submeto ao exame dessa 
Casa não acarretará despesa, posto que, ao tempo que 
são criados cargos, em contrapartida são extintos 
outros que somam um valor superior. 

Assim, Senhor Presidente, solicito de V. Ex.ª 
e ilustres pares a acolhida ao projeto de lei 
complementar anexo por entendê-lo justo e razoável. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
24/2009. 
 

Acrescenta e exclui quantitativos de 
cargos efetivos no âmbito do 
Departamento de Estradas e 
Rodagens do Espírito Santo- DER-
ES 

 
Art. 1.º Ficam acrescentados no anexo VII 

da Lei Complementar n.° 381, de 28/02/2007, 03 
(três) cargos de provimento efetivo de Técnico 
Superior de Suporte. 

 
Art. 2.º Ficam excluídos do anexo VII da Lei 

Complementar n.º 381, de 28/02/2007, 11 (onze) 
cargos de provimento efetivo de Agente Operacional 
I, 03 (três) de Agente de Suporte II, 01 (um) de 
Assistente Operacional e 02 (dois) de Técnico 
Operacional. 

Art. 3.º Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei complementar. 

 
Art. 4.º Esta lei complementar entra em vigor 

na data de sua publicação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 
de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROPOSTA 

DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 005/2009.  
 

Altera o Caput e acrescenta 
parágrafos ao Art. 229 da 
Constituição Estadual 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º O Art. 229 da Constituição Estadual, 
acrescentado de mais três parágrafos, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
"Art. 229. Aos maiores de sessenta e 
cinco anos e aos menores de cinco 
anos de idade, e às pessoas 
portadoras de deficiência é garantida 
a gratuidade no transporte coletivo 
urbano, intermunicipal e 
intermunicipal urbano, em todo 
território estadual, mediante a 
apresentação de documento oficial 
de identificação e, na forma da lei 
complementar de iniciativa do Poder 
Executivo, em cujo texto constarão 
parâmetros necessários para a 
habilitação do deficiente ao 
benefício, especialmente em relação 
ao grau de sua capacidade física, à 
condição financeira de sua família e 
à limitação do uso da gratuidade." 
 
(...) 

 
§ 6.º Ficam reservadas duas vagas gratuitas 

por veículo de transporte coletivo intermunicipal em 
todo o território estadual para os maiores de sessenta 
e cinco anos e aos menores de cinco anos de idade, e 
às pessoas portadoras de deficiência, que 
comprovarem renda familiar nos seguintes valores: 
 

a - Valor igual ou inferior a um Piso 
Nacional de Salário, no caso do 
beneficiário residir sozinho; 
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b - Valor igual ou inferior a três 
Pisos Nacional de Salário, no caso de 
família composta por até quatro 
membros; 
 
c - Valor igual ou inferior a seis 
Pisos Nacional de Salário, no caso de 
família composta por mais de quatro 
membros; 

 
§ 7.º Fica garantido o desconto de 

cinquenta por cento, no mínimo, no valor das 
passagens de transporte coletivo intermunicipal 
em todo o território estadual que excederem as 
vagas gratuitas para aos maiores de sessenta e 
cinco anos e aos menores de cinco anos de idade, 
e às pessoas portadoras de deficiência, com 
renda comprovada nos termos do § 4.º. 
 

§ 8.º Caberá aos órgãos competentes definir 
os mecanismos e os critérios para o exercício dos 
direitos previstos nos parágrafos 4.º e 5.º.” 
 

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

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. 
 

ROBSON VAILLANT 
MARCELO COELHO 

DARY PAGUNG 
DOUTOR HÉRCULES 
RODRIGO CHAMOUN 

RAFAEL FAVATTO 
VANDINHO LEITE 
CLAUDIO VEREZA 

GIULIANNO DOS ANJOS 
PAULO ROBERTO 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Esta Proposta de Emenda Constitucional visa 

adequar a Legislação Estadual ao disposto nos Arts. 
39 e seguintes da Lei Federal n.º 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso), uma vez que a referida Lei 
concedeu direitos aos idosos de baixa renda - com a 
gratuidade de passagens e desconto de 50% no preço 
das passagens nos casos que excederem o limite de 
vagas disponíveis - apenas no transporte coletivo 
interestadual, deixando o transporte coletivo 
municipal para competência do município e o 
intermunicipal para a competência do Estado. 

O texto atual de nossa Constituição, em seu 
Art. 229, § 2.º, por seu turno veda a concessão de 
gratuidade ou qualquer redução no transporte 
coletivo intermunicipal fora dos casos previstos 
naquele artigo. Assim é que propomos a presente 
alteração, a fim de conceder aos idosos com baixa 
renda o direito de gratuidade no transporte coletivo 
fora dos casos previstos naquele artigo. Assim é que 

propomos a presente alteração, a fim de conceder aos 
idosos com baixa renda o direito de gratuidade no 
transporte coletivo intermunicipal capixaba, sendo 
que eles já possuem esses mesmos direitos em 
relação ao transporte coletivo interestadual, desde a 
edição do Estatuto do Idoso. 

É mais um instrumento para garantir a 
dignidade aos idosos, especialmente àqueles cuja 
renda impossibilita a consecução de inúmeras 
necessidades, como por exemplo, o deslocamento 
intermunicipal. 

Diante, portanto, do relevante resultado a que 
esta proposta implicará é que contamos com os 
nobres pares na aprovação da mesma. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 258 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Mobilidade 
Urbana e de Finanças. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito cópia na íntegra da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 05/2009, de 
autoria do Senhor Deputado Robson Vaillant.   

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está registrado o pedido de V. Ex.ª. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N.º 441/2009. 
 

Declara de Utilidade Pública a 
Associação dos Pescadores e 
Assemelhados de Povoação – APAP, 
de Linhares/ES 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica declarada de Utilidade Pública a 
Associação dos Pescadores e Assemelhados de 
Povoação – APAP, situada em Linhares/ES. 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2009. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 Líder do DEM 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Associação dos Pescadores e 
Assemelhados de Povoação – APAP, situada na 
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Avenida Praiana, s/n.º, Distrito de Povoação, 
Linhares/ES, é uma entidade civil, que atende 
principalmente aqueles que fazem da pesca e 
assemelhados sua profissão e meio de subsistência. 
Tem por finalidade a representação, promoção do 
desenvolvimento econômico dos pescadores 
associados, assim como promove a defesa dos 
direitos e interesses dos seus associados.   

Diante das considerações acima, conto com o 
apoio de Vossas Excelências para aprovação do 
anexo projeto, na forma apresentada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Assistência Social, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE RESOLUÇÃO N.º 16/2009. 
 

Cria, no âmbito da Assembleia 
Legislativa a Comenda de Mérito 
“Maurício de Oliveira” 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica criada, no âmbito da 
Assembleia Legislativa a Comenda “Maurício de 
Oliveira”, a ser outorgada aos músicos e integrantes 
da área de educação musical do Estado do Espírito 
Santo que se destacarem pelos relevantes serviços 
que prestarem à sociedade capixaba. 

 
Art. 2.º Os outorgados com a Comenda terão 

garantido a prerrogativa de usar o respectivo título 
por extenso, junto a seu nome, em quaisquer 
impressos pessoais. 

 
Art. 3.º A comenda será concedida em forma 

de uma medalha, acompanhada de diploma e inscrita 
em livro de registros desta Casa de Leis. 

 
§ 1.º A insígnia da medalha do mérito será 

uma cruz de 04 (quatro) braços arredondados e 
esmaltados em branco e azul contendo no centro 01 
(um) disco com a efígie do músico Maurício de 
Oliveira, tendo em volta a legenda Comenda 
Maurício de Oliveira no reverso 01 (um) disco com 
as armas do Estado, e em volta, a inscrição: 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
§ 2.º A medalha mencionada no “caput” 

deste art. ficará dependurada numa fita de gorgurão 
de seda, medindo 03 x 60 cm de comprimento, nas 
cores azul, rosa e branco. 

§ 3.º O estojo da medalha será em jérsei azul 
marinho, com formação de veludo também em azul 
marinho, com forração de veludo também em azul 
marinho, com chapéu em cetim branco medindo 14,5 
x 10 cm. 

 
Art. 4.º Anualmente serão concedidas até 06 

(seis) Comendas, que serão entregues 
preferencialmente no dia 22 de novembro, em Sessão 
Solene realizada para esse fim. 

 
§ 1.º As indicações contendo os nomes 

agraciados deverão ser encaminhadas ao Plenário, 
para discussão e votação, no prazo máximo de até 45 
(quarenta e cinco) dias anteriores à realização da 
Sessão Solene de entrega das Comendas. 

 
§ 2.º As indicações deverão conter ainda, as 

assinaturas de mínimo 1/3 (um terço) dos 
parlamentares. 

 
Art. 5.º As despesas decorrentes da execução 

da presente Resolução correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 

 
Art. 6.º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Projeto de Resolução tem por 

objetivo instituir a “Comenda Maurício de Oliveira”, 
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, a ser concedida aos músicos e 
integrantes da área de educação musical do Estado do 
Espírito Santo. 

Os homenageados receberão uma medalha, 
acompanhada de diploma e ainda terão registro 
oficial nesta Casa de Leis. 

Justifica-se o presente pela necessidade de 
instituir uma homenagem, específica para aqueles 
que se destacaram na área de educação musical, 
enaltecendo o valoroso trabalho que esses 
profissionais prestam. 

O músico Maurício de Oliveira, um dos 
maiores violonistas brasileiros como era conhecido, 
foi sem dúvida o maior músico do Espírito Santo, um 
dos principais artistas de nossa terra. Sua longa 
carreira Maurício de Oliveira foi um embaixador 
capixaba no Brasil e no mundo, respeitado por sua 
técnica e admirado por seu talento.  

Capixaba de Vitória, ele deixa uma 
importante obra musical, como a bela Canção da Paz, 
sua composição mais conhecida. Grande intérprete de 
Villa – Lobos, sua discografia é marcante.  
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Maurício de Oliveira sempre foi motivo de 
orgulho para nós capixabas. Pessoa sensível amava a 
música como ao povo do Espírito Santo, estado onde 
sempre residiu e que defendia com brio. Foi, sem 
dúvida o maior músico da nossa terra e nos deixa 
uma rica obra musical, que também será admirada 
pelas gerações futuras. 

Maurício de Oliveira nasceu no dia 19 de 
Julho de 1925 (na verdade, em 1924, pois seu pai 
lhe registrou um ano depois do nascimento) numa 
residência humilde ao lado do Forte São João 
(atual Saldanha da Gama), no antigo Porto das 
Pedreiras. Filho e neto de pescadores, alguns de 
seus parentes mais próximos já despontavam para a 
música. Porém, a má fama de boêmio dos músicos 
capixabas e a condição financeira da família fez 
com que seu pai, Sebastião Rodrigues de Oliveira 
lhe impedisse ainda criança de aprender o violão. 
Maurício de Oliveira recordava esse momento... 
“quando eu resolvi ser músico, meu pai não gostou 
porque já havia um caso na família de um violonista 
tio meu (José Inácio Oliveira) que morreu de tanto 
beber. Se eu não quisesse ser pescador, eu teria que 
escolher outra profissão, menos músico.”   

A insistência do garoto Maurício (que tocava 
cavaquinho desde os 6 (seis) anos de idade) em 
aprender o violão lhe propiciou uma contribuição de 
seu irmão José de Oliveira e do Linotipista do Diário 
Oficial José Rufino (ambos violonistas).  Com toda 
essa ajuda, Maurício começava a entender a arte do 
violão sem frequentar escolas, de forma artesanal 
(autodidata). Em 1936, quando Maurício e seu irmão 
José tocavam na festa de São Pedro na Praia do Suá, 
apareceu um Senhor admirado com a apresentação e 
lhes fez uma proposta. Era Clóvis Gomes, diretor 
artístico da rádio Espírito Santo e os convidou para 
ingressar no rádio. Em 1937 formaram então a dupla 
“Os irmãos Oliveiras” e por mais de 2 (dois) anos 
ensaiaram gratuitamente para a Espírito Santo, pois 
enquanto não houvesse a concessão do governo 
Federal, a rádio não poderia entrar no ar. Nesse 
espaço de tempo, as atrações musicais da rádio se 
encontravam permanentemente em Jucutuquara - 
Vitória, na casa de Didi Chagas (a quem Maurício 
chamava carinhosamente de “a Carmem Miranda 
Capixaba”).  Estreando sua extensa programação em 
setembro de 1940, a rádio Espírito Santo, em termos 
musicais, contava inicialmente com a Orquestra de 
Clóvis Cruz, o regional de Luís Noronha, a dupla 
sertaneja Sebastião e Peixinho e “os irmãos 
Oliveiras”. Como podemos perceber Maurício de 
Oliveira, apesar de ainda ser adolescente, mantinha 
um contato freqüente com os maiores nomes da 
música capixaba. 

Faleceu às 15h30min, do dia 01 de setembro 
de 2009, após sofrer um infarto. O corpo do músico 
foi velado no Teatro Carlos Gomes, no centro de 
Vitória, onde permaneceu até as 11h, do dia 02 de 
setembro. Seu enterro foi realizado às 12h no 
Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras – Serra. 

Certos do reconhecimento de Vossas 
Excelências para este pleito, que marca a História de 
um dos maiores músicos do Espírito Santo, conto 
com o apoio dos Nobres Pares. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cultura, de Finanças e à Mesa Diretora.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 358/2009. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
EMENTA: Institui no Calendário 
Oficial do Estado a Semana da 
Arborização Voluntária 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.º 205/2009, de autoria da 

Deputada Luzia Toledo, tem como finalidade instituir 
no calendário oficial do Estado a semana da 
arborização voluntária, passou pelo crivo da Mesa 
Diretora sem restrições em 12/05/2009; publicado no 
Diário do Poder Judiciário do dia 22 de maio de 
2009. 

Na justificativa, de seu Projeto de Lei, 
embora sem assinatura, a Autora faz uma sucinta 
explanação de sua pretensão ao propor a proposição 
ora em análise, onde coloca seu ponto-de-vista, 

O presente Projeto de Lei, 205/2009, veio a 
esta Procuradoria para exame e parecer na forma do 
disposto no art. 121 do Regimento Interno 
(Resolução n.º 2.700/2009) e, distribuída a matéria, 
coube-nos examiná-la e oferecer parecer técnico e 
confeccionar a minuta do relator. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E LEGALIDADE. 
 

O Projeto de Lei ora sob análise, naquilo que 
pertine à sua matéria-objeto, qual seja, institui no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, a SEMANA 
DA ARBORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA, atende os 
requisitos de constitucionalidade, tanto material com 
formal, uma vez que não invade a competência do 
Chefe do Poder Executivo, a saber: 

 
Ao ser analisado preliminarmente pela Mesa 

Diretora, não houve qualquer restrição na proposição 
de autoria da Deputada Autora, o que impulsionou o 
Projeto para exame na Comissão de Constituição e 
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Justiça, Serviço Público Redação. Podemos caminhar 
no sentido da competência comum "ex vi" do art. 23, 
incisos, V, VI. VIII, da Carta da República. Entende-
se que a competência comum é prevista para aquelas 
matérias em que há a coincidência entre os interesses 
geral, regional e local, revelando, por isso mesmo, 
temas de grande relevância social que devem ser 
amplamente tutelados por todos os entes federativos. 

Com certeza, estamos diante de um Projeto 
de competência comum formal Não existe usurpação 
de competência do Poder Executivo. Portanto, não 
existe óbice quanto ao art. 63, parágrafo único da 
Constituição Estadual. Com isso, muito menos, na 
esfera da competência federal, no que dispõe o art. 
61, § 1.º da Constituição Federal. Regimentalmente a 
matéria deve ser votada em turno único. 

No tocante à juridicidade, legalidade e 
técnica legislativa não existem óbices que possam 
impedir a tramitação regular da matéria. Não existe 
contrariedade de norma jurídica que possa 
inviabilizar a tramitação regular do Projeto de Lei de 
em comento. 

Dito isto, entendemos que o Projeto de Lei de 
n.º 205/2009, de autoria da Deputada Estadual Luzia 
Toledo, que INSTITUI NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO A SEMANA DA 
ARBORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA", a ser 
realizada , anualmente, na semana que sucede o 
dia 21 de setembro - DIA DA ÁRVORE, é 
constitucional, também, atende no que diz respeito à 
juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. 

Portanto, como ficou exposto acima, não 
existe óbice que possa dificultar a tramitação 
regimentalmente do projeto em comento, já que a sua 
constitucionalidade é cristalina. 

É o parecer que ofereço na qualidade de 
Relator do Projeto de Lei de n.º 205/2009. 
 

PARECER 358/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei de n.º 
205/2009 de autoria da Deputada Estadual Luzia 
Toledo. 
 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/ Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DARY PAGUNG 
JANETE DE SÁ 

LUZIA TOLEDO 
CLAUDIO VEREZA 

 
PARECER N.º 010/2009 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 205/2009, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo visa instituir no Calendário 
Oficial do Estado a Semana da Arborização 
Voluntária. 

A matéria foi protocolada no dia 08/05/2009, 
lida no expediente do dia 12/05/2009, encontra-se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
22/05/2009, às páginas 1632, conforme despacho 
folhas 05 dos autos. 

Recebeu Parecer de n.º 358/2009, pela 
constitucionalidade e legalidade na Comissão de 
Justiça, vindo a seguir a esta douta Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente para análise do mérito. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 205/2009, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo visa instituir no Calendário 
Oficial do Estado a Semana da Arborização 
Voluntária, a ser realizada anualmente na semana que 
sucede o dia 21 de setembro – Dia da Árvore. 

Conforme normatiza o art. 2.º da iniciativa, a 
referida semana tem por objetivo fomentar de 
discussões técnicas e promoção da conscientização 
pública sobre a necessidade do plantio de árvores, 
sobretudo em ambiente urbano, para a minimização 
dos efeitos provocados pelo aumento da temperatura 
nas cidades.  

O Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça teve como base legal e constitucional o art. 
63, parágrafo único da Constituição Estadual e art. 
61, § 1.º da Constituição Federal. 

Neste contexto, a Carta da República também 
preconiza em seu art. 23, VI que é de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, proteger o Meio Ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas.  

Quanto à análise do mérito a iniciativa 
encontra respaldo para sua tramitação diante do que 
estatui o Art. 46, da Resolução n.º 2.700/2009, a 
saber: 

 
“Art. 46 – À Comissão de Proteção 
ao Meio Ambiente compete opinar 
sobre: 
 
I – medidas legislativas de 
preservação ao meio ambiente; 
 
(...) 
 
III – conservação do meio ambiente, 
tendo em vista o uso racional de 
recursos naturais, promovendo 
palestras, conferências, estudos e 
debates em trabalhos técnicos 
relativos à poluição ambiental; 
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IV – política estadual de proteção ao 
meio ambiente;” 

 
Assim, ante as fundamentações exaradas no 

parecer, somos pela adoção do seguinte: 
 

A COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE é pela aprovação do Projeto de 
Lei de n.º 205/2009, de autoria da Deputada Luzia 
Toledo. 
 

Sala das Comissões, 1.º de setembro de 
2009. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Presidente 

DOUTOR HÉRCULES 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER N.º 
409/2009.  
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei n.º 213/2009, de 

autoria da Deputada Luzia Toledo, visa instituir o 
“Dia do Tropeiro, a ser comemorado, anualmente, 
no primeiro domingo de setembro.” 

Na justificativa de seu Projeto de Lei, a 
autora assevera que o objetivo da propositura é 
homenagear os tropeiros, e que a propositura visa, em 
especial, “resgatar e preservar a contribuição dos 
tropeiros para a formação cultural brasileira, bem 
como, para demonstrar o nosso reconhecimento e o 
respeito a esses homens, que com muita garra e 
dinamismo contribuíram diretamente para o 
desenvolvimento do nosso país.” 

A autora destaca que, “O tropeirismo 
propriamente dito teve início em 1733, com a 
abertura por Cristóvão Pereira de Abreu, da Estrada 
da Serra, ligando o litoral ao planalto por terra. Com 
isso, ampliou consideravelmente o fluxo de muares 
do Sul para o Centro. O mercado se organizou, 
criando-se, em 1750, a Feira de Sorocaba, que se 
tornou o símbolo da divisão do trabalho na economia 
comercial tropeira, em Tropa Solta e Tropa Arreada. 
Muitos paulistas, mineiros, sorocabanos, paraenses, 
capixabas, etc se incorporaram às atividades e ao 
comércio das tropas. Surgiram povoados nos 

acampamentos de tropas e milhares de novos 
caminhos foram abertos pelos tropeiros.(...)” 

Apresenta que, “Ainda hoje encontramos 
tropeiros exercitando a sua missão pelos distantes 
pontos do nosso país e, graças ao trabalho desses 
homens perpetuam-se informações sobre as tradições, 
os usos, os costumes e até a medicina popular de 
diversas comunidades das mais distantes regiões 
brasileiras.” 

A matéria foi protocolada em 12 de maio de 
2009, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
13 de maio de 2009 e encontra-se publicada no 
Diário do Poder  Legislativo do dia 22 de maio de 
2009, às páginas 1777 e 1778. 

O presente Projeto de Lei veio a esta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação para exame e parecer na forma do disposto 
no art. 40, do Regimento Interno (Resolução n.º 
2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 
examiná-la e emitir parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
LEGALIDADE, DA CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL E MATERIAL E DA 
JURIDICIDADE. 

 
A matéria constante do Projeto de Lei n.º 

213/2009, visa instituir o “Dia do Tropeiro”, a ser 
comemorado, anualmente, no primeiro domingo 
de setembro. 

Sob o prisma da constitucionalidade e 
legalidade, entendemos que não há quaisquer 
obstáculos a serem levantados, visto que o presente 
Projeto de Lei está escudado nos preceitos constantes 
da Constituição Federal e nos termos dos arts. 55, 
caput e 63, caput, ambos da Constituição Estadual, e 
ainda, art. 151, § 3.º, do Regimento Interno, a seguir 
transcritos: 
 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
 
“Art. 55. Cabe à Assembleia 
Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre 
todas as matérias de competência do 
Estado, especialmente sobre:  
 
(...) 
 
............................................................ 
 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público, e 
aos cidadãos, satisfeitos os 
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requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.  
 
(...)” 
 
............................................................ 
 
REGIMENTO INTERNO DA 
ALES 
 
“Art. 151. Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e de 
lei.  
 
(...) 
 
§ 3.º Os projetos de lei são os 
destinados a regular as matérias de 
competência do poder legislativo 
com sanção do Governador do 
Estado.” (sem grifos no original). 
 

Portanto, não há que se falar 
em vício que macule a 
constitucionalidade da referida 
matéria. No tocante a legalidade o 
assunto é regulamentado pelos arts. 
276, V e 277, ambos do Regimento 
Interno (Resolução n.º 2.700/2009), 
sendo que os pressupostos formais 
para a inclusão no calendário oficial 
de eventos do Estado destacam-se 
nos dispositivos previstos na 
legislação acima citadas. 
Destacamos, in verbis, os 
dispositivos dos arts. 276, V e 277: 
 
“Art. 276 – Compete às comissões 
permanentes abaixo referidas a 
votação dos projetos de lei que 
versem sobre as seguintes matérias: 
 
(...) 
 
V— as demais comissões 
permanentes – inclusão no 
calendário oficial de eventos de uma 
data especial para homenagem 
concernente ao seu respectivo campo 
temático.” 
 
(...) 
 
“Art. 277 – Após sua publicação, o 
projeto de lei será encaminhado 
para o cumprimento do disposto no 
artigo 41, inciso I, e, conforme a 
matéria tratada, submetido à 
votação numa das comissões 
indicadas no artigo 276.” 

Do exame dos pressupostos, verifica-se a 
instrução adequada dos autos havendo o projeto de 
lei satisfeito, integralmente, todos os requisitos legais 
exigidos. Sendo assim, não há óbice jurídico que 
possa impedir a regular tramitação da presente 
proposição, haja vista não existir infringência aos 
princípios de constitucionalidade material e formal e 
de legalidade. 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais do art. 63, caput, da Constituição 
Estadual, que estabelece a iniciativa concorrente para 
legislar sobre a matéria em questão. 

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade forma objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, é de 
competência da Comissão indicada, nos termos do 
art. 277, inciso V, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 60, § 2.º, inciso XI, da Constituição 
Estadual. Portanto, o quorum para aprovação da 
matéria na Comissão e o respectivo processo de 
votação são os estabelecidos no art. 277, § 1.º, do 
Regimento Interno, ou seja, “o projeto de lei será 
aprovado pelo voto favorável da maioria,  estando  
presente a maioria absoluta dos membros da 
Comissão, em  votação nominal”. (grifo nosso) 

Com relação ao exame sob a ótica da técnica 
legislativa, deixo a cargo da Diretoria Legislativa de 
Redação — DLR, a quem compete tal procedimento, 
devendo ser observados os dispositivos preconizados 
na Lei Complementar Federal n.º 95/1998, com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar 
Federal n.º 107/2001.  

Por todo o exposto, concluímos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 
n.º 213/2009, de autoria da Deputada Luzia Toledo, 
devendo desta forma, seguir sua tramitação normal, 
ao tempo em que sugerimos aos demais membros 
desta douta Comissão, a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 409/2009 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
213/2009, de autoria da Deputada Luzia Toledo. 

 
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DARY PAGUNG 

 
PARECER N.º 012/2009. 

 
COMISSÃO DE CULTURA 
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RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 213/2009 de autoria da 
Excelentíssima Deputada Luzia Toledo “Institui o Dia 
do Tropeiro no Calendário do Estado do Espírito 
Santo”, a ser comemorado anualmente no primeiro 
domingo de setembro. Foi publicado nas páginas 1777 e 
1778 do Diário do Poder Legislativa do dia 22 de maio 
de 2009, e após análise do mesmo pela Procuradoria 
Geral desta Casa de leis, foi exarado Parecer Técnico 
pela sua “constitucionalidade e legalidade”. 

Após o Parecer exarado pela Procuradoria, o 
Projeto em foco foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, em 
cumprimento ao art. 40, I do Regimento Interno deste 
Parlamento, onde teve apreciação favorável à sua 
aprovação, decidindo aquela Comissão, através do 
Parecer n.º 409/2009, de 18 de agosto de 2009, pela 
Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei. 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de iniciativa da Excelentíssima 
Senhora Deputada Luzia Toledo que ora é examinado 
por esta Comissão de Cultura da Assembleia 
Legislativa, visa instituir no calendário do Estado do 
Espírito Santo, o “Dia do Tropeiro, a ser 
comemorado anualmente no primeiro domingo de 
setembro.” 

Decerto os Tropeiros desempenharam um 
importante e destacado papel no cenário nacional, 
antes que o país passasse a contar com meios de 
transporte como os automotivos, que foram os 
grandes responsáveis pelo inicio ao declínio da 
atividade. 

Antes dos caminhões (e também os trens), os 
tropeiros levavam mercadorias a diversos pontos do 
país, em trajetos que ainda hoje são lembrados e 
fazem parte de comemorações periódicas dos que 
cultivam a preservação da memória das antigas tropas 
que percorriam diversos trajetos pelo país. 

Tendo em conta a importância dos Tropeiros 
para o desenvolvimento do comércio no país, dentre 
outras contribuições, esta Comissão destaca a 
importância da matéria em exame, relatando pela sua 
aprovação. 

É com voto! 
 

PARECER N.º 012/2009. 
 
A COMISSÃO DE CULTURA é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 213/2009, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo. 
 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente / Relator 

JANETE DE SÁ 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 397/2009. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 228/2009, de autoria do 
Senhor Deputado Da Vitória, objetiva instituir o dia 
estadual da música gospel. Foi protocolizada no dia 
15 de maio de 2009. Por sua vez, a Proposição foi 
lida na Sessão Ordinária do dia 19 de maio de 2009 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo datado do 
dia 27 do mesmo mês e ano, à fl. 1864.  Após, o 
Projeto recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da sua constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 
feitura, conforme dispõe o dispositivo do Art. 40 da 
Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno desta 
Augusta Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, Projeto de Lei n.º 
228/2009, de autoria do Senhor Deputado Da Vitória, 
visa instituir o Dia Estadual da Música Gospel, a ser 
comemorado no dia 22 de novembro. Para fins de 
adequação, a normatização ainda prevê outra 
providência referente ao dia recair em sábados, 
domingos ou feriados, hipótese em que as 
comemorações serão realizadas no dia útil 
subsequente. 

Seu escopo é proporcionar aos milhares de 
cristãos capixabas a possibilidade de um dia 
direcionado ao Louvor e a Adoração a Deus criando, 
assim, no Estado, um dia especifico para 
comemoração da música gospel. 

Sendo desta forma, perante a análise jurídica, 
verifica-se do diagnostico decorrente que, 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa não traz nenhum ponto de 
antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da 
Constituição Federal, quanto da Constituição 
Estadual, assim, a consagrando com a graduação de 
material e formalmente constitucional. 

Por seu turno, estendendo a análise técnica 
da proposição, verifica-se que quanto à mesma não 
há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos 
Egrégios Tribunais Superiores que impeça, material 
ou formalmente, o projeto de ser aprovado, 
consequentemente, recebe o grau de jurídico. Diante 
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dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do 
Projeto de Lei n.° 228/2009 não afronta a legislação 
federal e estadual, assim recebendo a qualidade de ser 
legal. Por fim, a técnica legislativa empregada em 
sua elaboração atende satisfatoriamente os preceitos: 
(a) da Constituição Federal, (b) da Constituição 
Estadual, (c) da Lei Complementar Federal n.° 95, de 
26 de fevereiro de 1999, e (e) da Resolução Estadual 
n.° 2.700, de 15 de julho de 2009 (Regimento Interno 
desta Nobre Assembleia legislativa). 

Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 228/2009, 
de autoria do Senhor Deputado Da Vitória, é material 
e formalmente constitucional. Ex Positis, sugerimos 
aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N.º 397/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, 
LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei n.º 
228/2009, de autoria do Senhor Deputado Da Vitória. 
 

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
LUZIA TOLEDO 

Relator 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

CLAUDIO VEREZA 
JANETE DE SÁ 

 
PARECER N.º 013/2009. 

 
COMISSÃO DE CULTURA 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.º 228/2009 de autoria do 

Excelentíssimo Deputado da Vitoria que institui “o 
Dia da Música Gospel”, a ser comemorado 
anualmente no Estado, no dia 22 de novembro. Foi 
publicado nas páginas 1864 do Diário do Poder 
Legislativo do dia 27 de maio de 2009, e após análise 
do mesmo pela Procuradoria Geral desta Casa de 
Leis, foi exarado Parecer Técnico pela sua 
“constitucionalidade, legalidade e juridicidade”. 

Após o Parecer exarado pela Procuradoria, o 
Projeto em foco foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
em cumprimento ao art. 40, I do Regimento Interno 
deste Parlamento, onde teve apreciação favorável à 
sua aprovação, decidindo aquela Comissão, através 
do Parecer n.º 397/2009, de 11 de agosto de 2009, 
pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei. 

É o Relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de iniciativo do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Da Vitória ora é apreciado por esta 
Comissão de Cultura da Assembleia, visa instituir no 
calendário do Estado do Espírito Santo, o “dia da 
Música Gospel”, cuja principal importância, 
conforme destaca o proponente, “é o louvor e a 
adoração a Deus”. 

Conforme também destaca o autor da matéria 
em exame “a música gospel tem por objetivo 
fundamental na vida de milhares de ouvintes, levar as 
boas novas através da palavra cantada”. Neste 
sentido, deve-se destacar que a música é uma das 
formas de arte que mais comove o ser humano, por 
romper barreiras e fronteiras, em prol da união dos 
homens. 

Assim, a proposta visando dedicar um dia à 
música gospel é uma iniciativa louvável, que merece 
o apoio desta Comissão à sua aprovação. 

É como voto! 
 

PARECER N.º 013/2009 
 

A COMISSÃO DE CULTURA é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 228/2009, de 
autoria do Deputado Da Vitória. 
 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente / Relator 

JANETE DE SÁ 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 368/2009. 

 
PARECER DO RELATOR 

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

 
Ao exame do teor do assunto em tela, 

observa-se que a matéria não conflita com as 
disposições do art. 63 da Constituição Estadual, cuja 
à iniciativa é de competência exclusiva do Chefe do 
Poder Executivo. 

Sobre o prisma da constitucionalidade e 
legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem 
levantados, visto que o presente Projeto de Lei 
também encontra amparo no mesmo Ordenamento 
Constitucional Estadual, inserido no art. 19, inciso 
IV, onde estabelece que compete ao Estado 
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respeitados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal, exercer, no âmbito da 
legislação concorrente, a competente legislação 
suplementar e quando couber, a plena, para atender 
as suas peculiaridades. 

A presente proposição à vista do exposto, 
não apresenta nenhum vício de origem. 

Não há, pois, quaisquer impedimentos a 
serem exposto, haja vista que o objeto ora legislado 
encontra-se em conformidade com os princípios 
norteadores do direito positivo e de acordo com as 
formas do direito, no campo da licitude e da 
legalidade. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, concluímos que o projeto atende as 
regras estabelecidas pela Lei Complementar Federal 
n.º 95 que rege a redação dos atos normativos com 
introduções apresentadas pela Lei Complementar 
Federal n.º 107/2001. 

O Projeto de Lei de autoria do Deputado Dá 
Vitória não é atingido pela reserva legal, ou seja, não 
sofre de qualquer inconstitucionalidade em sua 
redação. 

 
CONCLUSÃO 

 
À vista do exposto, o Projeto de Lei n.º 

250/2009, de autoria do Deputado Da Vitória, atende 
aos pressupostos de constitucionalidade (competência 
legislativa do Estado, atribuição da Assembleia 
Legislativa, legitimidade de iniciativa e elaboração da 
lei ordinária) e de juridicidade, devendo prosperar em 
sua tramitação, ao tempo que sugerimos aos 
membros desta douta Comissão, a adoção do seguinte 
parecer: 

 
PARECER N.º 368/2009 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa, ao Projeto de Lei n.º 
250/2009, de autoria do Deputado Da Vitória, que 
“INSTITUI O DIA DE PROTEÇÃO AO RIO 
DOCE.” 
 

Sala das Comissões, 07 de julho de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
PARECER N.º 09/2009. 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.° 250/2009, de autoria 
do Deputado Da Vitória, que institui o dia Estadual 
de Proteção ao Rio Doce. 

A Proposição foi protocolizada neste Poder 
Legislativo no dia 27 de maio de 2009, por sua 
vez, foi à mesma publicada no Diário do Poder 
Legislativo - DPL do dia 16 de junho de 2009. Em 
sequência, o Projeto de Lei n.º 250/2009 recebeu 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
Serviço Público e Redação pela constitucionalidade 
empregada em sua feitura (Parecer n.º 368/2009). 

Por fim, neste passo, seguiu seu tramite para 
esta Comissão de Proteção ao Meio Ambiente para 
emissão de Parecer, conforme dispõe o art. 46 da 
Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno desta 
Augusta Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei ora em análise, de autoria 
do Deputado Da Vitória, que institui o dia Estadual 
de Proteção ao Rio Doce. 

Conforme, elucidado na justificativa do 
Projeto, à sua entrada tem intuito de Criar o dia 
estadual de Proteção ao Rio Doce. 

Daí importância da propositura. 
Em conclusão final e considerando análise 

de mérito acima transcrito, e por ser a mais 
importante bacia hidrográfica totalmente incluída na 
Região Sudeste, identificamos no Projeto de Lei n.° 
250/2009, como portador de relevante alcance 
social, merecendo, portanto o acolhimento e a 
aprovação da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente. 

Pelo exposto, sugerimos aos Ilustres Pares 
desta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 09/2009 

 
A COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 
250/2009, de autoria do Deputado Da Vitória. 

 
Sala das Comissões, 1.º de setembro de 

2009. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Presidente 

DOUTOR HÉRCULES 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS S/N.º-2009, dos Deputados 
Paulo Roberto, Luzia Toledo, Atayde Armani, 
Claudio Vereza, César Colnago, Da Vitória, Dary 
Pagung, Euclério Sampaio, Freitas, Giulianno dos 
Anjos, Givaldo Vieira, Doutor Hércules, Luciano 
Pereira, Marcelo Coelho, Rafael Favatto, Rodrigo 
Chamoun, Sargento Valter de Paula, Sérgio Borges e 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de pesar pelo 
falecimento do Músico e Maestro Capixaba Maurício 
de Oliveira. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS S/N.º-2009, dos Deputados 
Doutor Hércules e Freitas, de votos de pesar pelo 
falecimento do Músico e Maestro Maurício de 
Oliveira. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS S/N.º-2009, do Deputado 
Freitas, de voto de pesar pelo falecimento da Senhora 
Vitalina Augusta Gava. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2009, do Deputado Dary 
Pagung, de voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Senhor João Luiz Scardua. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS S/N.º-2009, do Deputado 
Sérgio Borges, de votos de pesar pelo falecimento do 
Senhor Gennaro Auriemma e da Senhora Eunice 
Vieira Rabello. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 90/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB, nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 164, 
inciso VI do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 379/2007, de autoria do Ex.mo 
Senhor Deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre a 
criação do Projeto “ Mutirão Universitário”  
 

Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual  

Líder do PMDB 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados César Colnago, Da Vitória, 
Sargento Valter de Paula, Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 90/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 91/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB, nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 164, 
inciso VI do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 618/2007, de autoria do Ex.mo 
Senhor Deputado Elion Vargas, que institui Programa 
de Redução de Mortes nas Estradas Estaduais.  
 

Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 91/2009, que acaba de ser lido. 
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 O Presidente, de ofício, solicita recomposição 
de quorum para efeito de votação. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
César Colnago, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Freitas, Givaldo Vieira, 
Luiz Carlos Moreira, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Rodrigo Chamoun, 
Theodorico Ferraço, Vandinho Leite, 
Wanildo Sarnáglia, Sargento Valter 
de Paula e Sérgio Borges) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhores Deputados, registraram 
presença vinte Senhores Deputados.  
 Há quorum para votação.  
 Em votação o Requerimento de Urgência n.º 
91/2009. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de líder do 
PTB, peço a palavra para encaminhar votação. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, bom-dia. É um 
prazer revê-los, depois desse longo e tenebroso 
feriado estendido. 
 Cumprimentamos a nossa Bancada, mesmo 
ausente em plenário, mas que sempre colabora para 
que as votações e as tramitações de propostas de 
interesse coletivo sejam discutidas. 
 O Requerimento de Urgência n.º 91/2009 do 
Senhor Deputado Sérgio Borges, Líder do PMDB, ao 
Projeto de Lei n.º 618/2007, instituindo o programa 
de Redução de Mortes nas Estradas Estaduais, de 
autoria do ex-deputado Elion Vargas e atual promotor 
de justiça, que muita saudade nos traz. É uma 
proposta interessante, que chama naturalmente 
atenção de todo cidadão capixaba diante do índice 
grandioso de mortes em nossas rodovias. 
 Assistindo hoje aos telejornais Bom Dia 
Espírito Santo, Bom Dia Brasil e aos telejornais de 
ontem, observamos o maior caos na capital paulista 
diante das fortes chuvas que caíram naquele Estado. 
Percebemos que o número de acidades, inclusive com 
mortes, provocado pela chuva, chama a atenção para 

uma responsabilidade que devemos ter inclusive com 
o nosso Estado, especialmente, na capital, Vitória, 
que é a âncora da região metropolitana da Grande 
Vitória, para a qual temos que discutir a questão da 
mobilidade urbana e que muita gente ainda acha que 
isso é meramente a questão do trânsito. E não é.  
 Senhor Deputado Freitas, membro da 
Bancada do PTB, o Estado de São Paulo apresentou 
um exemplo clássico de que mobilidade urbana 
significa também tratar de outras questões além do 
trânsito, como os grandes rios, lagos, valões, que 
volta e meia são traçados próximos às nossas 
rodovias e quando ocorrem as chuvas, transbordam e 
causam imobilidade urbana. 
 Não é meramente trânsito o problema dos 
grandes engarrafamentos, são as construções e as 
ocupações de solos de forma desordenada; são 
autorizações e licenças ambientais para construções 
de grandes edificações verticais, sem medida de 
impacto do estacionamento, da quantidade de pessoas 
que habitarão nesse empreendimento e de veículos 
que transitam pelas nossas vias.  
 Parabenizamos a iniciativa e solicitamos à 
nossa Bancada que acompanhe o pedido de 
Requerimento de Urgência n.º 91/2009, do Deputado 
Sérgio Borges, Líder do PMDB, ao Projeto de Lei n.º 
618/2007, de autoria do ex-deputado Elion Vargas, 
que institui o programa de Redução de Mortes nas 
Estradas Estaduais. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 91/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado. 

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 
  

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Assumo a presidência neste 
momento e solicito ao Senhor 1.º Secretário, Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, que continue a leitura do 
Expediente. (Pausa) 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 92/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 164, 
inciso VI do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
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Projeto de Lei n.º 366/2008, de autoria do Ex.mo 
Senhor Deputado Marcelo Santos, que institui o 
Diploma de Reconhecimento ao Mérito Desportivo 
aos atletas que se destaca nas competições e eventos 
esportivos, estaduais, nacionais ou internacionais. 
 

Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

 Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 92/2009. 

  
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na qualidade de autor do 
Projeto de Lei n.º 366/2008, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, como líder do 
PTB, primeiro agradecemos ao Senhor Deputado 
Sérgio Borges, Líder do PMDB, que mesmo sem que 
tivéssemos pedido regime de urgência para nossa 
proposta, S. Ex.ª sensível aos projetos que tramitam 
nesta Casa, colocou sua assinatura no requerimento 
de urgência e nossa proposta está tramitando. Como 
autor do projeto de lei que ora tramita, agradecemos 
ao Senhor Deputado Sérgio Borges, e acreditamos 
que esse agradecimento também seja de nossa 
bancada. 
 Senhor Presidente Rodrigo Chamoun, com 
esse projeto, propomos a instituição do diploma de 
Reconhecimento ao Mérito Desportivo aos atletas 
que se destacarem nas competições e eventos 
esportivos, estaduais, nacionais ou internacionais. 
Essa é uma forma de comemorar com os que se 
destacam nas diversas modalidades esportivas e de 
incentivar aqueles que praticam esporte. O mesmo 
esporte que é grande combatedor das drogas e grande 
incentivador de centenas de milhares de jovens, 
adultos e crianças a fugirem da incansável corrida das 
drogas. 
 Esse Diploma de Reconhecimento ao Mérito 
Desportivo dos atletas que se destacarem é o 
incentivo que queremos dar aos atletas pela prática 
das modalidades esportivas que exercem. Com essa 
homenagem também desejamos que todos percebam 
a importância de praticar e incentivar a prática de 
esporte em sua comunidade, de seus filhos, nas 
escolas, enfim, onde puderem. Falamos sempre que o 
esporte e as igrejas têm um papel fundamental na 

sociedade. Ai de nós, se não os tivéssemos como 
colaboradores. 
 Pedimos aos colegas que aprovem o 
Requerimento de Urgência n.º 92/2009, proposto 
pelo Senhor Deputado Sérgio Borges, ao projeto de 
nossa autoria. Mesmo sem termos pedido, S. Ex.ª 
atendeu a necessidade do Estado do Espírito Santo. 
(Muito bem!) 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini e Luciano Pereira) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 92/2009. 

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

Aprovado. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, essa proposta, em 
regime de urgência, tem vital importância diante do 
momento que vivemos, com a crescente violência. 
 Volta e meia, em artigos publicados em 
jornais, sejam estaduais, nacionais ou até 
internacionais, lemos informações sobre formas de 
contribuir para a diminuição da violência. Alguns 
intelectuais da área dizem que a diminuição da 
violência aconteceria com a liberação das drogas. 
Sábado, à noite, assistimos uma entrevista com o Ex-
Ministro da Justiça, Senhor Márcio Tomaz Bastos, 
falando que a liberação do uso de drogas - hoje 
proibido pelo governo por regra federal - seria uma 
forma de minimizar seu uso. Outros já dizem que a 
diminuição da violência aconteceria se as polícias 
fossem equipadas com tecnologia. Neste caso haveria 
mais guardiões para ouvir a conversa de todos. 
Outros dizem que aumentado o efetivo das polícias 
aumentaria a sensação de segurança. 

  Mas até agora não ouvimos ninguém dizer de 
forma consistente que a maneira para minimizarmos 
a violência é o fortalecimento da instituição mais 
antiga do mundo, e que está falida: a família. O 
investimento e o reconhecimento do papel das 
igrejas, independente de seu seguimento religioso, e o 
investimento do Estado brasileiro no esporte. 

O esporte é vital, é saudável e naturalmente 
tira e inibe a ação dos criminosos na ânsia de 
corromper crianças, jovens e adultos para o crime, 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de setembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 4361 

para a comercialização de drogas e na prática de 
ilícitos.  
 É dessa forma que vemos e que entendemos 
por meio de diversas manifestações que recebemos 
por e-mails, cartas, telefonemas. Intervenções 
pessoais de cidadãos de Vitória, de Cariacica, de 
Serra ou de outros municípios. Caminhando por esses 
municípios, surgiu a ideia de instituir o diploma de 
reconhecimento ao mérito esportivo aos atletas do 
Espírito Santo que se destacarem nas competições e 
eventos esportivos estaduais, nacionais e 
internacionais. 
 Senhor Deputado Vandinho Leite, pedimos a 
V. Ex.ª, o mais jovem deputado deste Plenário, que 
apoie essa proposta para que seja aprovada. 
Esperamos que o governo tenha a sensibilidade, que 
sempre teve, de sancionar essa lei e entenda que a  
sanção é mais uma arma de combate às ações dos 
criminosos, inibindo e dando saúde e qualidade de 
vida para aqueles que praticam esporte no Espírito 
Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 
continue a leitura do Expediente. (Pausa) 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 93/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 164, 
inciso VI do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 28/2008, de autor da Ex.mo Senhor 
Deputado Marcelo Santos, que dispõe sobre a 
gratuidade do primeiro diploma dos níveis médio, 
técnicos e superior das instituições educacionais 
municipais, estaduais e particulares localizadas neste 
Estado.  
 

Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 
de 2009. 

 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 93/2009, que acaba de ser lido. 

 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de líder do 
PTB, peço a palavra para encaminhar votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, não conteremos a 
emoção que estamos sentindo agora. Ao chegar a esta 
Casa fomos surpreendido com pedido de regime de 
urgência de dois projetos de nossa autoria, pelo líder 
do PMDB nesta Casa, Senhor Deputado Sérgio 
Borges. 
 Deixamos muito claro que em momento 
algum fizemos nenhuma intervenção ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges, líder do PMDB. Mas S. 
Ex.ª, com sapiência, pesquisou nos anais da Casa e 
percebeu que essas duas propostas de nossa autoria 
têm uma relevância fundamental para a sociedade. 
 Senhor Deputado Sérgio Borges, 
cumprimentamos V. Ex.ª com os aplausos da 
sociedade capixaba por solicitar regime de urgência 
para as duas propostas de nossa autoria. É uma honra 
para nós, V. Ex.ª ter apresentado regime de urgência 
para nossas propostas. V. Ex.ª capta os projetos de 
suma importância e coloca nosso projeto nessa lista 
para discussão no Plenário desta Casa. 
 Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, permitam-nos fazer a leitura da 
ementa, que diz: 

 
“Dispõe sobre a gratuidade do 
primeiro diploma dos níveis médio, 
técnicos e superior das instituições 
educacionais municipais, estaduais e 
particulares localizadas neste 
Estado.” 

 
 A emissão e a confecção do primeiro diploma 
nas instituições citadas no nosso projeto serão 
gratuitas. As instituições não terão o direito de cobrar 
de nenhum aluno, no que está previsto neste projeto, 
um centavo sequer. Como podemos ficar insensível 
diante da apresentação do requerimento de urgência 
do vice-líder do governo nesta Casa - eterno líder - 
deputado e amigo Sérgio Borges. Agradeço a V. Ex.ª 
e será uma honra recebê-lo em nosso gabinete. 
 Pedimos aos pares que aprovem essa 
proposta. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 93/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado.   
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 94/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 164, 
inciso VI do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 280/2008, de autor Ex.mo Senhor 
Deputado Dary Pagung, que obriga instituições 
financeiras a informar aos seus clientes sobre as 
fraudes mais freqüentes, na forma que especifica. 
 

Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

 Líder do PMDB 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 94/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 95/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 164, 
inciso VI do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 255/2008, de autor Ex.mo Senhor 
Deputado Marcelo Santos, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os terminais rodoviários 
manterem cadeira de rodas à disposição de pessoas 
portadoras de deficiência ou circunstancialmente 
necessitadas uso desse equipamento. 

 
Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 

de 2009. 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 95/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 
 O SR. MARCELOS SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Mesmo sabendo que não 
temos mais tempo, gostaríamos de requerer 
justificação de voto deste item para a próxima sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – O requerimento de V. Ex.ª está 
registrado.  
 Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Comunicações. 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Aparecida Denadai. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, profissionais de 
imprensa, servidores desta Casa e telespectadores da 
TV Assembleia, bom-dia. 
 Cumprimentamos o nosso colega, Senhor 
Deputado Doutor Hércules, porque neste final de 
semana tivemos notícias ruins, e graças a Deus, 
totalmente infundadas e inverídicas. Uma repórter 
nos ligou noticiando o suposto falecimento do Senhor 
Deputado Doutor Hércules e chegamos a ter 
taquicardia. Isso não era verdadeiro, mas, 
infelizmente, foi o falecimento de um colega de S. 
Ex.ª, que também era médico e tinha o mesmo nome. 
Lamentamos pela morte desse médico, mas ficamos 
feliz porque o nosso colega, Senhor Deputado Doutor 
Hércules, está muito saudável e presente nesta sessão. 
 Falaremos de dois projetos importantes. Hoje 
debateremos um deles na Ordem do Dia. O Projeto 
de Lei n.º 374/2009, de nossa autoria, que dispõe 
sobre a proibição da publicação pela imprensa, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo de anúncios com 
fins de programas que induzam à prática de sexo. 
Temos convicção de que não é desconhecimento de 
todas as pessoas da existência desses anúncios diários 
na nossa imprensa local. São anúncios feitos por 
menores, garotas de programa e diversas outras 
situações que não possuem controle nenhum sobre 
eles. 
 Recentemente soubemos de crianças que 
colocavam esses anúncios e homens levavam essas 
menores para suas residências sem nenhum controle, 
fiscalização e sem intervenção da polícia, para a 
prisão em flagrante. Além disso, esses criminosos 
utilizam-se dos veículos de comunicação do nosso 
Estado para a prática criminosa da pedofilia. 
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 Discutiremos hoje o Projeto de Lei n.º 
374/2009 e esperamos a sua aprovação pelos colegas 
para que o mesmo se torne lei neste Estado, uma vez 
que esses anúncios atingem não somente as nossas 
crianças e adolescentes, mas também induzem à 
indústria vergonhosa da venda do próprio corpo de 
mulheres, meninos e rapazes que entram numa vida 
dura devido ao anúncio de dinheiro fácil.  
 Esse tipo de anúncio não veicula os 
problemas que surgem dessa conduta dos jovens que 
muitas vezes vendem o corpo sonhando com uma 
vida melhor, com dinheiro fácil. Na verdade, os 
resultados desse tipo de ação são doenças e até ações 
violentas, porque muitas dessas jovens são 
violentadas, quando saem para esse tipo de programa. 

Registramos o nosso apelo aos colegas 
deputados para que aprovemos, hoje, o Projeto de Lei 
n.º 374/2009, pois temos convicção de que será de 
interesse de toda a sociedade capixaba. 

Aproveitamos o nosso tempo para falar sobre 
um projeto de lei que tramita nesta Casa de Leis - já 
passou pela Comissão de Justiça - tratando da 
divulgação em todos os hospitais e prontos 
atendimentos públicos do Estado dos plantões e da 
quantidade de médicos que estarão de plantão 
naquele dia, contendo seus nomes, especialidades e 
horários de atendimento. Essa medida é importante 
para que os usuários do sistema público de saúde 
tenham o direito de saber quantos médicos estão 
disponíveis naquele momento para buscarem a 
solução de seu problema. Vale ressaltar que em 
qualquer clínica particular ou em qualquer hospital 
particular, quando os usuários se dirigirem à 
recepção, que tenham um quadro imenso constando o 
nome do médico, a especialidade, o seu horário de 
atendimento e muitas vezes o valor das consultas.  

Se no serviço de saúde particular, pagando, o 
usuário tem o direito de saber o nome e quantos 
médicos estão atendendo, por que quando se trata do 
interesse público daquele cidadão que paga seu 
imposto e depende do serviço público de saúde não 
há direito de saber o nome do médico, especialidade 
e quantidade de médicos que estariam naquele 
momento, no plantão? Temos que ter respeito pelo 
cidadão, por aquele trabalhador que precisa do 
serviço público de saúde. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Obrigado, Senhora Deputada 
Aparecida Denadai. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Vandinho Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente Deputado Rodrigo 
Chamoun, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, público que assiste nas galerias e através 
da TV Assembleia. Iniciamos nossas palavras 
agradecendo a Deus o prazer e privilégio de estar 
aqui neste momento com vida e saúde, representando 

o nosso Estado aqui na Assembleia Legislativa. 
Assomamos a esta tribuna, nesta manhã, desejando 
um bom dia a todos.  
  Falaremos sobre uma nota de repúdio que 

estamos fazendo. Pedimos a colaboração, ajuda e 
assinatura dos demais Senhores Deputados sobre a 
atitude do Governador de Pernambuco, Senhor 
Eduardo Campos. 

Fizemos um debate interessante em nosso 
twitter, conversando com diversas pessoas através da 
internet, sobre o posicionamento que S. Ex.ª tem 
defendido em relação à distribuição igualitária dos 
royalties de Petróleo entre todos os estados da 
federação, o que prejudica muito os Estados do 
Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. 

Dentro dessa nota de repúdio pedimos ao 
Governador, Senhor Eduardo Campos, que reveja o 
seu posicionamento até porque hoje o Estado de 
Pernambuco já possui uma refinaria, sem ser 
produtor de petróleo, Senhor Deputado Da Vitória. 

Quem sofrerá os impactos ambientais são 
os estados produtores. Hoje vemos que é preciso 
fazer uma discussão séria, ampla. Mas uma 
discussão igualitária é algo totalmente 
inconcebível. Não sabemos se o Governador de 
Pernambuco está querendo fazer um movimento 
entre diversos estados “jogando para a plateia”. 
Isso é algo constitucional, mas vemos que é 
extremamente inconcebível discutido por S. Ex.ª. 
 Sugerimos que a bancada federal capixaba 
em Brasília trabalhe arduamente nesse sentido, 
inclusive à bancada do PSB, do Senhor 
Governador do Estado de Pernambuco Eduardo 
Campos. O Estado do Espírito Santo possui dois 
integrantes no PSB: o Senhor Senador da República 
Renato Casagrande e o Senhor Deputado Federal 
Capitão Assumpção.  

Por exemplo, o Senhor Deputado Federal 
Capitão Assumpção, possui posições divergentes 
das do Governo do Estado, mas não se trata de 
divergência entre poderes, são interesses do Estado 
do Espírito Santo. Precisamos discutir o assunto no 
sentido do Senhor Eduardo Campos rever o seu 
posicionamento, porque S. Ex.ª faz um movimento 
altamente prejudicial para o Estado do Espírito 
Santo. Isso nos preocupa muito porque, na semana 
passada, em um dos seus discursos dizia: “dizer 
que o pré-sal é dos estados produtores é uma 
posição pré-histórica, da idade da pedra”.  

Uma agência de notícias do Estado de 
Pernambuco dizia que S. Ex.ª estava reunido em 
Brasília, na Fundação João Mangabeira, com os 
Senadores Renato Casagrande e Antônio Carlos 
Valadares, além de parte dos vinte e nove 
deputados federais da bancada do PSB, tentando 
conscientizá-los para a distribuição igualitária dos 
royalties de petróleo. 
 Apelamos ao Senador Renato Casagrande e 
ao Deputado Federal Capitão Assumpção que 
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convença o presidente nacional do PSB a rever esses 
posicionamentos. 

Essa não é a melhor forma de discussão. A 
discussão deve ser coerente e ampla sobre a melhor 
forma de distribuição desses recursos. Falar que deve 
ser uma distribuição igualitária é totalmente 
incoerente. 
 Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, 
pedimos o apoio de V. Ex.ª e dos demais 
parlamentares desta Casa para a questão.  

O nosso gabinete está preparando essa nota 
para encaminhá-la ao Governador do Estado de 
Pernambuco, para analisar melhor essas questões e 
rever o seu posicionamento. Que Deus abençoe a 
todos! (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - V. Ex.ª terá o nosso apoio, Senhor 
Deputado Vandinho Leite. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas. 

 
 O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, bom-dia. É uma satisfação, 
depois de um longo feriado, estar novamente nesta 
Casa de Leis junto de V. Ex.as. 
 Falaremos ainda a respeito da sessão solene 
em comemoração ao Dia da Farmácia, celebrada 
nesta Casa, com a presença do Presidente desta Casa, 
Senhor Elcio Alvares, dos Senhores Deputados 
Doutor Rafael Favatto e Doutor Hércules, inúmeros 
farmacêuticos, empresários do ramo, técnicos e 
auxiliares de farmácia de todo o Estado do Espírito 
Santo. 

A sessão solene contou também com a ilustre 
presença do presidente da Associação Brasileira do 
Comércio Farmacêutico, Doutor Pedro Zidói, quando 
S. S.ª recebeu a Comenda do Mérito Farmacêutico 
Roberto Arnizaut Silvares, noticiado em 
aproximadamente trinta mil exemplares de revistas 
que circula no comércio farmacêutico de todo o País. 

Ficamos muito feliz ao ver a notícia da 
realização dessa sessão solene publicada em duas 
páginas da revista ABCFarma, de circulação 
nacional. A matéria fala muito bem sobre a 
Assembleia Legislativa e dos nobres colegas 
Deputados.  

V. Ex.as são testemunhas do quanto 
defendemos o setor farmacêutico, os profissionais 
farmacêuticos que estudam, passam quatro ou cinco 
anos numa universidade e até então privados de 
exercer a sua função dentro do estabelecimento 
farmacêutico. O farmacêutico não podia fazer 
aferição de pressão arterial, a medição de glicose, a 
aerosolterapia, que é a nebulização prescrita na 
receita médica. O farmacêutico era coibido de 
realizar esses serviços dentro do seu estabelecimento.  

Apresentamos dois projetos de lei no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. Uma matéria visa 

reconhecer o exercício legal da profissão 
farmacêutica dentro da farmácia. 

Interessante que o profissional não podia 
atender os pacientes dentro do estabelecimento 
farmacêutico, mas podia fazê-lo em qualquer lugar da 
rua: na calçada, na praça. 

Somos proprietário farmacêutico e inúmeras 
vezes fizemos procedimentos na calçada porque não 
podia fazer dentro da farmácia. Fazíamos a atenção 
farmacêutica na calçada, debaixo de uma tenda. Era 
um absurdo. Mas, para a nossa satisfação e alegria, a 
Anvisa reviu esse conceito errado e publicou uma 
resolução permitindo o profissional de farmácia 
exercer sua profissão dignamente dentro do 
estabelecimento farmacêutico. É um grande motivo 
para toda classe comemorar. 

Outro projeto de lei de nossa autoria e que foi 
vetado, ampliava o mix de produtos vendidos em 
farmácia, por ser o único estabelecimento comercial 
diuturnamente aberto ao público, com escalas de 
plantão. Por que não vender pilha, filme, recarga de 
celular e algum produto básico de alimentação, até 
por força de dieta? 

A instrução normativa dessa resolução da 
Anvisa ampliou e muito o mix de produtos que a 
farmácia pode comercializar dentro do seu 
estabelecimento. 

A nova resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária versa exatamente os dois 
projetos de lei de nossa autoria aprovados nesta 
Assembleia Legislativa, mas vetados. E o setor 
farmacêutico está contemplado. 

Foi extremamente feliz celebrar o Dia 
Nacional da Farmácia, com as ilustres presenças que 
muito enfeitaram a nossa sessão solene e vê-la 
estampada na revista ABCFarma, em duas páginas. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) –  Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, antes de tudo, 
Senhor Deputado Freitas, algumas farmácias têm 
passado não só no Estado do Espírito Santo, mas no 
País, uma desigualdade impressionante. A farmácia 
não pode vender cerveja, mas o bar pode vender 
medicamento. É a comparação que fazemos, pois 
lamentavelmente é assim que acontece no nosso País. 

Agradeço a preocupação da querida Senhora 
Deputada Aparecida Denadai em relação ao boato 
sobre nosso falecimento. Na verdade quem faleceu 
foi o querido colega Doutor Hércules de Souza 
Ribeiro, cardiologista, ex-Secretário de Estado da 
Saúde. Acompanhamos o velório e o sepultamento.  

E com relação aos quatrocentos e cinquenta e 
oito anos de Vitória, não participamos das 
comemorações porque tínhamos outros 
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compromissos, mas podemos dizer da beleza 
inquestionável desta Capital, como também da 
desigualdade imensa em relação aos municípios 
vizinhos. É só atravessar a Segunda Ponte e a 
Terceira Ponte para ver que é preciso um mutirão dos 
prefeitos da Grande Vitória para diminuir a injustiça 
social nas camadas pobres.  

Saindo da Praia da Costa ou do Centro de 
Vitória em direção aos bairros Pedra dos Búzios, 
João Goulart, Jabaeté, Vale Encantado e da Grande 
Cobilândia observamos uma disparidade muito 
grande. Como também no Município de Serra, que 
tem uma arrecadação boa, um progresso maior e 
muitas indústrias, mas com muita desigualdade 
social. 

Lemos neste final de semana uma reportagem 
publicada numa revista importante do nosso meio de 
comunicação, por uma colunista renomada - não 
citaremos seu nome, mas escreveremos uma cartinha 
para ela - sobre a beleza do Penedo. Também 
ouvimos, ontem, num programa da Rádio Gazeta, 
dos radialistas Camila Domingues, Eduardo Santos e 
de mais algumas pessoas, sobre o que acham mais 
bonito no Município de Vitória e muitas delas 
responderam, inclusive a colunista, que a beleza mais 
marcante em Vitória é o Penedo. Só que ele está 
localizado no Município de Vila Velha. O Penedo é 
nosso. 

 Quando o Senhor Governador Paulo Hartung 
era prefeito de Vitória - éramos presidente da Câmara 
de Vila Velha pela segunda vez - inaugurou a 
iluminação do Penedo. Convidado pelo Senhor Vasco 
Alves, prefeito da época, para acompanhar o evento 
não fomos, mas mandamos recado para o governador 
dizendo: S. Ex.ª pode iluminar o Penedo, mas não 
pode esquecer que ele pertence ao Município de Vila 
Velha.  

Algumas pessoas falaram que a maior 
beleza de Vitória é o Convento da Penha; outras 
que era a Terceira Ponte. Na verdade existe uma 
grande confusão de algumas coisas que são 
importantíssimas no Espírito Santo e se confundem 
como sendo de Vitória, de Vila Velha, da Serra ou 
de Cariacica. Serra tem o Mestre Álvaro; Cariacica 
tem o Moxuara; Vila Velha tem o Convento da 
Penha; Guarapari tem belas praias. Mas, a 
desigualdade social é expressiva e essas cidades 
têm de se unir. Não é possível Vitória ficar 
praticamente com toda a arrecadação. Os outros 
municípios também precisam do recurso, porque 
eles têm uma pobreza muito grande para enfrentar. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto. 

 
 O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, declino. 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, a ordem na 
ocupação da tribuna não altera o conteúdo do 
pronunciamento, Senhor Presidente Rodrigo 
Chamoun, já que faltou o microfone à direita e a 
tribuna é inacessível para os cadeirantes. Mas o 
importante é que estamos de volta a esta Casa de 
Leis.  

Em primeiro lugar saudamos todos os 
colegas e também os moradores e gestores da cidade 
de Vitória pelos seus quatrocentos e cinquenta e oito 
anos comemorados nesta semana. 

O prefeito da Capital, ontem, em entrevista, 
anunciou diversos investimentos, especialmente na 
área social e outros, visando o desenvolvimento 
sustentável. Na área social a ênfase do Senhor 
Prefeito João Coser, companheiro, é da prevenção da 
violência cuidando mais da proteção à juventude com 
a implementação de Centros de Referência da 
Assistência; de Centros de Apoio Psicossocial que 
atendem também dependentes de drogas e álcool; 
concurso para novos cento e cinquenta guardas 
municipais; atuação para ampliar escolas de tempo 
integral de sete mil para treze mil estudantes; as 
obras de infraestrutura com o termino da Avenida 
Fernando Ferrari; a ampliação da Avenida 
Adalberto Simão Nader; a implantação do Portal Sul 
com maior abertura para a chegada de veículos e 
ônibus na região da antiga loja Giacomin, entre 
outras medidas.  

Vitória é uma cidade de qualidade de vida 
importante, mas que precisa se integrar nesse 
processo com as demais cidades da Região 
Metropolitana, porque sem a Região Metropolitana se 
desenvolver de forma mais igualitária, Vitória 
perderá qualidade de vida.  

Visitamos, na última sexta-feira, o Instituto 
Terra, situado na cidade de Aimorés, nossa cidade 
natal. Voltamos àquela terra e encontramos com a 
presidenta do Instituto Terra, Senhora Lélia Deluiz 
Wanick Salgado e com seu esposo Senhor 
Sebastião Salgado. Pudemos constatar o trabalho 
importantíssimo, não somente para o Estado de 
Minas Gerais na recuperação ambiental, mas 
também para o Estado do Espírito Santo com a 
implantação de um projeto voltado para a 
recuperação das margens do rio Guandu. O 
Instituto Terra venceu concorrência pública e atua 
também na bacia do Rio Guandu, no Município de 
Baixo Guandu, e nos Municípios de Laranja da 
Terra, Afonso Claúdio e Brejetuba.  

Foi visita técnica, porque estivemos lá 
discutindo também a importância da implantação de 
um projeto de apicultura junto com o Secretário de 
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Ciência e Tecnologia, Senhor Paulo Foletto, nos 
Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais a partir 
de experiência desenvolvida no Instituto Terra. 

Finalizamos parabenizando os gestores do 
Município de Santa Maria de Jetibá e as entidades 
que atuam na área da agroecologia pela promoção do 
Seminário Estadual de Agroecologia e a exposição 
de Bio & Flores. É uma atividade de imensa 
importância para quem trabalha na agricultura 
orgânica, na agricultura sem veneno, na agricultura 
sem agrotóxico e que vem se desenvolvendo em 
vários municípios do Estado. Este seminário tem a 
participação de técnicos e gestores de vários Estados 
do Brasil. É um evento de peso na busca do 
desenvolvimento da agroecologia no nosso Estado. 

Terminamos com um comentário de bom 
humor, registrando que felizmente a moqueca 
capixaba mais uma vez salvou o Presidente Lula na 
falta do churrasco oferecido ao presidente da França, 
Nicolas Sarkozy. A moqueca capixaba salvou o 
jantar e, é claro, divulgará o Estado do Espírito Santo 
pelo Brasil afora e pelo mundo afora, porque é uma 
iguaria de nível internacional, apreciada não só por 
nós capixabas, mas pelas pessoas que tem 
oportunidade de apreciá-la no Brasil e no mundo. O 
presidente francês, com certeza, deve ter ficado muito 
satisfeito; e o churrasco ficou para a próxima. Com 
certeza a moqueca agradou em peso ao presidente 
Nicolas Sarkozy. (Muito bem!) 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparece o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio) 

 
O SR. PRESIDENTE (RODRIGO 

CHAMOUN) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Assumo a presidência neste momento.   

Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 374/2009, da Deputada Aparecida Denadai, 
que dispõe sobre a proibição da publicação na 
imprensa no âmbito do Estado de anúncios com fins 
de programas que induzam à prática de sexo. 
Publicado no DPL do dia 19/08/2009. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 298/2009, do Deputado Euclério Sampaio, 
que torna obrigatório a disponibilização de veículo 
tipo ônibus adaptado para o transporte gratuito de 
ciclistas e suas bicicletas diariamente com linha 
circular que ligue os Municípios de Vila Velha e 
Vitória, via 3.ª Ponte. Publicado no DPL do dia 
30/06/2009. 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 333/2009, do Deputado Doutor Wolmar 

Campostrini, que proíbe o acesso de crianças e 
adolescentes a programas informatizados que 
induzam ou estimulem a violência. Publicado no 
DPL do dia 17/07/2009. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 374/2009. 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Aparecida Denadai. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, antes de discutir o 
projeto cumprimento o ex-vereador José Santana e os 
representantes da Associação de Moradores de Padre 
Mathias e Vila Cajueiro, que se pronunciarão na 
Tribuna Popular sobre o Hospital Colônia Pedro 
Fontes, situado no bairro Padre Mathias. 
 Parabenizo a iniciativa do ex-vereador e 
recebo meu povo de Cariacica nesta Casa. São muito 
bem-vindos. Estou neste Poder para trabalhar. 
Contem com meu apoio nessa briga. Meu gabinete 
está à disposição de todos vocês. Quero debater esse 
assunto com todos vocês, porque isso me interessa, 
faz parte da minha cidade, de tudo aquilo que busco 
de melhor para a cidade de Cariacica. O ex-vereador 
José Santana tem todo meu apoio nessa iniciativa. 
 O projeto em discussão proíbe a publicação 
na imprensa, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
de anúncios com fins de programas que induzam à 
prática de sexo. Falamos anteriormente sobre esse 
projeto e queremos trazer o assunto à baila pedindo a 
atenção dos Senhores Deputados, porque o tema é de 
extrema importância no momento em que 
observamos que quase diariamente crianças, 
adolescentes e jovens são aliciados para a prática de 
sexo vendendo seu corpo e sendo, muitas vezes, 
vítimas de doenças sexualmente transmissíveis. 
Enfim, criou-se uma indústria do sexo, uma indústria 
criminosa onde crianças e adolescentes são as 
maiores vítimas do chamado crime de pedofilia, 
crime hediondo, que está corrompendo toda nossa 
juventude e nossa sociedade de forma geral. 

Ficamos assustados quase que diariamente 
quando vemos nos noticiários que esse crime é 
cometido por pessoas não só das classes menos 
favorecidas, mas das classes A, B, C, D e E. Vemos 
autores de crimes contra crianças das diversas classes 
sociais, do mais rico ao mais pobre. Esse é um 
assunto que devemos combater e enfrentar de frente. 
Quando abrimos o jornal e vemos jovens vendendo o 
próprio corpo achando que farão fortuna com isso, 
ficamos entristecidos. Essa juventude deveria estar 
nas escolas, fazendo sua formação acadêmica e sendo 
incentivada por políticas públicas a se qualificar 
profissionalmente e a ter estabilidade profissional. A 
venda do corpo pelos adolescentes lhes trará sequelas 
que carregarão pelo resto da vida; e terão vida curta. 
Isso não é publicado em anúncio de jornal. 
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 São esses problemas que devemos debater. 
Um anúncio feito acaba por estimular o adolescente a 
achar que aquela vida é boa, que é rentável. E não 
podemos conviver em sociedade achando essas 
coisas naturais.  
 Os anúncios chegam a chamar nossa atenção 
pela ousadia com que descrevem alguém vendendo 
seu corpo e relacionando seus atributos físicos. É o 
comércio do sexo, feito da forma mais indigna e 
desonrosa. Não podemos conviver com esse tipo de 
coisa. Sabemos que essa situação existe, mas não 
podemos aceitá-la. Não podemos ver financiado e 
propagado pelos meios de comunicação, e de forma 
natural, esse crime. Não podemos conviver com isso 
de forma natural.  
 Hoje esta Casa tem a possibilidade de estar 
debatendo esse assunto e de proibir definitivamente, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, que qualquer 
veículo de comunicação exiba esse tipo de 
propaganda.  

Vemos em nossa sociedade a destruição dos 
lares, a destruição de famílias. Estamos convicta de 
que a solução para todo esse problema da violência e 
da recuperação dos jovens parte de uma base sólida 
familiar. Quando a família se desestrutura, todo o 
resto vai mal. Temos que defender a família. Há 
pouco tempo isso não acontecia. Há pouco tempo as 
famílias eram estruturadas. Tínhamos problemas, mas 
não era o que vemos hoje. Tornou-se uma prática 
normal pai fazer sexo com filho; estupros 
acontecendo no interior das casas; jovens e 
adolescentes que começam a vida vendendo seu 
corpo. E a sociedade assiste a isso tudo de forma 
passiva, abrindo o jornal pela manhã e lendo os 
anúncios. E muitos telefonam, incentivando essa 
prática, pagando por ela.  

Tem que existir uma reação da sociedade, 
que pode partir da proibição desse tipo de 
divulgação. Não há nenhum benefício para quem 
está divulgando e muito menos para quem está 
contratando esse tipo de serviço. Temos a 
convicção de que com essas pequenas medidas 
buscaremos estruturar as famílias.  

Não tenham dúvida de que os jovens 
chegam à adolescência não acreditando mais na 
família. A família está desestruturada. E o jovem 
acha que pode tudo.  

Devemos começar a debater políticas de 
defesa do jovem, da criança e do adolescente, 
porque são eles que darão sequência à vida política e 
à vida profissional do nosso Estado e do nosso país.  

Se não estamos cuidando da nossa juventude, 
seremos vítimas disso amanhã. Temos que enfrentar 
esse problema. Temos que enfrentar a questão da 
violência fechando os ralos: os ralos da violência 
sexual, os ralos da violência que acontece 
diariamente motivada pelo tráfico de drogas. 

Talvez, a maior epidemia que o mundo vive 
hoje é o vício, a droga. E, muitas vezes, começa com 
essa violência sexual financiada pelos traficantes, não 

tenham dúvida disso, pois interessa também ao 
trafico de drogas. Portanto, não podemos ceder os 
nossos veículos de comunicação para esse tipo de 
prática.  

Fazemos um apelo aos colegas para 
aprovarmos em Plenário uma lei que seja aplica em 
todo o Estado do Espírito Santo proibindo esse tipo 
de propaganda sexual. Temos convicção de que 
isso não soma nada para o desenvolvimento 
psicológico dos nossos adolescentes, dos nossos 
jovens e até mesmo do adulto. Esse não é um tipo 
de atitude que honra nenhum de nós capixabas; 
cada um faz da sua vida o que quer. O que não dá é 
vermos estampados nos jornais a venda do próprio 
corpo como se fosse normal. Fica o nosso apelo e a 
nossa sugestão aos colegas deputados para votarem 
favoravelmente.  

Ao Senhor Deputado Euclério Sampaio, 
um defensor do povo capixaba, um deputado 
independente e com uma atuação marcante em 
defesa do cidadão, fica o nosso apelo. Temos 
certeza que será sensível a essa questão, pois é 
evangélico como nós, sabe a importância que é 
resgatarmos os princípios cristãos na mente do 
jovem e das famílias de forma geral em todo o 
Estado do Espírito Santo.  

A solução está na busca desses princípios. 
Não defendo religião, mesmo porque ela não salva 
ninguém, não recupera ninguém, o que recupera é 
a prática diária dos princípios deixados pelo nosso 
salvador Jesus Cristo. Esse sim é o caminho. Essa 
sim é a solução. Independente da religião de quem 
quer que seja o importante é exercitarmos 
diariamente aquilo que nos ensinou o nosso Senhor 
Jesus Cristo. Isso é um princípio básico para todos: 
sejam católicos, sejam protestantes, sejam 
espíritas, enfim, todos aqueles que creem num 
estado melhor. Para a recuperação das famílias 
basta que se exercitem esses princípios cristãos, 
neles não estão estabelecidos a venda do corpo ou 
a propaganda da venda do sexo, principalmente por 
adolescentes e jovens.  

Portanto, a partir dessas pequenas coisas, 
dessas pequenas ações que recuperaremos e 
mudaremos a história. Fica o nosso apelo. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Continua em discussão o Projeto de Lei n.º 374/2009. 
(Pausa)  

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 298/2009. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
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O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 333/2009. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

Grande Expediente. 
Senhores Deputados, conforme previsto no 

art. 269 do Regimento Interno, o Grande Expediente 
da presente sessão será destinado ao uso da Tribuna 
Popular, e neste momento autorizo a entrada dos 
convidados ao Plenário. (Pausa) 

 
(Os convidados adentram no 
Plenário) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Antes de V. Ex.ª conceder a 
palavra ao primeiro orador que falará no horário 
destinado à Tribuna Popular, cumprimentamos os 
moradores de Cariacica que se encontram nas 
galerias da Assembleia Legislativa. É uma honra tê-
los nesta Casa. Estamos no segundo mandato 
representando a cidade de Cariacica, cidade onde 
nascemos, fomos criado e moramos. É uma satisfação 
muito grande, como representante da cidade de 
Cariacica, ver os cariaciquenses assistindo o trabalho 
dos parlamentares das mais diversas regiões do 
Estado do Espírito Santo.  
 Compõem a Mesa Diretora, V. Ex.ª, 
Deputado Da Vitória, presidente em exercício, 
representante do Município de Colatina; o Senhor 
Paulo Roberto, representante do Município de São 
Mateus e o Senhor Deputado Doutor Hércules, 
representante do Município de Vila Velha. O 
Parlamento é composto de representantes de vários 
municípios e as atividades legislativas são 
exercidas de forma integrada em todo o Estado do 
Espírito Santo. 
 Cumprimentamos os moradores de 
Cariacica. É uma honra para nós tê-los na 
Assembleia Legislativa.  

 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de falar da 
excelente notícia veiculado nos jornais de hoje sobre 
o frigorífico de avicultura inaugurado ontem, em 
Castelo, com a presença do Senhor Ricardo Ferraço, 
Governador em exercício. Foi investido na 
construção do frigorífico quarenta e cinco milhões e 
serão abertos quinhentos postos de trabalho. Uma 
oportunidade para os avicultores capixabas 
destinarem sua produção, o Estado do Espírito Santo 
já participa com uma grande produção de frangos, ao 
abatedouro localizado no distrito de Aracuí.  

 Parabenizamos todos os investidores e todos 
aqueles que acreditam no Estado do Espírito Santo e 
na avicultura capixaba. Parabéns à Companhia de 
Alimentos Uniaves, aos investidores, ao prefeito e 
aos vereadores de Castelo.  
 Quinhentos empregos serão gerados, o que 
para uma cidade como Castelo não é pouca coisa. Por 
isso parabenizamos todos pelo investimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Concedo a palavra, por indicação do Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, ao Senhor Roosevelt 
Silva Fernandes, coordenador do Nepa – Núcleo de 
Estudos e Percepção Ambiental, que falará sobre 
educação ambiental no século XXI. 
 Informamos aos oradores que será concedido 
tempo de quinze minutos, sendo que nos últimos 
cinco minutos poderá ocorrer aparte dos Senhores 
Deputados que quiserem se manifestar a respeito da 
matéria.  

 
 O SR. ROOSEVELT SILVA 
FERNANDES – (Sem revisão do orador) – Senhor 
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados e demais pessoas presentes, agradeço 
inicialmente ao Senhor Deputado Marcelo Coelho o 
convite, que propiciou a possibilidade de estar nesta 
Casa para conversar com V. Ex.as.  
 Trago uma proposta para a qual gostaria do 
apoio da Assembleia Legislativa por ser bastante 
oportuna. Tentarei explicar nos minutos seguintes a 
razão dessa pesquisa.  
 Realizamos no Espírito Santo uma pesquisa 
que teve como título: Tabagismo no Segmento 
Universitário, ou seja, nosso interesse era exatamente 
saber como os universitários de todo o Brasil - a 
pesquisa não foi feita somente no nosso Estado - 
estavam diante dessa problemática do tabagismo.  

O grupo que fez essa pesquisa é coordenado 
por nós há seis anos mais ou menos. Estivemos na 
Assembleia Legislativa falando sobre esse grupo há 
uns dois ou três anos, na época a convite do Senhor 
Deputado Claudio Vereza. Temos um grupo de 
pesquisa que analisa a percepção ambiental e social 
de segmentos formadores de opinião. A pesquisa 
sobre o tabagismo, feita no segmento universitário, 
foi um desses trabalhos.  
 É importante ressaltar - foi o que achamos 
mais importante no nosso grupo dentro do Nepa - 
Núcleo de Estudos e Percepção Ambiental - que 
não tem fins lucrativos. Ou seja, o grupo não faz 
pesquisa com o objetivo de receber alguma coisa 
por isso; muito pelo contrário, temos o apoio de 
três empresas: da ArcellorMittal, da Vale, da 
Aracruz Celulose e, agora, da Fibria. Essas 
empresas apoiaram as pesquisas nesses últimos 
cinco, seis anos.  
 Essa pesquisa foi realizada basicamente 
com um objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo 
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era conhecer como essa problemática do tabagismo 
envolve o segmento universitário. O grande objetivo 
era transformá-la numa pesquisa de âmbito nacional. 
 O Núcleo de Estudos Percepção Ambiental, 
Nepa, trabalha há seis anos. Já tivemos grandes 
parceiros durante essa época toda, como o MEC e o 
Ministério de Meio Ambiente. Já realizamos 
pesquisas na Europa para a Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental, Aspea. Realizamos pesquisas 
para a Faes, para a Faculdade de Vitória a FDV, 
Novo Milênio, Senai, Vale, ArcelorMittal e outras 
empresas.  
 O nosso grupo não é de pesquisadores 
iniciantes. É um grupo que tem metodologia própria, 
que trabalha no Brasil e no exterior e que tem feito 
várias pesquisas - mais ou menos trinta a duas, desde 
quando começamos até hoje - e nosso foco será 
exatamente o tema: Tabagismo no segmento 
universitário.  
 Nessa pesquisa envolvemos várias 
instituições como a Univix, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Universidade Nacional de 
Brasília, Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Emescam, entre outros. 

Essa pesquisa, realizada em âmbito nacional, 
envolveu cerca de mil e oitocentos estudantes 
universitários, de trinta e três diferentes cursos, de 
doze instituições de ensino, das quais mencionei pelo 
menos umas quatro ou cinco anteriormente a essa 
fala. 

Na realidade, os estados envolvidos foram 
o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Distrito 
Federal, Minas Gerais e São Paulo. Pode ser 
entendida como uma pesquisa de âmbito nacional, 
porque foi projetada para dar um erro na 
amostragem inferior a quatro por cento. Para ser 
exato, teve um erro de 3,5%, com noventa e cinco 
por cento de confiança. Então, na realidade, é uma 
pesquisa de âmbito nacional. 

Quais são os grandes resultados dessa 
pesquisa? Cerca de nove por cento do grupo 
amostrado, dos mil e oitocentos alunos – 
arredondando – se declararam fumantes; seis por 
cento, aproximadamente, se declararam ex-fumantes. 
Agora, aparece uma informação entre muitas - a 
pesquisa é bastante volumosa - que é muito 
importante, é a partir dela que vem o apoio da 
Assembleia Legislativa: esse grupo de mil e 
oitocentos universitários enfatizou de uma forma 
muito clara que o início do hábito de fumar 
acontece na faixa de quatorze a dezoito anos. Tendo 
essa informação como importante é que 
estruturaremos a solicitação que virá a seguir. 

Outra coisa mais importante ainda, oitenta e 
seis por cento, quase noventa por cento, afirmaram 
que seria fundamental que esse assunto fosse mais 
bem discutido nas escolas de ensino fundamental e 
médio. 

Nós, do Nepa, fomos procurar se existiam 
pesquisas iguais a essa em outros estados brasileiros. 

Chegamos à conclusão - essa pesquisa foi feita no 
âmbito nacional, do tabagismo entre universitários- 
que não existia nenhuma pesquisa parecida com essa. 
Tanto é verdade - depois que a pesquisa foi 
divulgada- que cinco dias depois essa pesquisa foi 
transcrita, na integra, no site da Associação Brasileira 
de Cardiologia. Um site que, evidentemente, as 
pessoas chegam depois de muita experiência, muito 
conhecimento. Para nós foi uma grata surpresa, pelo 
fato de ser uma pesquisa nova, que trazia 
informações novas. Em seguida, apareceu o interesse 
da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-
Americana da Saúde e uma série de outras.  

Hoje, ao sair desta Casa, darei uma entrevista 
para o Jornal da Tarde, do Estado e São Paulo, que 
também está interessado. Na verdade, é um assunto 
de grande interesse. 

Esses noventa e seis por cento de estudantes 
enfatizaram que seria importante discutir esse assunto 
nas escolas. Isso não significa que essa discussão não 
esteja acontecendo nas escolas hoje, até acontece. 
Entretanto, falta um pré-diagnóstico do conhecimento 
de como os nossos estudantes veem o tabagismo, isso 
é muito importante.  

Daí vem, exatamente, a proposta que farei 
para os senhores, que implicará em unir a Secretaria 
de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da 
Educação e a Assembleia Legislativa, para que 
possam fazer uma pesquisa, agora direcionada para 
essa faixa de quatorze a dezoito anos nas escolas 
estaduais de ensino fundamental e médio de todos os 
municípios do Estado do Espírito Santo, de modo que 
possamos averiguar as motivações que levam os 
estudantes dessa faixa etária a iniciar o tabagismo ou 
o vício do fumo.  

Isso é imprescindível, porque sem 
informação quantitativa das motivações não 
adianta fazer pesquisa de educação, estruturar, 
ficar contra, dizer que não fumem, pois não faz 
bem. Isso não resolverá absolutamente nada. Tanto 
não resolve que a quantidade de fumantes no 
mundo, durante muito tempo, só cresceu. Agora 
está mudando, porque as pessoas começaram a 
perceber que o fumo faz mal à saúde, mas estão 
percebendo erradamente, porque o fumo sempre 
fez mal à saúde. 
 Na verdade, em nossa proposta precisaremos 
desta Casa porque temos como base a necessidade de 
contarmos com a TV Assembleia a fim de fazermos, 
com o recurso de vídeo conferência, o treinamento de 
todos os representantes que as Secretarias Estaduais 
de Saúde e de Educação indicarão em cada 
município, para que possam aplicar a pesquisa. Já 
informei que o Nepa fará isso sem nenhum ônus, pois 
não há interesse financeiro em nada que faz.  
   A pesquisa será realizada nas escolas e os 
questionários básicos serão preenchidos pelos alunos, 
que serão orientados pelo Nepa à distância. Após o 
preenchimento, os questionários serão encaminhados 
para Vitória onde as informações serão processadas. 
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Uma vez processadas as informações e 
diagnosticadas as motivações que levam os 
estudantes a iniciar a hábito do fumo, passaremos as 
informações às Secretarias de Educação e de Saúde 
para que possam, se quiserem com a ajuda do Nepa, 
estruturar uma ação corretiva e preventiva. Neste 
caso, agirão com base em dados quantitativos e não 
mais “eu acho, eu não acho”; “eu concordo, eu não 
concordo”, mas sobre informações concretas para 
iniciar um trabalho de âmbito estadual. 
 A pesquisa que fizemos de âmbito nacional 
foi pioneira. Existem pesquisas desse tipo, mas em 
instituições isoladas. Essa foi a primeira que se tentou 
ver o panorama com base no cenário nacional. A 
pesquisa que pretendemos fazer no Estado, com 
certeza será a primeira em âmbito nacional com o 
intuito de identificar as motivações, o que chamo de 
gênese, a origem dos problemas do tabagismo. Ou 
seja, é uma pesquisa extremamente preventiva. 
 Gostaria de contar com o apoio da 
Assembleia Legislativa, que será imprescindível. Já 
conversei com representantes das Secretarias de 
Educação e de Saúde e não teremos problemas 
relacionados a elas, ou seja, será muito fácil montar a 
pesquisa. Pretendemos iniciar essa pesquisa e 
concluí-la ainda em 2009. 
 
 A Sr.ª Aparecida Denadai – Parabenizamos 
V. S.ª pelo debate tão importante trazido para esta 
Casa sobre a conscientização do fumo. Há dois, três, 
meses propusemos um projeto de lei que proibia o 
fumo em todo o Estado do Espírito Santo em locais 
públicos e privados. O objetivo do projeto era 
proteger os não fumantes e incentivá-los a deixar a 
prática do fumo. Mas é evidente que só essa 
proibição não basta. Tem que haver um trabalho de 
conscientização desses males, como bem exposto por 
V. S.ª.  

Hoje nossa juventude se influencia pela 
propaganda, pela mídia, e muitas vezes se embrenha 
num caminho sem volta e sem a conscientização, de 
que esses maus hábitos acarretarão prejuízos as suas 
vidas. 
 É importante ouvir palestra como esta trazida 
para esta Casa por V. S.ª, que visa à conscientização. 
Esse é o trabalho, porque depois que a pessoa está 
viciada há muito pouco a se fazer.  
   Por exemplo, medidas como a que 
propusemos de proteção de quem não fuma. Fica 
aquela guerra, puxa de um lado e de outro. Mas o 
ideal é que houvesse a conscientização desses males 
nas escolas e nas famílias. 
 Senhor Roosevelt, parabéns por sua fala. 
Conte com nosso apoio. Acho que são questões como 
esta que devem ser trazidas a esta Casa, pois 
certamente trarão resultados positivos para toda 
sociedade. 
 
 O SR. ROOSEVELT SILVA 
FERNANDES – Agradeço as palavras à Senhora 

Deputada Aparecida Denadai. Conto com a ajuda de 
V. Ex.ª, pois a tarefa é grande, mas está bem 
estruturada. 
 
 O Sr. Doutor Hércules – Senhor Roosevelt, 
parabenizamos V. S.ª por esta ação tão importante e à 
Senhora Deputada Aparecida Denadai pela lei 
proibindo as pessoas proibindo as pessoas de 
fumarem em recinto fechado. 
 A participação da escola é muito importante, 
mas a educação começa muito antes da escola; na 
família, em casa com os pais. Existem trabalhos que 
provam que as crianças que nascem cegas e que não 
veem os pais fumando, têm um índice muito menor 
de fumantes. O modismo é copiar. É bonito, é 
charmoso, o pai, a mãe, o jovem fumar. Felizmente 
as propagandas de cigarro já diminuíram muito. 
Assim acontece com a bebida. Aparece muita 
propaganda de bebida. “O jovem que bebe fica mais 
macho, a mulher é mais fêmea.” Temos que começar 
a educar muito antes da escola. A escola é 
importante, mas o caráter e a formação familiar são 
muito mais.  
 Parabenizamos V. S.ª por essa ação, tão 
importante para a nossa população.  

 
 O SR. ROOSEVELT SILVA 
FERNANDES – Informo que essa pesquisa abordará 
jovens de quatorze a dezoito anos, mas no bojo da 
pesquisa, vamos à família por meio dessas 
informações. V. Ex.ª abordou em um ponto 
importante que já está embutido na nossa pesquisa. 
 
 O Sr. Paulo Roberto – Parabenizamos V. 
S.ª, que já conhecemos há algum tempo, militante na 
área ambiental. 
 Reforçamos o que a Senhora Deputada 
Aparecida Denadai e o Senhor Deputado Doutor 
Hércules falaram. O importante é que para termos as 
ações, é preciso das informações para agir de forma 
correta e não desperdiçar recursos e tempo. Esse é o 
grande mérito do trabalho dos senhores, que 
certamente contará com o apoio desta Assembleia 
Legislativa. 
 Na condição de Líder do Governo, ficamos à 
disposição para que encaminhemos essa pesquisa às 
Secretarias de Saúde e de Educação, no sentido de 
acelerar esse processo de colheita de informações, 
que certamente colaborarão muito para que o Estado 
do Espírito Santo seja o pioneiro em ações concretas, 
com resultado bastante positivo na redução dos 
fumantes, porque aí saberemos o motivo que leva a 
pessoa a ser um fumante. Ficamos à disposição para 
ajudar V. S.ª a acelerar esse processo. 
 
 O SR. ROOSEVELT SILVA 
FERNANDES – Agradeço em nome do grupo que 
represento: Nepa. Toda contribuição é importante, 
neste momento. 
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 Na verdade, sem diagnóstico e sem pré-
diagnóstico não há razão de nenhum trabalho existir. 
Só se faz o trabalho quando não se tem condições de 
fazer o pré-diagnóstico. 

Em essência, essa pesquisa que será iniciada 
com o apoio das duas secretarias de governo e da 
Assembleia Legislativa, certamente trará para o 
Espírito Santo uma nova visão dessa problemática, 
sempre voltada para o lado quantitativo. Estaremos 
concretamente desenvolvendo e estruturando 
soluções que são de interesse de todos do Estado. 
Estamos tratando de jovens que são induzidos, e há 
associações ligadas ao próprio tabagismo. 

Depois posso encaminhar a pesquisa original, 
aos Senhores Deputados que desejarem é muito mais 
longa. Ficarei sentado ao fundo deste plenário.  

Agradeço novamente ao Senhor Deputado 
Marcelo Coelho ter-me dado a oportunidade de 
apresentar para os senhores essa proposta. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Agradecemos ao Senhor Roosevelt Silva Fernandes a 
participação. 

Concedo a palavra, por indicação da Senhora 
Deputada Janete de Sá, ao Senhor José Santana, 
representante da Associação de Moradores de Padre 
Mathias de Vila Cajueiro, que falará sobre o Hospital 
Colônia Pedro Fontes, no Bairro Pedro Mathias. 

  
 O SR. JOSÉ SANTANA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, membros da Mesa Diretora, 
funcionários desta Casa, imprensa, lideranças 
comunitárias, em especial as de Padre Mathias e Vila 
Cajueiro que organizaram várias conduções para 
comparecerem nesta sessão ordinária com, 
aproximadamente, setenta pessoas, bom-dia.  

Senhor Presidente, sou presidente da 
Organização Popular da Grande Nova Rosa da 
Penha, entidade que abrange a região VIII de 
Cariacica, compondo os bairros de Nova Rosa da 
Penha I, Nova Rosa da Penha II, Nova Esperança, 
Padre Mathias e Vila Cajueiro. 

Em nome das comunidades de Padre Mathias 
e Vila Cajueiro, agradeço à Senhora Deputada Janete 
de Sá ter conseguido este espaço nesta Casa de Leis 
para falarmos a respeito dessas duas comunidades. 

A Comunidade de Padre Mathias era 
conhecida como Itanhenga e em 1937 foi construído 
o Hospital Pedro Fontes para os hansenianos. O povo 
passou a se organizar e nomeou esta comunidade em 
memória de Padre Mathias, que tanto trabalhou no 
local. Em seguida, constituíram a Associação de 
Moradores que luta em busca de melhorias para a 
comunidade. 

A organização popular de Nova Rosa da 
Penha trabalha em conjunto com as Associações de 
Moradores desses bairros. 

Na Comunidade de Padre Mathias localiza-se 
o Educandário Alzira Bley, com oitenta e cinco 

crianças em situação de risco social, em período 
alternativo escolar com seis funcionários; o Semei 
Maria Jardelina dos Santos, com duzentas e 
cinquenta crianças e vinte e nove funcionários; a 
EEEF Doutor Souza Araújo, escola estadual, com 
duzentos e oitenta alunos de primeira a quarta séries e 
vinte e seis funcionários e também um galpão 
construído pelo Estado, para armazenamento de 
inseticidas. 

A Comunidade de Vila Cajueiro surgiu em 
1976, os primeiros moradores eram internos do 
Hospital Pedro Fontes e não precisavam de 
assistência contínua. Daí surgiram outras famílias, 
tornando-se uma vila, hoje chamada de Vila Cajueiro. 
Nesta comunidade existe uma escola municipal, 
telefones públicos e convencionais, linha de ônibus, 
iluminação pública e abastecimento com água 
tratada. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, Senhor Deputado Paulo 
Roberto, do nosso partido e Líder do Governo, 
reconhecemos o trabalho que o governo vem fazendo 
em prol do povo deste Estado, em especial, o povo do 
Município de Cariacica. Jamais deixaremos de falar 
isso.  

Também destacamos o trabalho que o 
prefeito do Município de Cariacica, desenvolve. É 
uma parceria do Governo do Estado e o prefeito 
daquele município. Há muitos problemas no 
município pelo seu tamanho. Essas duas 
comunidades são muito carentes e lamentamos por 
não ter chegado, os benefícios necessários para elas. 

É por isso que assomamos a esta tribuna com 
a comunidade presente e as Associações de Padre 
Mathias e Vila Cajueiro para buscarmos o apoio 
desta Casa e contamos com os Senhores Deputados 
Marcelo Santos e Aparecida Denadai que 
representam diretamente o Município de Cariacica. 
Mas não deixaremos de contar também com os 
demais Senhores Deputados porque são 
representantes do Estado do Espírito Santo. O Senhor 
Deputado Doutor Hércules trabalhou dez anos nessa 
comunidade e conhece muito bem a situação, sabe do 
sofrimento daquele povo.  
  Há sessenta dias, aproximadamente, a 
comunidade discute num todo para saber das 
prioridades quais são as mais importantes. Dentre 
elas, destacamos cinco: a primeira se chama estradas. 
Existem três ligações da BR-101, contorno ao 
hospital e cada uma dessas três ligações mais precária 
que a outra, em torno de quatro quilômetros. A meu 
ver e no da comunidade, pelo menos em uma delas, 
já deveria ter desde a BR-101, Contorno um 
calçamento para ajudar não somente os que lá 
moram, mas os funcionários que precisam se deslocar 
para trabalhar.  
  Falei do Educandário Alzira Bley; da 
quantidade de crianças e de funcionários. Falei do 
Colégio Estadual Souza Araújo, com duzentos e 
oitenta crianças; da Creche Maria Jardelina do 
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Santos, que tem duzentos e cinquenta crianças, todos 
naquele entorno, numa situação complicada e 
precária. 
  
  A Sr.ª Aparecida Denadai – Parabenizamos 
a iniciativa de V. S.ª e de toda a comunidade que veio 
a esta Casa de Leis, pois ninguém mais do que os 
moradores de Cariacica para saber do sofrimento de 
nosso povo. 
  A nossa cidade é grande e o Município de 
Cariacica talvez seja o segundo ou o terceiro mais 
populoso do Estado, mas o progresso ainda não nos 
atingiu. Temos problemas graves na área social e um 
deles, V. S.ª está mostrando bem nesta manhã.  
  Já conversarmos com a presidenta da 
Associação e estamos inteiramente à disposição da 
comunidade, assim como ficamos inteiramente à 
disposição do povo de Cariacica para buscarmos 
soluções junto ao Governo do Estado. Ligamos agora 
para o Secretário de Agricultura, pedindo uma 
audiência com a comunidade, com o Senhor e com 
todas as pessoas interessadas nesse projeto, para 
incluirmos aquela localidade no projeto Caminhos do 
Campo e dessa forma tentarmos asfaltar aqueles 
acessos e assim facilitar a vida dos moradores, para 
que possam chegar até o hospital.  

Com essas iniciativas, como as do Senhor e 
da comunidade que se mobiliza, é que conseguiremos 
melhorias. O Senhor bem nos disse, o Governo do 
Estado tem feito muita coisa pelo Município de 
Cariacica. Deixamos registrada a nossa gratidão. 

 Recentemente, conseguimos mais quinze 
milhões de reais para asfaltamento de ruas em nossa 
cidade, mas sabemos que isso ainda é muito pouco. 
Apesar de esse Governo ter realizado ações em 
relação à Cariacica e nenhum outro Governo realizou 
tantas como este. É bom que digamos, até porque o 
povo de Cariacica é grato ao Governador Paulo 
Hartung, mas também temos de reconhecer que os 
nossos problemas são muitos. 

 Senhor José Santana, ex-vereador pelo 
Município de Cariacica, o Senhor já contribuiu muito 
na Câmara Municipal prestando serviços à 
comunidade da Grande Nova Rosa da Penha e 
continua trabalhando. A prova disso é a sua presença 
nesta Casa de Leis. 

A nossa fala é para ajudar a comunidade e o 
Senhor. Enfim, pode contar conosco, Deputada de 
Cariacica, naquilo que tivermos possibilidade de 
fazer junto ao Governo do Estado. 

 
O SR. JOSÉ SANTANA – Senhores 

Deputados, concederei os apartes, mas antes gostaria 
de fazer mais algumas explanações nesta Casa de 
Leis.  

Destacamos um problema, mas falamos em 
cinco. Desses cinco, já mencionamos que o pior deles 
se chama estradas. Agora, tem a questão do esgoto. A 
Cesan, empresa que cuida de água e esgoto, fez uma 
ligação de água e esgoto pegando de um 

armazenamento que está sendo feito, na única via 
principal por onde passam os ônibus e a estrada ficou 
pior do que estava.  

Está chegando benefício? Sim. Queremos 
aqueles benefícios? Queremos. Mas, é a única via 
existente. Se nela não tiver acesso para o ônibus da 
linha 766, resultado da luta de cinco anos da 
comunidade, saindo de Vila Cajueiro para o terminal 
de Campo Grande, como esse ônibus trafegará? 
Lembrando que de Padre Mathias até Nova Rosa da 
Penha, para tomar um ônibus de lá, é preciso andar 
em torno de três quilômetros. E se forem se deslocar 
de Vila Cajueiro, se o ônibus ali não passar, é preciso 
andar em torno de oito quilômetros a pé. 
 Portanto, pedimos e queremos que esta Casa 
se sensibilize com a situação. Queremos uma 
parceria. Como já disse, jamais deixamos de 
reconhecer todo trabalho que o Senhor Governador 
Paulo Hartung realiza. Também ressaltamos o 
trabalho realizado pelo Senhor Helder Salomão, 
Prefeito pelo Município de Cariacica. Mas, esses 
benefícios ainda não chegaram a essas duas 
comunidades.  
  
 A Sr.ª Aparecida Denadai - Comunicamos à 
comunidade que o Secretário de Estado de 
Agricultura acabou de ligar marcando para segunda-
feira, às 10h, audiência com o ex-vereador José 
Santana e os representantes da comunidade.  
 
 O Sr. Doutor Hércules - Agradecemos o 
aparte concedido pelo combatível e eficiente ex-
vereador José Santana.  

Faremos alguns registros sobre o Hospital 
Pedro Fontes. Trabalhamos neste hospital durante dez 
anos e conhecemos a realidade, mais antiga do que a 
atual, e sabemos do sofrimento da população desse 
entorno. 
 Em 1974, quando trabalhamos nesse 
Hospital, o Senhor Demerval era o prefeito da 
Colônia do Hospital Pedro Fontes e brincávamos 
chamando-o de prefeito de Sucupira. Tinha também o 
Guido. Lá existiam correios, caixa, centro cirúrgico, 
onde operamos muitas vezes. 
 O Senhor José Santana falou sobre o 
Educandário Alzira Bley e muita gente o conhecia 
como preventório, onde as crianças nasciam e eram 
arrancadas das mães... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Nobre Deputado Doutor Hércules, informamos a V. 
Ex.ª que o tempo do orador encerrou. 

 
O Sr. Doutor Hércules - Senhor José 

Santana, infelizmente o tempo de V. S.ª acabou. Só 
queremos registrar então que o Cajueiro era 
conhecido como Sapá e o Sítio do Pica-Pau Amarelo 
era um bairro que fundamos na época em que 
estivemos presente. 
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 Oportunamente falaremos sobre esse 
assunto.Obedecendo ao Regimento Interno temos que 
encerrar a nossa fala.  

 
 O SR. JOSÉ SANTANA – Senhor 
Presidente, obrigado. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Agradecemos ao  Senhor Deputado Doutor Hércules 
e ao ex-vereador pelo Município de Cariacica, 
Senhor José Santana, a compreensão. Fazendo uma 
correção, o nome do bairro é Padre Mathias. 
  Concedo a palavra, por indicação do Senhor 
Deputado Marcelo Santos, ao Senhor Paulo 
Anastácio, representante comunitário do bairro 
Mucuri, em Cariacica. 
  
 O SR. PAULO ANASTÁCIO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Mesa 
Diretora, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas e 
comunidade de Cariacica, bom-dia.  

Falaremos sobre a Escola Jardim Feliz, 
situada no bairro Mucuri, próximo à Vila 
Independência. Essa escola está sendo construída há 
mais de três anos e nunca sai da base. Ela é de grande 
importância para a região, porque quando os alunos 
terminam a 8.ª série, dependem do 1.º ano; quando 
saem do 1.º ano depende do 2.º ano e quando saem 
do 2.º ano dependem do 3.º ano. Se construída, essa 
escola estaria servindo a esses estudantes no próximo 
ano letivo. Porém, mais um ano se passa e a 
construção da escola continua na base.  

Acompanhei a retirada dos entulhos dessa 
escola. Um caminhão munch trabalhou mais de uma 
semana só para jogar fora os entulhos, o material 
perdido que alguém vai pagar, com certeza. V. Ex.as 
nem imaginam a quantidade de material que já foi 
desperdiçado naquela obra.  

Há uma emergência na fiscalização daquele 
serviço. A empresa que está tocando a obra, a meu 
ver, não tem condições de dar continuidade à mesma 
porque toda vez que começa o ano letivo a obra está 
paralisada. V. Ex.as podem visitar a obra, se 
quiserem, para comprovar a veracidade do problema. 
Essa escola tem um terreno enorme. Se não me 
engano, é um dos maiores terrenos de escola 
estadual, situada no Município de Cariacica e estaria 
atendendo muito bem à região dez.  

Existe a Escola Novo Horizonte, que atende 
ao 1.º, 2.º e 3.º ano. Existe uma escola em Vila 
Capixaba, se não me engano denominada Ary 
Parreiras, que também atende há três anos, e a do 
Bairro São Francisco. Não temos mais escolas 
estaduais que atendam do primeiro ao terceiro ano de 
escolaridade.  

Venho aqui representar as regiões do Bairro 
Mucuri, Vila Capixaba, Vila Independência e falo 
para V. Ex.as que em época de chuva, a Rua das 
Flores, a rua da escola, fica intransitável. A Prefeitura 
não toma uma atitude, não assume sua 

responsabilidade que é a de fazer cumprir o direito de 
ir e vir do cidadão.  

Em época de chuva não tem trânsito de 
veículo, os alunos pisam na lama para ir à escola 
municipal próxima, a Ângelo Zani. Esta escola não 
tem espaço para os alunos nem na hora do recreio, é 
muito apertada. Com o término da escola Jardim 
Feliz estaríamos desafogando a Escola Ângelo Zani, 
situada no bairro Mucuri. A situação é séria.  

Parabenizo esta Casa de Leis, por meio do 
trabalho que tem feito e ao Senhor Deputado Marcelo 
Santos, que sempre tem nos atendido. A Secretaria de 
Estado de Educação já tem conhecimento do assunto, 
porque cobramos do Senhor Deputado Marcelo 
Santos, que sempre nos atende, mas precisamos de 
uma resposta imediata, porque o problema é sério. 

 
 O Sr. Marcelo Santos – Bom-dia, “Paulão 
Feirante”, como é conhecido no Município de 
Cariacica - é uma satisfação tê-lo em nossa Casa 
fazendo a divulgação dos problemas da região que o 
Senhor muito bem representa. 

Falo do nosso trabalho junto ao Governo do 
Estado, da parceria da Assembleia Legislativa com o 
Governo, da nossa relação com o próprio 
Governador, da importância do papel de S. Ex.ª, de 
tudo o que fez até hoje no Estado, onde nos 
orgulhamos de morar, o que num passado recente não 
acontecia, mas ainda existem alguns defeitos, e um 
deles é essa escola que não está há apenas três anos 
com uma nova proposta de construção; é uma escola 
que teve o seu início anunciado ainda no governo 
José Ignácio Ferreira. Por isso falo frequentemente 
que as ordens de serviço foram meramente papeis 
assinados, e que nunca mais saíram dali. E quem 
pagou esta conta? Nós, os cariaciquenses, você 
morador de lá, todos aqueles que buscam no ensino 
público um ensino de qualidade.  

Tivemos várias intervenções com o 
Secretário de Estado da Educação, Senhor Haroldo 
Corrêa Rocha, mas infelizmente todas as notícias 
eram de que em breve as obras da escola 
começariam, mas já passaram sete anos e até hoje as 
obras não foram concluídas. Até hoje não se tem um 
resultado prático; prático não para este Deputado, não 
para o Paulo Feirante, mas para a sociedade de 
Cariacica que tem muito a agradecer ao Governo do 
Estado, o que fazemos, sempre desta tribuna. Esta é 
uma escola desejada por todos que buscam um ensino 
público de qualidade.  

Senhor Paulo Anastácio, parabenizamo-lo 
pela defesa constante que faz da região e pelo pedido 
de construção dessa escola. Muito obrigado. 

 
O SR. PAULO ANASTÁCIO - 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao 
Senhor Deputado Marcelo Santos o esforço e 
empenho em relação à Rodovia 101. Realmente é 
uma obra de suma importância. Enfrentamos alguns 
problemas como sinalização, redutor de velocidade e 
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com a travessia do Bairro Vila Capixaba para o 
Bairro Mucuri. 

Agradecemos também aos Senhores 
Deputados desta Casa o apoio ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos nessa obra importante para o nosso 
Estado. É a única via que dá acesso aos veículos de 
carga que saem da Capital. Parabéns pelo trabalho. 

Respeitosamente pedimos desta tribuna a 
esta Casa de Leis e ao Governo do Estado para nos 
ajudar também na área da saúde. É preciso 
melhorar o atendimento do PA de Itacibá. (Muito 
bem!) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Fazemos coro com as 
palavras do ilustre orador em relação à saúde no 
Município de Cariacica. Recentemente o Senhor 
Deputado Da Vitória indicou obras para o nosso 
município. Agradecemos pessoalmente em nome 
do Senhor Paulo Anastácio; do ex-vereador, 
Senhor José Santana; da comunidade que se faz 
presente e de todos aqueles que ajudam nossa 
cidade. Estaremos sempre prontos a agradecê-los. 
Mas, não podemos deixar de citar o problema 
grave que a nossa cidade está vivendo como a 
saúde pública municipal.  

Recentemente, o prefeito teve seus bens 
indisponíveis, em 1.º grau. Em 2.º grau o Tribunal 
de Justiça acolheu a decisão do juiz. Não foram os 
bens da prefeitura que foram bloqueados, foram os 
bens do Prefeito Helder Salomão, por uma ação 
ineficaz na área da educação. Para que isso não 
aconteça na área saúde, precisamos dar atenção aos 
problemas, é o que diz o Senhor Paulo Anastácio, 
que citou um exemplo clássico de destrato com a 
coisa pública e com os cidadãos: O pronto 
atendimento de Itacibá. Se aquilo for considerado 
pronto atendimento e unidade de saúde, não 
sabemos como se chama açougue. É muito fácil 
dizer que a saúde vai bem, porque temos nosso 
plano de saúde e não enfrentamos as filas das 
unidades de saúde dos municípios, no caso falamos 
de Cariacica. Se alguém puder passar pelo pronto 
atendimento de Itacibá, terá certeza de que o que o 
Senhor Paulo Anastácio fala é muito pequeno em 
relação ao desrespeito com a saúde pública naquele 
Município, promovido pela prefeitura municipal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 

Agradecemos ao Senhor Deputado Marcelo Santos 
e ao Senhor Paulo Anastácio os pronunciamentos. 

Concedo a palavra, por indicação do 
Senhor Deputado Givaldo Vieira, ao Senhor 
Renato dos Santos Lucindo, que falará sobre o 
Projeto Banco Solidário Ambiental. 

 
O SR. RENATO DOS SANTOS 

LUCINDO – (Sem revisão do orador) – Senhor 

Presidente Da Vitória e Senhor Deputado Givaldo 
Vieira, que nos concedeu a oportunidade de 
mostrar o nosso projeto, Senhores Deputados e 
Senhoras Deputadas, bom-dia.  

Parabenizamos o Senhor Deputado Givaldo 
Vieira pela equipe de trabalho e assessoria muito 
prestativa e dedicada. Parabenizamos também esta 
Casa e S. Ex.ª pela aprovação de um projeto de lei, 
instituindo 28 de março como o dia Estadual da 
Conscientização Ecológica.  

O povo precisa de conscientização 
ecológica. Vemos as coisas se acabando, as 
pessoas destruindo o meio ambiente e muitas vezes 
não refazemos a destruição da natureza.  

Vimos a esta Casa para apresentar o projeto 
Banco Solidário Ambiental, que surgiu de um 
concurso feito pelo projeto Florescer, da Secretaria 
de Meio Ambiente do Município de Serra. 
Participamos desse concurso de integração 
ambiental. 

Há muito lixo nas encostas e no córrego 
Doutor Robson, que hoje o pessoal chama de 
valão. Começamos a fazer um trabalho nesse 
córrego, com a sua recuperação, mostrando às 
pessoas o que estava destruindo o córrego. 
Deparamos com lençóis de embalagem pet dentro 
daquele córrego, o mato passava por cima e 
tomava conta. Conseguimos trabalhar essa questão.  

Depois, ganhamos o concurso de 
intervenção ambiental e resolvemos parar para 
pensar: “poxa vida, ganhamos o concurso e o que 
faremos agora? Cruzar os braços, ver jogarem 
novamente o lixo nas encostas e córregos”? Foi 
quando reunimos os agentes ambientais, em 
número de vinte e três, do bairro Planalto Serrano, 
para trabalhar essa causa. Resolvemos montar o 
projeto, fazer moedas verdes. 

São essas moedas que V. Ex.as veem. Essas 
moedas são trocadas por alimento. As pessoas 
trazem o material reciclável, alumínio, plástico, 
pet, jornais, tudo aquilo que é jogado no meio 
ambiente e fazem a troca. 

O nosso bairro era muito sujo. Onde 
passávamos deparávamos com embalagem pet, 
papelão, jornal, sacola de supermercado, no meio 
das ruas. Hoje não encontramos mais esse material 
na rua, nos córregos e encostas. Esse material 
agora é levado para o nosso projeto Banco 
Solidário Ambiental, lançado no dia 23 de janeiro. 
Durante seis meses, recolhemos das ruas mil e 
quatrocentos e nove quilos de alumínio; mil e 
oitocentos e vinte quilos de jornais; retiramos 
trezentos e cinquenta e cinco litros de óleo vegetal 
que danificam o lençol freático, porque 
começamos a recolher óleo agora. 

Retiramos também quatro mil quilos de 
papelão do meio ambiente; três mil, quatrocentos e 
trinta e cinco quilos de embalagem pet; foram 
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retiradas cento e quarenta quilos de plástico cristal 
ou sacolas transparentes; em plástico fino 
retiramos do meio ambiente quinhentos e sessenta 
e seis quilos e oitocentos. Começamos a recolher o 
plástico grosso agora e conseguimos setenta e 
cinco quilos. Retiramos do meio ambiente, onze 
mil, quatrocentos e oitenta e cinco quilos de lixo. 
Às vezes temos dificuldade também de conseguir 
doações de alimentos, pois queremos trabalhar com 
mais pessoas. Esse projeto é adotado não só no 
Planalto Serrano, Bloco B, mas nos bairros 
vizinhos. Essas pessoas tiram o lixo das ruas. 
 Será apresentada neste momento 
reportagem para os Senhores terem mais ou menos 
uma ideia do projeto. (Pausa) 

 
(É exibida a reportagem) 

 
 O Sr. Givaldo Vieira – Senhor Renato dos 
Santos, quero cumprimentá-lo e também toda 
comunidade de Planalto Serrano, do Município de 
Serra, pelo projeto do Banco Verde, e tecer rápidos 
comentários sobre o vídeo que assistimos.  
 A comunidade capixaba está tomando 
ciência de uma inovação feita por moradores de 
um bairro carente da nossa Grande Vitória, mais 
precisamente do Município de Serra. Antes havia 
um canal poluído e muito lixo nas ruas, como 
garrafas pets e vários outros materiais recicláveis e 
os moradores se organizaram e implantaram esse 
empreendimento social fantástico. É um 
empreendimento, um negócio ambiental muito 
bem pensado, muito bem estruturado. Uma ideia 
aparentemente simples, mas muito sofisticada que 
nos enche de orgulho como cidadão, como 
morador de Serra.  
 Por isso acolhemos a direção do projeto em 
nosso gabinete, acompanhamos e fizemos a 
indicação para o Senhor falar nesta Casa, na 
Tribuna Popular para que os colegas e a sociedade 
conheçam esse empreendimento social. Inclusive, 
solicitamos à TV Assembleia a realização de um 
documentário para também divulgar esse 
empreendimento social que serve de exemplo para 
vários outros locais em todo o nosso Estado. 
 Além de trocar material reciclável que vira 
lixo por alimentos, o projeto tem promovido a 
educação ambiental. A pessoa que se envolve 
nesse processo não só adquire alimentos, mas 
consciência ambiental, já que decide participar 
dele. É um projeto fantástico. Acho que na esteira 
do que o Governador Paulo Hartung tem feito em 
relação à preservação das nascentes, remunerando 
o pequeno agricultor que as preserva, acho que a 
prefeitura de Serra deveria remunerar o trabalho 
que vocês estão fazendo, realizando convênio e 

pagando a vocês que estão efetivamente retirando o 
lixo que a prefeitura, se não fosse vocês, teria que 
retirar e pagar para ser depositado no lixão. Estou 
me propondo a intermediar uma reunião de vocês 
com o Prefeito Sérgio Vidigal, pessoa muito 
sensível, para que a prefeitura estude formas de 
apoiá-los, inclusive remunerando-os pelo serviço 
que prestam. 

Acredito que esse trabalho deve ser 
divulgado em todo País. Parabéns! 

 
O Sr. Paulo Roberto – Parabenizo o 

Senhor Deputado Givaldo Vieira pela iniciativa de 
ter trazido o Senhor Renato dos Santos Lucindo 
para apresentar esta belíssima intervenção que 
vocês fazem no Município de Serra. Gostei tanto 
que quero saber se há condição de levar essa 
informação para o Município de São Mateus. A 
Cáritas Diocesana tem feito um trabalho, mas 
talvez ainda não esteja agregando este valor 
fundamental, que é a educação ambiental. Para que 
esse trabalho possa ser espalhado para todo o 
Estado do Espírito Santo. Com certeza é uma 
iniciativa belíssima e muito inteligente. Parabéns! 

 
O SR. RENATO DOS SANTOS 

LUCINDO – Obrigado pelos apartes, Senhores 
Deputados.  

A nossa maior dificuldade, como ouviram, 
é a parceria. Porque com parceiros atenderíamos a 
mais pessoas. Estamos atendendo duzentas e vinte 
famílias, mas gostaríamos de atender mais, de tirar 
mais material das ruas. Na verdade, a dificuldade 
em conseguir alimentos é muito grande. A 
quantidade de cesta básica que recebemos é 
pequena, são apenas dezesseis. O material que 
estamos usando para manter o projeto às vezes 
precisa ser vendido para então comprarmos o 
alimento. Temos alguns parceiros: o Instituto 
Meio-Com, a Rede Show Supermercados, a 
Secretaria de Meio Ambiente da Serra, que têm nos 
ajudado muito também. E o Senhor Deputado 
Givaldo Vieira, que tem abraçado a nossa causa, é 
sensível às questões de meio ambiente e do nosso 
Planeta de maneira geral. Temos vinte e três 
agentes que fazem parte do nosso grupo, todos 
voluntários. Abraçamos a causa porque vimos que 
nossos filhos amanhã dependerão de como 
cuidamos do nosso Planeta hoje.  

Agradeço aos deputados a oportunidade. 
Estamos à disposição para qualquer pergunta ou 
questionamento. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 

– Concedo a palavra, por indicação nossa, ao 
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Senhor Carlos Adriano Souza dos Anjos, juiz 
arbitral, que falará sobre a Lei Federal n.º 9.307/96.  

 
O SR. CARLOS ADRIANO SOUZA 

DOS ANJOS – (Sem revisão do orador) - Senhor 
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, pessoas que nos assistem, venho a esta 
Casa de Leis para falar sobre uma lei que vem se 
desenvolvendo há muito tempo no Brasil. No dia 
vinte e três de setembro estaremos fazendo treze 
anos de justiça arbitral.  

Não há muito conhecimento em nível de 
Estado de como funciona esta lei. Hoje ela é 
reconhecida mundialmente. Foi adaptada no Brasil 
em vinte e três de setembro de 1996, por meio de 
um acordo no Mercosul, com o presidente em 
exercício, Senhor Marcos Maciel, que deu autor à 
lei que hoje vem se desenvolvendo muito em nível 
de estado e mundial. Temos algumas entidades, 
como o Dasp, em São Paulo, a Amperj, no Rio de 
Janeiro, a Casa do Cidadão da Avast, na Bahia, que 
desenvolvem esse trabalho da justiça arbitral. 

A justiça arbitral hoje é um sistema jurídico 
privado, que veio para desafogar o Poder 
Judiciário. O juiz arbitral tem a capacidade e a 
veracidade de uma ação em tempo hábil de vinte e 
quatro horas para desenvolver seu trabalho. Por ser 
um sistema jurídico privado temos de trabalhar em 
conjunto. Hoje temos a Ajunan, uma associação 
criada para regulamentação da lei, para que os 
profissionais envolvidos dentro dela possam 
trabalhar com mais serenidade. 
 Soubemos que no passado, de 2002 a 2003, 
informação de novos profissionais para desafogar o 
Judiciário, essa lei teve repercussão muito grande e 
ruim em nível de Estado, devido a alguns colegas 
utilizarem o formato “juiz” e legarem a doutorarem 
em juízes federais. Esse não é nosso objetivo. O 
objetivo da lei é desenvolver um trabalho para 
desafogar o Poder Judiciário, é criar alternativa em 
nível estadual para que a população tenha 
conhecimento. Sabemos que há necessidade da 
criação de uma cartilha para que as pessoas 
conheçam o que é a justiça arbitral e como podem 
procurar esse sistema. 
 Hoje, temos conhecimento de que no 
Estado da Bahia o próprio governo do Estado, em 
parceria, criou a Casa da Justiça Cidadã, onde as 
pessoas procuram o sistema da justiça arbitral e 
tem suas resoluções feitas num prazo de até vinte e 
quatro horas. Sabemos que o Poder Judiciário está 
abarrotado de processos e não tem condições 
físicas nenhuma de criar mecanismos para resolver 
processos que ficam nas prateleiras. Hoje a justiça 
arbitral tem o reconhecimento de que há 
necessidade de um trabalho em pareceria. Por isso 
buscamos, no ano de 2006, com a vereadora 

Neuzina de Oliveira, o reconhecimento da lei em 
nível municipal. 

Viemos a esta Casa de Leis, por indicação 
do Senhor Deputado Da Vitória, para pedir 
reconhecimento estadual e fechar parcerias junto 
ao Governo do Estado, ao Procon, à Casa do 
Cidadão, para que esta lei seja reconhecida pela da 
população. Hoje as pessoas confundem justiça 
arbitral com juiz de futebol. Mas é um sistema 
jurídico privado que pode muito bem desafogar o 
Judiciário até em noventa por cento. A justiça 
arbitral só está limitada a promover ações que 
sejam relativas à separação de famílias que 
envolvam menores, ou parte que seja criminal. Em 
outros casos a justiça arbitral está aposta e tem 
autoridade em nível federal, por lei, de fazer 
sentenças e as mesmas serem recorríveis em nível 
nacional e até mesmo internacional. 

Com a adaptação dessa lei no Mercosul, 
trouxe para algumas empresas de grande porte, em 
nível estadual, um desenvolvimento muito grande, 
e citamos por exemplo empresas como a Vale, a 
Codesa, a Petrobras e a Samarco, que utilizam essa 
lei. Queremos trazer para a população o 
conhecimento dessa lei, que não tem esse 
envolvimento; queremos levar para as 
comunidades esse trabalho e fechar parceria não só 
em nível municipal, mas também estadual, para 
que esse trabalho seja bem desenvolvido. 
Percebemos a carência desse trabalho. 

E volto a dizer que no começo alguns 
colegas fizeram mau uso da instituição juiz 
arbitral, titulando-se como juiz federal. Porém, 
hoje, temos uma instituição forte e que conta com 
mais de sessenta e cinco profissionais formados 
com capacidade de fazer até vinte audiências por 
dia. Se hoje colocarmos isso em plenário veremos 
que o Poder Judiciário não consegue fazer uma 
média de cem processos por semana. Já temos 
fatos e planejamentos e já acompanhamos em 
alguns estados que a média do crescimento da 
arbitragem é de trezentos por cento ao ano, com a 
formação de alunos da área de direito podendo ser 
capacitados para julgamento em nível técnico. 

Sabemos que hoje o Judiciário tem uma 
sobrecarga que poderia ser desviada ou indicada 
para o Judiciário. Então, a Justiça Arbitrária está 
aposta e à procura de parcerias em nível municipal 
e estadual, com a criação dessa lei, no sentido de 
desenvolver um trabalho para que a população 
tenha conhecimento e acesso fácil à arbitragem, 
coisa que o pessoal não conhece.  
 Criamos uma cartilha para que a população 
tenha conhecimento sobre arbitragem e como se dá 
sua prática. É muito necessário que esse sistema 
passe a ser reconhecido por lei estadual, 
estabelecendo-se o reconhecimento da data. E no 
próximo dia vinte e três estaremos na Praça Oito 
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fazendo uma manifestação e comemorando os 
treze anos da Justiça Arbitral.  

Viemos a esta Casa de Leis buscar o 
reconhecimento e pedir essa parceria. Já estivemos 
conversando com o Governo do Estado, com 
algumas entidades como a Casa do Cidadão, com o 
Senhor Eliezer Tavares e com o presidente do 
Procon para que isso possa ser desenvolvido com 
parcerias, para que as pessoas passem a ter esse 
conhecimento.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 

– Companheiro Carlos Adriano, nosso juiz arbitral, 
parabenizo V. S.ª principalmente por este momento 
em que traz à sociedade do Estado do Espírito 
Santo essa informação. Até porque são treze anos 
da constituição dessa lei. É uma instituição, hoje, 
que visa desafogar, descongestionar o grande 
número de  

processos que temos na Justiça do nosso 
Estado e País, o que não é diferente dos demais 
Estados Federados. A Justiça Arbitral precisa ser 
conhecida pela sociedade. Portanto, parabenizo 
S. S.ª e principalmente todos os profissionais da 
área, até porque sabemos da necessidade de 
alternativas, pois precisamos que a sociedade 
possa ter suas lides resolvidas e muitas delas não 
teriam necessidade ir à justiça comum, pois 
poderiam ser resolvidas pelos profissionais da 
Justiça Arbitral. Portanto, é extremamente 
importante a sociedade conhecer esse trabalho. 

Fomos procurado por S. S.ª e demais 
profissionais da área e colocamo-nos, enquanto 
Poder Legislativo, à disposição para contribuir para 
que a sociedade possa conhecer cada vez mais esse 
brilhante trabalho desenvolvido pela Justiça 
Arbitral, totalmente amparada pelas leis do 
Congresso Nacional.  

 
O SR. CARLOS ADRIANO SOUZA 

DOS ANJOS – Senhores Deputados, hoje estamos 
junto à sociedade com um trabalho que prioriza a 
população conhecer melhor, até em nível de 
comunidade, o assunto. Sabemos que a população 
tem uma carência muito grande à informação 
jurídica; inclusive certo receio de ir à Justiça e não 
conseguir resolver seus problemas devido à 
morosidade e ao grande congestionamento de 
processos que existem no Judiciário.  

A Justiça Arbitral hoje tem o poder de 
resolver uma ação em até vinte e quatro horas. 
Como já falei, são sessenta e cinco juízes com um 
trabalho a ser desenvolvido nas comunidades, 
levando conhecimento e atendimento jurídico 
gratuito.  

Pediremos aos nobres deputados e a 
algumas outras autoridades para conversarmos 
melhor sobre o assunto e apresentá-lo aos próprios 
deputados, com a informação da Justiça Arbitral 
em nível de Estado.  

Trouxemos alguns folders que colocaremos 
à disposição dos Senhores Deputados, para que 
conheçam melhor a Justiça Arbitral e ajudem na 
criação desse novo sistema em nível estadual. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 

– Agradecemos ao Senhor Carlos Adriano Souza 
dos Anjos, juiz Arbitral.  

Não havendo mais convidados para 
fazerem uso da palavra e nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, 
porém, convoco os Senhores Deputados para a 
próxima, especial, dia 11 de setembro de 2009, às 
15h, em comemoração aos 20 anos da morte do 
líder camponês Valdício Barbosa dos Santos, 
conforme requerimento do Senhor Deputado 
Claudio Vereza, aprovado em Plenário, e para a 
qual designo:  

 
EXPEDIENTE: 

  
 O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
379/2007, 618/2007, 366/2008, 28/2008, 280/2008 
e 255/2008; discussão prévia dos Projetos de Lei 
n.os 439/2008, 255/2009 e 257/2009; discussão, se 
houver recurso, na forma do art. 275-B, §§ 2.º a 5.º 
do Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os 
205/2009, 213/2009, 250/2009 e 228/2009; 
discussão especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 298/2009 e 333/2009; discussão especial, 
em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 278/2009, 
309/2009, 339/2009, 351/2009, 353/2009, 
357/2009, 381/2009, 394/2009 e 397/2009. 

 
Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às onze horas e vinte 

e quatro minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados Atayde Armani, 
Giulianno dos Anjos, Janete de Sá, Luzia Toledo, 
Reginaldo Almeida e Robson Vaillant. 
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VIGÉSIMA SESSÃO ESPECIAL DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE 
SETEMBRO DE 2009. 

ÀS QUINZE HORAS E VINTE E 
QUATRO MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo 
da Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Claudio 
Vereza lê Romanos 8:38,39) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior. 

Informo aos Senhores Deputados e demais 
presentes que esta sessão é especial, em memória aos 
vinte anos da morte do Senhor Valdício Barbosa dos 
Santos, conhecido por Léo, que barbaramente foi 
assassinado em Pedro Canário, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
Plenário. Foi uma solicitação do Movimento dos 
Direitos Humanos do nosso Estado, que mantém viva 
a chama da luta em defesa dos direitos humanos. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Presidente do Centro de Apoio aos Direitos 
Humanos, Senhor Pedro José Bussinger; a 
Coordenadora do Programa de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos, Senhora Marta 
Falqueto; o Secretário Municipal de Segurança do 
Município de Vitória, Senhor João José Barbosa 
Sana; a representante do Movimento dos Pequenos 
Agricultores de São Mateus, Senhora Soraya Reis 
Konoski; o Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos, Senhor Bruno Alves de Souza e a 
viúva do Senhor Valdício Barbosa dos Santos, 
Senhora Edith França Barbosa.  

 
(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) -  Convido todos para, de pé, e 
voltados para as Bandeiras, ouvirmos a execução do 
Hino Nacional. (Pausa) 
 

(É executado o Hino Nacional) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos a presença dos 
filhos do Senhor Valdício Barbosa dos Santos, 

Senhores Geilson França Barbosa e Arilson França 
Barbosa. 
 Neste momento o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, proponente da sessão especial, fará uso da 
palavra e conduzirá os trabalhos desta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Uma boa tarde a todos. Agradecemos a 
todos que acolheram o convite do Centro de Apoio 
aos Direitos Humanos e desta Casa para esta sessão 
especial, oficialmente em um dos Poderes do Estado, 
homenageando in memorian o Senhor Valdício 
Barbosa dos Santos. Esta sessão também registra a 
luta permanente contra a impunidade e toda forma de 
desrespeito ao ser humano que ainda vigora no nosso 
meio. 
 No dia 12 de setembro de 1989, às 7h30min, 
na altura do Km 11 da estrada que interliga a sede do 
Município de Pedro Canário, no norte do Estado do 
Espírito Santo até o Distrito de Floresta Sul, foi 
assassinado Valdício Barbosa dos Santos, o 
companheiro Léo, com três tiros de escopeta calibre 
doze. 
 Era uma terça-feira e Léo seguia com destino 
ao Distrito de Floresta Sul onde residia, quando numa 
curva, da estrada de chão, sem perceber a emboscada 
que lhe esperava, foi morto pelos assassinos que 
deram cumprimento às ameaças que vinha sofrendo 
há vários dias, na época. 
 Léo era um homem pacato, delegado do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e animador de 
Comunidades Eclesiais de Base. Por defender a vida, 
os pobres e a terra foi alvo de ameaças que se 
concretizaram em sua morte. 
 Quando de sua morte tinha apenas quarenta e 
um anos; filho de Ariomar e Dona Maria. Casado 
com Dona Edite, teve seis filhos – Elis, Arilson, 
Vânia, Lana, Geilson e Célio. Estão presentes nesta 
sessão especial Geilson e Arilson. A Senhora Soraya 
Reis Konoski, representante do Movimento dos 
Pequenos Agricultores, também presente, ainda não 
era nascida. 
 A morte de Léo não ficou impune. Os 
executores e intermediários do crime foram 
processados e este último foi julgado e condenado. Já 
os executores foram mortos antes do final do 
processo. Aliás, isso acontece com a maioria dos 
crimes de mando no Estado do Espírito Santo. Os 
executores e as principais testemunhas de crime de 
mando normalmente são executados antes do final 
dos processos. Os mandantes foram identificados - 
essa é uma marca desse crime, desse processo - pela 
polícia e - marca maior ainda - foi oferecida denúncia 
contra os mandantes pelo Ministério Público 
Estadual.  

É por esse motivo que esta sessão se torna de 
maior relevância para a luta dos direitos humanos no 
Estado. Marca a luta contra a impunidade, nesse caso 
específico do companheiro Léo, depois de vinte anos. 
Os processos judiciais tramitam assim, vinte anos 
depois é que os mandantes estão sendo julgados pelo 
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Poder Judiciário Estadual. Vejam a necessidade de 
mantermos essa luta acesa durante vinte anos, com 
advogados, mobilizações, com a família ligada e 
militantes para que o crime não ficasse impune 
totalmente, para que se chegasse, inclusive, aos 
mandantes e neste caso chegou.  
  Infelizmente, na maioria dos demais casos 
caracterizados como crime de mando não se chega 
aos mandantes e quando chegam aos executores 
grande parte deles já estão eliminados a mando dos 
mandantes originais. Assim foi e está sendo com os 
seguintes casos: Padre Gabriel Maire; Jean Alves; 
Maria Nilce; Verino Sossai; Francisco Domingos 
Ramos e Paulo Vinha. Mais ou menos o caso de 
Paulo Vinha, porque mesmo depois de muitos anos, 
os dois executores, os irmãos, foram julgados e 
condenados.  

Há vinte anos do seu martírio, 
celebraremos sua memória neste dia. Amanhã, em 
Pedro Canário, será realizada uma celebração em 
memória do companheiro Valdício Barbosa dos 
Santos e também como alimento da luta em defesa 
dos Direitos Humanos e na luta contra a impunidade 
deste Estado.  

A Assembleia Legislativa fica honrada com a 
presença de vocês, todos os lutadores das diversas 
áreas dos direitos humanos. Desde já, agradecemos à 
Dona Edith França Barbosa e aos familiares, aos 
irmãos que vieram a esta Casa assistir à sessão 
especial, uma singela homenagem à memória do 
companheiro Léo.  

Confesso que tivemos dificuldade em 
elaborar o banner que está atrás da Mesa Diretora, 
porque não tínhamos, na Grande Vitória, a foto do 
Léo. Tivemos de entrar na internet e felizmente ou 
infelizmente, depende do sentido da palavra 
felizmente, estava estampada uma foto do 
companheiro Léo. A partir da cópia que fizemos da 
internet, conseguimos recuperar a imagem do 
companheiro.  

Já foi protocolado nesta Casa de Leis o 
projeto de lei que transforma o dia 12 de setembro no 
Dia Estadual contra a Impunidade. Esse projeto foi 
solicitado pela CADH – Centro de Apoio aos 
Direitos Humanos Valdício Barbosa dos Santos, o 
protocolamos, já tramita nesta Casa e com certeza 
será transformado em lei. Assim, a cada ano, no dia 
12 de setembro, estaremos lembrando todos que 
deram a vida pela vida e de todos que lutam em 
defesa dos direitos humanos em nosso Estado e em 
nosso País. Desde já agradecemos a todos pela 
participação.  

O projeto de lei, de minha autoria, diz: 
 

“Art. 1.º - Fica instituído o Dia 
Estadual de Combate à Impunidade, 
a ser comemorado anualmente no dia 
12 de setembro. 
 
Art. 2.º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação.” 

 

Anexado ao projeto vai todo o histórico da 
luta contra a impunidade em nosso Estado, desde a 
década de 70, nos tempos do ‘Esquadrão da Morte’, 
que foi denunciado pelo nosso saudoso companheiro 
Ewerton Montenegro Guimarães. 

 
O projeto já foi protocolado e está tramitando 

na Casa. (Pausa) 
 Neste momento concedo a palavra à Senhora 
Soraya Reis Konoski, dirigente e integrante da 
Direção Estadual do Movimento de Pequenos 
Agricultores - MPA. 

 
 A SR.ª SORAYA REIS KONOSKI - (Sem 
revisão da oradora) – Uma boa tarde a todos e 
todas. É com imenso prazer que nós, do Movimento 
de Pequenos Agricultores, comparecemos a esta 
sessão para lembrar os vinte anos da morte do 
sindicalista rural Valdício Barbosa dos Santos, o 
“Léo”.  

Hoje, a família desse companheiro está 
conosco na luta e é um espelho para nós do 
Movimento de Pequenos Agricultores, dos militantes 
dos movimentos sociais e da Via Campesina. 
 “Léo” foi assassinado, conforme relatado no 
início desta sessão, por ser um trabalhador, um 
agricultor, um camponês que lutou pela reforma 
agrária, pelos direitos dos agricultores e das 
agricultoras.  

Hoje, nós da Região de Montanha, Pinheiro, 
Pedro Canário, enfim, de todo Estado do Espírito 
Santo espelhamo-nos nesse lutador e na sua 
resistência. Inclusive, a resistência da família de 
Valdício Barbosa dos Santos também é um espelho 
para todos. 
 Assim como o “Léo” lutava pelos direitos de 
todos e de todas, pela igualdade social, nós, do 
Movimento dos Pequenos Agricultores, estamos no 
projeto de luta pela comida saudável, em defesa do 
meio ambiente, contra a fome que ainda assola o 
nosso País, pela terra repartida para todos e todas. 
Todos têm esse direito.  
 Trazemos essa bandeira de luta de Valdício 
Barbosa dos Santos contra esse modelo opressor, que 
a cada dia quer nos expulsar das nossas terras, quer 
tirar a nossa dignidade de produzir alimentos 
saudáveis, de resgatar as nossas culturas, os nossos 
valores. Esse sistema a cada dia está tirando de nós a 
nossa cultura, o nosso jeito de viver no campo.  

Lutamos pela melhoria de condições de vida, 
e uma vida digna no campo. Essa é a nossa proposta. 
Por isso que nós, enquanto militantes de movimentos 
sociais, assumimos essa bandeira, junto com a família 
de Valdício Barbosa dos Santos, de lutar contra a 
impunidade existente há vinte anos.  

Ratificando um pouco o que o Senhor 
Deputado Claudio Vereza disse, apesar da Justiça se 
colocar como democrática, na verdade, a nossa luta 
continua firme e permanente, junto aos membros da 
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Comissão de Direitos Humanos, para que justiça seja 
feita em relação aos verdadeiros mandantes e 
assassinos de Valdício Barbosa dos Santos.  

A Comissão de Direitos Humanos é o nosso 
símbolo nessa luta contra a impunidade. Trazemos a 
mensagem, como militante do Movimento de 
Pequenos Agricultores, para que esses vinte anos de 
impunidades acabem, e que seja feita justiça ao 
companheiro “Léo”, símbolo de luta e resistência 
para os camponeses e camponesas. Lembrar de 
Valdício Barbosa dos Santos nos traz à memória a 
luta pela terra, pela justiça e pelo pão de cada dia dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

Como militante do Movimento dos Pequenos 
Trabalhadores reafirmamos nesta sessão especial, em 
comemoração aos vinte anos do martírio do “Léo”, 
que Valdício Barbosa dos Santos deva ser sempre o 
símbolo de luta, de afirmação e resistência 
camponesa. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – Obrigado, companheira Soraya Reis 
Konoski, do MPA, pela sua participação.  

Quase citei o nome de Soraya como filha de 
Leo. Mas não deixa de ser filha da luta do 
companheiro Valdício Barbosa dos Santos. Por isso 
titubeei na hora da leitura dos nomes dos filhos de 
Léo, que são dois: Geilson França Barbosa e Arilson 
França Barbosa. 
 Neste momento passo às mãos do Senhor 
Pedro Bussinger, Presidente do CADH Valdício 
Barbosa dos Santos, cópia do projeto de lei que 
institui o Dia Estadual de Combate à Impunidade. 
(Pausa) 
 Concedo a palavra à Senhora Marta Falqueto, 
coordenadora do Programa de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos. 
  

A SR.ª MARTA FALQUETO – (Sem 
revisão da oradora) – Uma boa tarde a todos e 
todas. Cumprimento a Mesa na pessoa da Dona Edith 
França Barbosa, mulher guerreira e sofredora, que 
venceu todas as barreiras, criou os filhos e permanece 
firme na luta pela vida e dignidade para todos. 

Lembramos também o seguinte: vinte anos se 
passaram e ainda no Brasil temos que constituir 
programa de proteção aos defensores dos direitos 
humanos, porque essas pessoas ainda continuam 
vivendo em situação de risco e vulnerabilidade 
simplesmente por defenderem a vida e a dignidade 
humana.  

Esse Programa de Proteção aos Defensores 
dos Direitos Humanos, que nasceu em 2005 com uma 
proposta sendo trabalhada desde 2003, quer manter 
no seu local de atuação todos aqueles e aquelas que 
por missão traçam o seu caminho em defesa da vida e 
da dignidade humana. 
 Se naquela época já existisse esse programa, 
talvez hoje não estivéssemos neste Plenário 
celebrando vinte anos do assassinato do Léo; talvez 

não estivéssemos relembrando o assassinato de 
Verino Sossai, Paulo Damião Tristão, Valdir Brito, 
Padre Gabriel e tantos outros defensores dos direitos 
humanos, que nas décadas de 80 e 90 tombaram por 
estarem defendendo a vida. 
 Vivemos no Estado do Espírito Santo, que 
possui quarenta e seis mil e setenta e sete quilômetros 
quadrados, uma população de três milhões e 
quinhentos mil habitantes, com um processo de 
industrialização muito grande e com uma luta dos 
trabalhadores rurais sem terra por reforma agrária, 
por dignidade e por condições dignas de 
sobrevivência no campo, o que nos remete a 
homenagear também todos esses lutadores e 
lutadoras que querem contrapartida desse 
desenvolvimento econômico que contrapõe o 
desenvolvimento humano e digno para todos. 
 No Estado do Espírito Santo convivemos 
com uma situação de luta onde cada um tenta 
modificar uma situação de impunidade que gera cada 
vez mais violência. O próprio Senhor Deputado 
Claudio Vereza lembrou o grande guerreiro Ewerton 
Montenegro, que desde a década de 60 levantou e nos 
mostrou a organização do crime no Estado do 
Espírito Santo. E essa organização vai se 
modificando, mudando alguns personagens, mas ela 
permanece assustando e fazendo todo o tipo de 
violência e criminalização contra a sociedade 
capixaba. 
 Valdício Barbosa dos Santos foi um 
companheiro que lutou pela reforma agrária, 
juntamente com seus companheiros, num ano em que 
não foi o único que tombou; também tombaram 
Verino Sossai, Paulo Damião Tristão, Homero Dias, 
Waldir Brito e tantos outros. Num período de três 
meses foram três companheiros que tombaram. Só 
para termos uma ideia, do Verino Sossai nem 
inquérito existe, para provar o descaso com as 
pessoas que lutam pelos direitos humanos neste 
Estado. 
 O Centro de Apoio aos Direitos Humanos 
fez questão de colocar o nome de Valdício Barbosa 
dos Santos como uma homenagem, e para que 
também abraçássemos essa causa e tomássemos 
como exemplo esse caso, para que a impunidade 
não permanecesse. E essa luta está dando certo. 
Por quê? Como está a situação processual hoje? Os 
executores de Valdício Barbosa dos Santos foram 
processados e em seguida um a um foram 
assassinados. Isso também é uma realidade que 
acontece nos crimes de mando deste Estado. No 
caso de Araceli Cabrera Crespo dezenove pessoas 
foram assassinadas; no caso do prefeito Feu Rosa 
dezessete pessoas foram assassinadas; eram 
testemunhas que poderiam ajudar na elucidação 
dos casos. E assim por diante, em cada caso não 
sobram pessoas para testemunhar, para que o caso 
venha de fato ser apurado. É por isso que foi criado 
também um Programa de Proteção às Vítimas e 
Testemunhas, para evitar que os casos fiquem 
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impunes e possibilite que as pessoas que servirão de 
testemunha possam falar e tenham proteção. 
 O intermediário desse crime, em 2003, 
também foi condenado a dezesseis anos e seis meses 
de prisão, e está foragido. Os mandantes foram 
denunciados em janeiro deste ano e o processo está 
tramitando com uma audiência que estava marcada 
para o dia 1.º de setembro e que foi remarcada para o 
dia 14 de outubro. Se não fosse o êxito de terem sido 
encontrados e denunciados os mandantes, amanhã o 
crime prescreveria e não haveria mais chance de os 
verdadeiros responsáveis serem punidos. 

Portanto, o Movimento Nacional dos Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo tomou o caso 
Valdício Barbosa dos Santos e o caso Padre Gabriel 
Maire como exemplos para que juntássemos força e 
monitorássemos o avanço do processo a fim de que 
não fiquem impunes.  

Corremos o risco de não conseguir – com no 
caso Padre Gabriel Maire, que prescreverá em 
dezembro e a Justiça continua insistindo em 
latrocínio – mas iremos percorrer outros tribunais 
para que esses casos venham a ser elucidados 
conforme a Justiça determina e conforme a sociedade 
capixaba quer.  

Queremos – na pessoa da Senhora Edith 
França Barbosa e seus filhos – dizer que sempre 
estivemos solidários, e queremos continuar solidários 
para que nessa luta outros não venham a tombar 
como o Valdício Barbosa dos Santos e seus 
companheiros, que naquele ano tombaram por causa 
da luta. Que a reforma agrária aconteça conforme é 
necessário e que cada trabalhador brasileiro e cada 
trabalhadora brasileira tenha vida digna e respeito aos 
seus direitos. Muito obrigada. (Muito bem!) 

  
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Obrigado, Senhora Marta Falqueto, 
coordenadora do Programa de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos, militante histórica 
dessa luta, uma das que fundou o CDDH do 
Município da Serra, a primeira entidade que abraçou 
essa causa dos direitos humanos aqui no Estado de 
maneira mais explícita, junto à Comissão de Justiça e 
Paz da Arquidiocese do Vitória. 
 Faremos um pequeno intervalo para que a 
Senhora Rosa Maria Nascimento Miranda declame 
uma poesia do Senhor José Vicente, denominada “É 
por Amor”. 

 
 A SR.a ROSA MARIA NASCIMENTO 
MIRANDA – (Sem revisão da oradora) - É uma 
poesia do Senhor José Vicente, cujo título é “É por 
Amor”. 
 Com esta poesia, prestaremos uma 
homenagem a todos aqueles que tombaram em defesa 
de uma vida plena, uma vida digna para todos. Que 
esta poesia seja para todos nós uma força para 
darmos continuidade a essa experiência de defesa da 

vida, experiência de luta pela impunidade, pela 
justiça e vida digna para todos. 
 

É POR AMOR 
 
“É por amor! 
Sim, é por amor à vida, que estamos 
lutando e vamos andando 
lentamente para buscar a luz e a 
liberdade das manhãs de sol. 
 
É por amor, sim, é por amor à vida, 
evidentemente, que encaramos de 
frente esta imensa dor que nos impõe 
neste reinado amargo do ódio 
presente. 
 
É por amor à vida que estamos nas 
ruas, nas praças, nas estradas.E 
gritando palavras de ordem, de uma 
nova ordem! 
 
Sim, é por amor, é por amor à vida 
que marchamos nas madrugadas de 
lua nova levando nos braços a fúria 
das tempestades, prontos a resgatar a 
terra que nos tomaram. Vamos 
replantar as flores e as sementes que 
há séculos estão em cio. 
 
É por amor, sim, é por amor à vida 
que profundamente doloridos 
recolhemos em nossos braços os que 
foram brutalmente feridos e quando 
já não podemos devolver-lhes a 
respiração nós comungamos do seu 
sangue e os faremos ressuscitar em 
milhares de vidas e sorrisos. 
 
É por amor à vida que escrevemos 
nas pedras os poemas de esperança 
rebelde, que pichamos, nos muros e 
nas portas as frases corajosas de um 
futuro novo, que dançamos nas festas 
de sábado, no banquete do carnaval 
de um povo livre! 

 
É por amor que nos abraçamos, que 
nos beijamos na esquina, e já não 
tememos andar de braços dados 
seguindo a bandeira da paz e da 
ternura consequente! 

 
É por amor, sim, é por amor à vida 
que desesperadamente amamos.” 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Agradecemos à Senhora Maria Rosa 
Nascimento Miranda este momento de emoção. 
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 Concedo a palavra ao Senhor Pedro 
Bussinger, presidente do Centro de Apoio aos 
Direitos Humanos Valdício Barbosa dos Santos. 

 
O SR. PEDRO BUSSINGER – (Sem 

revisão do orador) - Minhas primeiras palavras são 
em agradecimento a todos os presentes nesta 
solenidade em que lembramos os vinte anos da morte 
de Valdício Barbosa dos Santos. Estão presentes os 
companheiros do CADH, dos programas Provita, 
PPCAAM e Centro de Defesa de Serra.  

Cumprimentamos os companheiros da Mesa, 
Senhor Bruno Alves de Souza, Senhora Soraya Reis 
Konoski, Senhora Marta Falqueto e Senhor João José 
Barbosa Sana.  

Cumprimentamos o Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que prontamente vibrou com a ideia 
desta solenidade, em especial a homenagem à 
Senhora Edith França Barbosa, a Dona Didi, e seus 
filhos, Arilson França Barbosa e Geilson França 
Barbosa.  

Quando acertávamos a ideia de fazer esta 
homenagem ao Senhor Valdício, na reunião com a 
Senhora Verônica Bezerra e o Senhor Izaias Santana, 
Dona Didi nos contou alguns momentos daquele 
período de sua morte. Ela também foi perseguida e 
ameaçada. Vemos que a Dona Didi é uma pessoa 
com personalidade muito forte, sozinha criou e 
educou os filhos, lutou muito e hoje estão 
encaminhados na vida. Continua, então, o espírito 
encarnado da personalidade do Senhor Valdício.  

A Senhora Rosa Maria acabou de ler a poesia 
sobre o amor, e pensamos quando o amor encontra a 
política, é justamente naquele momento que se 
desdobra numa ação política, não somente visando 
uma pessoa, mas a humanidade. E o Valdício é o 
nosso herói. Por isso o lembramos. 

Lembramos também quando discutíamos o 
nome que daríamos à nossa entidade, na reunião do 
CADH, e o Senhor Izaias Santana propôs o nome 
do Valdício. Este nome nos orgulha muito. 
Pertencermos a uma entidade, um centro de apoio 
que nos inspira a esquecer de todas as dificuldades, 
de todas as tensões da luta pelos direitos humanos 
dentro de uma entidade ou de uma sociedade, o 
que passamos e enfrentamos. Esquecemos que 
algumas pessoas dão a vida em nome de uma 
causa. 

O Senhor Valdício Barbosa encontrou a 
política na medida em que a ação dele não visava 
um objetivo individual, mas ao objetivo de toda 
humanidade. O nome do Valdício também entra no 
rol daqueles que ajudaram a construir a sociedade 
capixaba e o Estado do Espírito Santo juntamente 
com muitos outros relatados aqui.  

É preciso escrever a história desses 
companheiros. Resgatar, escrever e contar a 
história de pessoas que não procuram prestígio 
político, procuram outros interesses, mas visam uma 

causa. Esse é o ideal dos direitos humanos. Quem 
perder isso vai se burocratizar e se perderá no meio 
do caminho.  

Os direitos humanos não têm futuro se não 
for uma utopia; não tem futuro, virará outra coisa. 
Não adianta ocupar os cargos aqui e ali. Direitos 
humanos, enquanto nos inspirarmos no Senhor 
Valdício Barbosa, figura da nossa história, não só do 
nosso coração, tem que ser contada para as novas 
gerações. Existem pessoas que viveram no Estado do 
Espírito Santo e deram suas vidas em nome de uma 
causa e de um ideal.  

Orgulhamo-nos deste momento. O dia 12, 
todos os anos e por toda a vida será lembrado. 
Agradecemos ao Senhor Deputado Claudio Vereza 
por esta iniciativa. No dia 12 de setembro de todos os 
anos prepararemos também uma atividade em nome 
do Valdício Barbosa e nos lembraremos de todos os 
nossos heróis. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Agradecemos ao Senhor Pedro 
Bussinger, presidente do Centro de Apoio aos 
Direitos Humanos, entidade que recebeu o nome do 
companheiro Léo. 

Convido para compor a Mesa a Senhora 
Ednalva Moreira Gomes, da direção nacional do 
MST, e pedimos desculpa pela demora em chamá-la. 
(Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
convidada)  

 
 Concedo a palavra ao Senhor João José 
Barbosa Sana, Secretário Municipal de Segurança 
Pública, representando a Prefeitura de Vitória. 

 
O SR. JOÃO JOSÉ BARBOSA SANA – 

(Sem revisão do orador) – Uma boa tarde, 
companheiras e companheiros. Saudamos a todos que 
compõem a Mesa na pessoa do Senhor Deputado 
Claudio Vereza, do Partido dos Trabalhadores e, 
também, na pessoa da Senhora Edith França Barbosa, 
companheira, viúva do companheiro Léo, e sua 
família.  

Fiquei feliz quando recebi este convite. Se 
por um lado nos lembra um momento de martírio e 
dor, por outro nos lembra que todos nós temos 
compromisso com a vida. É o compromisso com a 
vida que nos movimenta para estarmos aqui e em 
todas as outras atividades que nos desafiam. 

Conversava um pouquinho com a Senhora 
Edith França Barbosa e fiquei sabendo que ela 
naquele momento tinha sete filhos, todos na faixa 
etária dos sete aos dezoito anos. Quando acontece um 
tipo de tragédia, digamos pessoal, na nossa vida, tão 
drástica como essa, temos naquele exato momento 
duas possibilidades de escolha. Uma, desistir de tudo 
e de todos, enfiar a cabeça no travesseiro, chorar, se 
desesperar e se entregar. Esta é uma possibilidade 
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que num senso comum todos somos tentados a fazer 
quando abatidos por tragédia pessoal e familiar dessa 
natureza. Outra, extremamente difícil e complexa, 
mas também que demonstra um alto grau de amor 
pela vida e por todos aqueles que lutam, é justamente 
o caminho que Dona Edith escolheu com sua família; 
o caminho de se articular com os companheiros, de 
não aceitar essa fatalidade como algo inexorável, 
como algo dado como irrevogável e se colocar no 
caminho da luta pela paz, mas paz entendida como 
fruto da justiça contra a impunidade. Daí a riqueza 
desse momento que estamos celebrando. 
 Portanto, é momento de cumprimentar o 
Deputado Claudio Vereza pela iniciativa de propor 
um projeto de lei transformando o dia 12 de 
setembro como data de combate à impunidade no 
Estado do Espírito Santo. Nossa companheira 
Marta Falqueto listou uma série de companheiros 
nossos vitimados na história recente do Espírito 
Santo, nossos heróis na luta pela vida, na luta por 
melhores condições de vida, na luta pela promoção 
dos direitos humanos, na defesa intransigente de 
direitos inalienáveis da nossa população. 
 Sem dúvida, este momento nos fortalece e 
nos coloca o desafio de continuarmos em frente. Na 
qualidade de membro do Centro de Apoio aos 
Direitos Humanos, por diversas oportunidades com o 
professor Pedro Bussinger e outros companheiros que 
fazem parte do Centro, temos ido a diversas cidades 
do Espírito Santo para trabalhar a formação em 
direitos humanos. E certamente em cada um desses 
locais aonde vamos levar nossos cursos ali está 
presente o companheiro Léo, que junto com tantos 
outros companheiros já nominados deram sua vida 
por essa causa, com companheiros do movimento dos 
Sem Terra, do movimento de pequenos agricultores, 
companheiros indígenas, companheiros e 
companheiras dos movimentos de LGBT, dos negros, 
das mulheres de todas as classes sociais que são 
profundamente massacradas.  
 Lemos recentemente nos jornais do 
Espírito Santo a existência de mais de três mil 
processos por violência que as mulheres sofrem. 
Então, a luta das mulheres é extremamente 
importante de ser lembrada como uma luta pela 
vida, contra a violência, contra a impunidade. No 
momento lembramos inclusive que a Lei Maria da 
Penha, que completou recentemente três anos de 
existência, é um instrumento importante na luta pela 
promoção da paz e ao mesmo tempo para o combate 
da impunidade. 
 Então, participar de um momento como este 
significa refazer todos nossos compromissos, 
relembrar as palavras dos nossos poetas que muitas 
vezes encantam em nossos encontros nas 
comunidades. Inclusive citarei uma poesia que diz o 
seguinte: “Sonho que se sonha só pode ser pura 
ilusão. Sonho que se sonha junto é sinal de solução”. 
Então, vamos sonhar juntos, vamos sonhar ligeiro e 
vamos sonhar em mutirão. É isso que estamos 

fazendo aqui, construindo nossos sonhos, 
fortalecendo nosso compromisso e lutando contra a 
impunidade na defesa da vida. Viva Léo! Viva os 
lutadores pelo povo brasileiro! (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Obrigado, companheiro João José 
Barbosa Sana, Secretário de Segurança Pública e 
Cidadania de Vitória. 

Registramos, com alegria, a presença do 
vereador de Castelo, Tarcísio Carlos Modolo; da 
companheira Vanda Valadão, do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre a Violência; de Adriana Pilha da 
Silva, do Departamento de Serviço Social da UFES; 
do Isaías Santana, coordenador do Provita; dos 
integrantes do CDDH da Serra; do Centro de Apoio 
aos Direitos Humanos; do Provita/Espírito Santo; do 
Pepcam – Programa de Proteção às Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte; do Programa de 
Proteção dos Defensores de Direitos Humanos em 
Situação de Ameaças; da Associação Intermunicipal 
Ambiental em Defesa do Rio Formate e seus 
Afluentes - Asiarfa; do MST – Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra; e do MPA – 
Movimento dos Pequenos Agricultores.  

Concedo a palavra ao Doutor Bruno Alves de 
Souza, Presidente do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos. (Palmas) 

 
O SR. BRUNO ALVES DE SOUZA – 

(Sem revisão do orador) – Uma boa tarde a todos. 
Cumprimento a Mesa nas pessoas do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, por iniciativa tão nobre, e 
de Dona Edith França Barbosa, por sua história de 
vida. 

Confesso-lhes minha emoção e que, de fato, 
poucas vezes sou traído por ela. E aqui estou com 
medo de o ser. É interessante sentir a emoção que 
estou sentindo, pois não conheci o Léo, nem militei 
no momento histórico em que ele tombou. Naquela 
época eu era uma criança de pouco mais de sete anos 
de idade. E me perguntava nesta Mesa, enquanto as 
pessoas falavam, o porquê dessa emoção. Agora 
entendo.  

Professora Vanda, que nos ensina tanto sobre 
os fundamentos dos direitos humanos, acho que um 
dos fundamentos dos direitos humanos é sentir sem 
conhecer; é sentir sem ver; é sentir sem ter estado ao 
lado; é sentir sem saber por que, de fato, se está 
sentindo aquela dor. Ao sentir esta emoção que me 
acomete agora, percebo que estamos no caminho 
certo, que nossa luta é verdadeira, não é hipócrita e 
não tem outra razão senão a defesa intransigente da 
dignidade humana, ainda que essa dignidade seja 
violada em uma pessoa que não tive o prazer de 
conhecer. 

Quero dizer que celebrar a memória do Léo 
nos traz alguns desafios. O primeiro deles, sem 
dúvida alguma, é marcar o nosso veemente repúdio e 
indisposição em conviver com a violência, seja ela de 



4384 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de setembro de 2009 

qualquer forma. Ainda mais quando é a violência que 
se consubstancia da forma que foi contra o 
companheiro Léo, ceifando-lhe a vida. Para mim, um 
dos marcos deste ato neste dia é dizer em alto e bom 
som do repúdio à violência e de nossa bandeira pela 
paz, uma paz que obviamente não significa silêncio e 
nem subserviência. 

Esta celebração também nos obriga a 
homenagear a história de vida de Léo, há vinte 
anos assassinado. Cabe-nos render-lhe nossas 
homenagens a sua vida, a sua história, a sua família 
e, também, à história de vida da guerreira Dona 
Didi, que não se entrega, que faz do seu luto uma 
luta, e que hoje, vinte anos depois, está aqui 
conosco. Rendemos nossas homenagens a todos os 
familiares do Léo e também à história de vida 
desse homem. 
 Como também disse o Sr. Pedro Bussinger, o 
caso Léo tornou-se emblemático para todos nós, 
lutadores dos direitos humanos neste Estado, no 
sentido do combate à impunidade. Então, neste ato 
também todos somos obrigados a denunciar o 
Sistema de Segurança e Justiça, mais uma vez; não 
podemos nos furtar a esta obrigação. Um Sistema de 
Segurança e Justiça que ao contrário do seu dever 
ético legal de garantir a dignidade humana, 
infelizmente tem sido um dos maiores instrumentos 
de violação dessa dignidade. Talvez seja na 
impunidade uma das suas maiores razões para a 
manutenção dessas violações. A impunidade que não 
só gera mais violência como também revitimiza as 
famílias. As famílias que ao não verem os assassinos, 
os culpados por essa violência pagarem por isso, 
sofrem a cada dia como se cada dia seu ente querido 
fosse novamente assassinado.  

Nesse caso do enfrentamento à impunidade 
para que o caso Leo não fosse mais um dos inúmeros 
casos, e foi dito pela Senhora Marta Falqueto, de 
impunidades no Estado do Espírito Santo, faço 
aqui também uma homenagem à minha companheira, 
valorosa colega de conselho, Senhora Verônica 
Cunha Bezerra. Esta Senhora, de forma muito 
corajosa, que só mulheres do porte dela são capazes 
de ter, dedica-se há anos para que este caso não seja 
mais um em que reine a impunidade neste Estado. 

Mas mais do que tudo isso, talvez sejamos, 
neste ato de vinte anos de memória do Léo, 
obrigados a denunciar que as causas da vida do 
Leo infelizmente também foram as causas da sua 
morte e continua a nos desafiar todos os dias neste 
País: a luta pela reforma agrária, por um novo 
modelo de desenvolvimento econômico. 

Segundo dados do penúltimo relatório de 
Direitos Humanos, 1,6% dos proprietários de terra 
neste País concentram quarenta e seis por cento das 
propriedades rurais. Os latifúndios registrados no 
Incra, que correspondem apenas 2,6% dos imóveis 
registrados naquele órgão, correspondem a 51% da 
área territorial do Brasil, embora numericamente o 
número de propriedades seja apenas 2,6%. 

 Os minifúndios, baseados na agricultura 
familiar, que são 90% dos imóveis registrado no 
Incra, correspondem a apenas 27% da área territorial 
do nosso País. Segundo o próprio Incra desses 
latifúndios, que são cerca de 50% da área territorial 
brasileira, 51% deles são improdutivos. Essa foi a 
causa do Léo. Esta é a nossa causa e continua sendo a 
causa da violência e dos assassinatos no campo, da 
criminalização dos defensores dos direitos humanos 
do campo.  

Infelizmente temos de dizer que no ano de 
2002 foram quarenta e três mortes no campo em 
função de conflitos de terras neste País. Em 2003 
foram setenta e três; em 2004 foram trinta e nove e 
em 2005 foram trinta e oito. Último dado que tive. 

Mas para muitos a morte agora não é 
suficiente; é preciso assassinar talvez o líder e 
criminalizar todo o restante. Por isso, e aí diz muito 
respeito à luta da companheira Marta Falqueto, 
tenhamos um aumento progressivo de prisões num 
claro movimento de criminalização dos trabalhadores 
rurais neste País.  
 Em 2002 foram cento e cinquenta e oito 
trabalhadores rurais presos neste País em função de 
conflitos de terra. Em 2003 esse número pulou para 
trezentos e oitenta e em 2004 já tínhamos 
quatrocentos e vinte e um trabalhadores rurais pesos; 
num claro movimento de criminalização dos 
movimentos rurais.  
 Quero dizer, portanto, ao lembrarmos e 
homenagearmos a história de vida do Léo, que neste 
ato para fazermos jus à sua luta, à sua vida, 
precisamos “fincar bandeira” nas causas da sua vida e 
dizer que a luta pela reforma agrária é a nossa luta e 
deve ser a luta de todos nós. Como diz a canção, 
quase hino do MST: “é por amor a esta Pátria Brasil 
que a gente segue em fileira”.  

Que a memória do Léo e de tantos outros que 
tombaram pela luta da reforma agrária, luta de todos 
nós; que esse amor que temos a esta Nação e o desejo 
de construir uma nova Nação nos faça seguir em 
fileira: pelo fim da violência, pelo fim da 
impunidade, pela reforma agrária intransigente, por 
um novo modelo de desenvolvimento econômico que 
não mais privilegie o agronegócio, mas que possa, de 
fato, privilegiar a economia da agricultura familiar. 
Enfim, que possamos todos seguir em fileiras por 
uma sociedade livre da opressão, por uma sociedade 
absolutamente diferente desta que infelizmente, vinte 
anos após a morte do Léo, ainda estamos 
mergulhados. Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Obrigado, companheiro Bruno Alves de 
Souza, presidente do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos, que traz sua energia, garra e emoção para 
esta sessão.  

Registramos o recebimento de justificativas 
de impossibilidade de participação desta sessão 
especial por parte da Senhora Rita Camata, Deputada 
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Federal; do Senhor Gerson Camata, Senador; do 
Senhor Carlos Casteglione, Prefeito do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim e da Senhora Iriny Lopes, 
Deputada Federal, que nos telefonou dizendo que 
estava se dirigindo a esta Casa, mas até o momento 
não conseguiu chegar; estava confirmada sua 
presença. 

Concedo a palavra à Senhora Ednalva 
Moreira Gomes, da Direção Nacional do MST - 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

 
A SR.ª EDNALVA MOREIRA GOMES 

– (Sem revisão da oradora) – Uma boa tarde a 
todos e todas. É com muita satisfação que nós do 
MST participamos desta sessão, pois somos de um 
movimento social que luta pela terra, pela reforma 
agrária e pela transformação da sociedade.  

Falar do Senhor Valdício Barbosa dos Santos 
é muito importante por que ele foi um grande lutador 
e ajudou a construir o MST. Foi um grande militante 
que além de ser do movimento sindical, no período 
em que ajudava na articulação da luta pela terra, 
ajudou-nos muito. Inclusive, na Região em que o 
Senhor Valdício Barbosa dos Santos morava hoje 
temos trezentos e oitenta e oito famílias assentadas, 
que fica em Pedro Canário e Conceição da Barra. 
Para nós isso é muito importante e por isso ele está 
sempre presente. Nós, enquanto trabalhadores e 
trabalhadoras não podemos deixar que se torne 
natural alguém matar nossos companheiros e nos 
acomodarmos. Não podemos fazer isso, temos que 
lutar, sim, para haver punição para os mandantes, que 
são não só pistoleiros, mas também os latifundiários, 
os grandes empresários. Temos que fazer com que se 
faça justiça para punirem aqueles que mataram. 
 Hoje estamos nesta sessão em homenagem 
aos vinte anos da morte de Valdício Barbosa dos 
Santos, o companheiro Léo. Até hoje não se fez 
justiça e por isso precisamos continuar com essa luta. 
Valdício Barbosa dos Santos, o companheiro Léo, foi 
um grande companheiro. Com certeza ele está 
presente na luta do dia-a-dia de cada movimento, de 
cada organização no nosso Estado. Contamos com o 
apoio do movimento de direitos humanos, sempre 
aguerrido nessa luta para que, de fato, sejam punidos 
os mandantes da morte do Valdício Barbosa dos 
Santos, o companheiro Léo. 
 Várias injustiças são cometidas. Vários 
companheiros morreram no ano de 1989, na década 
de 80, e continuam morrendo muitos trabalhadores. 
Como a companheira Senhora Marta Falqueto falou, 
morreram os companheiros Verino Sossai e Paulo 
Vinhas, citados pelo Senhor Deputado Claudio 
Vereza, como vários outros e até hoje não se fez 
justiça. Então, temos que lutar para que quem o 
matou seja punido. Essa luta é muito árdua.  
 Achamos que os companheiros que morreram 
nessa luta estão conosco todos os dias na nossa luta 
por moradia, saúde, educação, terra, reforma agrária, 
uma agricultura alimentar saudável; pela soberania 

alimentar do nosso País. Percebemos que neste 
momento vendo uma grande criminalização das 
nossas organizações, também, e isso é uma grande 
injustiça que vem sendo cometida contra os 
movimentos sociais que continuam lutando por uma 
sociedade diferente.  

Quero me manifestar nesta sessão sobre o 
que vem acontecendo inclusive no Rio Grande do 
Sul, com os companheiros do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra. A governadora 
Yeda Crusius vem não só matando os trabalhadores, 
mas também derrubando os nossos acampamentos. 
Queremos dialogar com a sociedade sobre essas 
grandes injustiças. Percebemos que ainda hoje, num 
País que se diz democrático, ainda acontecem 
grandes injustiças com os movimentos sociais, iguais 
às do período em que morreu o nosso companheiro 
Valdício Barbosa dos Santos, o companheiro Léo, em 
1989. 

Nós, do Movimento dos Trabalhadores Sem-
Terra, queremos saudar os deputados por esta 
importante sessão. Que possamos todos os anos fazer 
grandes sessões e mobilizações pela punição dos 
mandantes da morte do Valdício Barbosa dos Santos, 
o companheiro Léo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) – Obrigado, companheira Ednalva 
Moreira Gomes, da direção nacional do MST. 

Concedo a palavra à Senhora Edith França 
Barbosa, Dona Didi, viúva do Senhor Valdício 
Barbosa dos Santos, o companheiro Léo.  

  
A SR.ª EDITH FRANÇA BARBOSA – 

(Sem revisão da oradora) – Uma boa tarde a todos. 
Cumprimento todos os componentes da Mesa; todos 
os trabalhadores e trabalhadoras; a Senhora Verônica 
Bezerra, grande companheira de luta e meus filhos. 
 O Senhor Bruno Alves de Souza disse que 
não chegou a conhecer o Léo, mas conhecendo 
nossos filhos passa a conhecê-lo também. Eles lutam 
como o Léo lutou. Não fazem tanto quanto o Léo 
porque ele tinha mais experiência, mas eles, mesmo 
com menos experiência, têm a mesma garra do Léo. 
São mais uma pedra firme na caminhada de luta pelo 
direito de todos.  

Estou com eles apesar de estar velha, mas 
não tem problema. Não tem problema se eu morrer a 
qualquer hora, não. Muita gente me pergunta se não 
tenho medo de morrer. Digo que não, pois não tenho 
mais nada a perder. Tenho meus filhos, mas já estão 
criados. Tive pai e mãe e tive também o Léo, que me 
incentivaram a viver na luta, mas todos morreram. 
Mataram o Léo e o meu pai e a minha mãe morreram 
após quarenta e dois dias. Por isso digo a todos que 
não tenho mais nada a perder. Tenho meus filhos, 
mas já são sabidos e educados, Graças a Deus. Com a 
força de Deus sozinha criei e eduquei meus filhos e, 
além deles, mais três adotivos. 
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 Senhor Bruno, quando diz que não conheceu 
o Léo, quando vir uma criança sorrir de barrigada 
cheia ou por ter ganhado um presente que o papai deu 
ou por ter ganhado um abraço de mãe, você o 
conhecerá. Conhece-se o Léo no sorriso de uma 
criança. Digo a vocês que o Léo não morreu, ele está 
vivo no meio de nós. Está conquistando cada vez 
mais pessoas para viver na luta comigo e com nossos 
filhos. Ele está presente em todos os momentos da 
vida, porque ele queria que todos tivessem garra, 
como ele, que era compromissado com a vida de 
todos: das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos 
negros, dos índios. Ele não lutava somente pelo 
direito de terras, mas para que todos saíssem de 
qualquer tipo de escravidão. Ele queria que os 
massacres em nossa região acabassem. Hoje está 
mais brando. Ele queria que as pessoas se livrassem 
do massacre, da exploração dos fazendeiros da 
região.  

Nós mesmos fomos explorados. 
Trabalhamos seis anos para o fazendeiro que 
mandou assassinar o Léo. Ele pegou toda a 
lavoura, mandou que saíssemos do trabalho no dia 
28 de agosto e no dia 12 mandou chamar o Léo 
para acertar negócios. Mandou que saíssemos para 
não trabalharmos. O filho dele pegou o Léo numa 
caminhonete D-20, branca, que ele tinha, e o levou 
à fazenda para acertar negócios.  

Chegando lá nada de acertar negócios. Tinha 
quatro pistoleiros na casa e um ainda perguntou: “O 
que esse sujeito veio fazer aqui?” Léo voltou para 
casa imediatamente, chorando - porque ele chorava 
também. Léo era como eu para chorar. Ele abraçou a 
filha, Vânia, como já foi dito, e disse que estava para 
morrer. Eu perguntei o porquê, se era porque havia 
ganhado muito dinheiro. E ele disse que não. O 
negócio que o Galeno – falo logo o nome do 
indivíduo – quis acertar com ele foram os pistoleiros 
que estavam lá. Mas o Léo não acertou negócio 
nenhum, ele não pagou nossos direitos trabalhistas 
e nem a lavoura que tínhamos lá. O que ele pagou 
foi no dia 12 de setembro ao mandar tirar a vida de 
um ser humano que queria justiça, que queria pão na 
mesa de todos, que queria que todos vivessem como 
gente. 

Fomos massacrados nessa fazenda. 
Trabalhávamos para ele, mas não tínhamos direito a 
nada. As crianças, todas pequenas, trabalhavam como 
um jeguinho, que pega carga, e ainda ganhavam 
chicotadas. Passamos por tudo isso, mas não tem 
problema. Ficamos todo esse tempo sem ter nem uma 
comunicação nem solução para que a justiça fosse 
feita, mas graças a Deus ainda estamos vivos. 
Conquistamos muitos companheiros, juntamo-nos 
a entidades, conseguimos, graças a Deus, localizar a 
Verônica Bezerra e mais pessoas dos Direitos 
Humanos como Pedro Bussinger, Claudio Vereza e 
Marta Falqueto. Agradeço muito a todos vocês. 
 Graças a Deus, vejo que hoje as pessoas estão 
procurando um meio de colocar esses assassinos na 

cadeia. É isso que eu quero: justiça. Porque quem 
morreu foi um ser humano, um pai muito amoroso e 
trabalhador. Ele tinha muito amor pelos filhos.  
 Desde o ventre de minha mãe tenho uma 
dignidade imensa de trabalhar por uma conquista, por 
um direito, para que todos tenham vida e o pão na 
mesa para se alimentar. Acho que se não fosse isso, 
meus filhos teriam sido maus, fumado droga e 
matado os outros. Mas eles cresceram: dos seis 
filhos, só um não quis se formar de tanta revolta que 
teve na vida e dou até razão. Meu filho morreu no dia 
05 de junho de 2005 e sempre falava que era muita 
falta de respeito perder o pai e não ter justiça, porque 
ninguém faz nada. Dizia: “não quero mais morar na 
roça”. Então veio morar em Vitória e morreu numa 
batida de carro, deixando três filhos. 
 Tudo isso foi pela revolta. Já saía dirigindo 
pensando nas injustiças que foram feitas na roça. Não 
foi só o Léo que morreu, morreram mais 
companheiros. Em quarenta e dois dias perdi meu 
pai, minha mãe e o Léo; as três pessoas mais íntimas 
da minha família. 
 Mesmo assim não abaixei a cabeça, não 
fiquei escondida debaixo de uma mesa. Ergui a 
minha cabeça, pedi força a Deus, criei meus filhos e 
estou na luta junto com vocês. Se Deus quiser todos 
nós vamos ver a justiça. Eu acredito ainda na justiça. 
Que se faça justiça.  

No dia 12 fará vinte anos da morte do Léo. 
Quem sabe daqui a alguns dias não mandarão matar 
outras pessoas? Como eles têm costume de matar e 
isso não é de agora. Chegamos ao Espírito Santo em 
1949; somos filhos de camponeses e viemos de 
Salvador com cacaio nas costas. Sou caipira e não sei 
falar direito. Acho que vocês nem sabem o que é 
cacaio. É um saco nas costas. Cada um tinha um saco 
nas costas para vir para o Espírito Santo. Começamos 
a nos entender como gente, vendo esses massacres 
acontecerem. Eles faziam isso direto, não foi só agora 
não.  

Com oito anos de idade via esses massacres 
ao vivo e em cores; massacrando índios, negros, 
posseiros. Pagavam as pessoas para trabalhar, 
depois mandavam um pistoleiro tomar o dinheiro e 
matavam aquele pobre trabalhador. Nunca teve 
justiça para esse povo. 

Acho que agora está na hora de se fazer 
justiça, porque existem muitos “Léos” fazendo 
reunião, encontros e pedindo justiça. Quantos 
“Léos” já nasceram na luta, só de ver falar que Léo 
foi assassinado por injustiça, por um pedaço de 
terra, lutando para que todos tivessem o pão de 
cada dia na mesa, para alimentar seus filhos. Isso é 
o que ele queria na vida: que todos tivessem 
alimento, escola, uma casa para morar, um pedaço de 
terra para trabalhar e lutassem junto com ele para 
que houvesse uma associação de moradores, o MST. 

Ele fundou o Partido dos Trabalhadores, PT, 
em Pedro Canário; trabalhou no sindicato, lutando 
quase sempre sozinho. Outros companheiros 
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desistiram porque estavam sendo ameaçados. Eles 
ainda tiveram uma saída porque correram, mas eu 
fiquei na mira porque não podia correr por causa dos 
meus filhos.  

Eles paravam o carro perto de mim e 
pediam para tirar o nome deles do jornal porque 
senão morreria mais gente da minha família. Eu 
dizia com toda coragem, parecendo que tinha um 
rei dentro de mim, que sabia quem tinha matado o 
Léo, que tinha sido eles. Eles entravam no carro, 
com dois ou três companheiros e iam embora.  
 Não desanimei da luta, estou neste Plenário 
no meio de todos vocês. Sinto-me honrada com a 
presença de todos; dando-me atenção; olhando-me e 
ouvindo a minha fala. Estou com sessenta e cinco 
anos, mas não desanimo. Lutarei até morrer para que 
haja justiça, pão na mesa de todos e que eduquem 
seus filhos como manda a lei. Muito obrigada. 
(Muito bem!) (Palmas!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Quem presenciou os dias em que tudo 
aconteceu, observou essa fortaleza que é Dona Didi, 
Senhora Edith França Barbosa, no dia do 
acontecimento e nos dias que se seguiram, sempre 
com essa palavra singela, mas firme, combativa, clara 
e transparente. É impressionante!  
 Senhora Edith França Barbosa, os anos 
passaram e a senhora continua sendo a mulher de luta 
como sempre foi. É muito bom ter a senhora e os 
Senhores Geilson França Barbosa e Arilson França 
Barbosa conosco. 
 Neste momento abriremos espaço para as 
pessoas presentes no Plenário que desejarem se 
manifestar. Solicitamos que digam o nome e se 
participam de alguma entidade. 

 
 A SR.ª LEDA PEREIRA NUNES – Uma 
boa tarde. Meu nome é Leda Pereira Nunes e 
participo da Associação Intermunicipal Ambiental 
em Defesa do Rio Formate e seus Afluentes – 
Asiarfa. 
 É interessante a luta de pessoas como o 
Senhor Valdício Barbosa dos Santos, mas também 
acho que falta aos Movimentos de todas as categorias 
ampliarem mais. Não é só protestar, não é só ser 
ativista, não é só cobrar. Falta aos Movimentos 
qualificar, oferecer cursos e boas maneiras aos seus 
participantes. A pobreza não pode estar associada a 
maus hábitos.  
 É comum entrarmos em um comércio mais 
simples e encontrarmos sujeira e modos que não são 
adequados. Não é por aí.  Caberia também não 
somente aos Direitos Humanos, mas a todos os 
Movimentos Sindicais introduzirem melhoras 
comportamentais nos seus participantes, ampliando 
seus horizontes, para que tenham mais 
conhecimentos e melhorem inclusive, nos estudos. 
Esse é o meu ponto de vista! 

 Tenho um questionamento aos representantes 
dos Direitos Humanos: O que estão fazendo para 
informar e apoiar as vítimas de qualquer tipo de 
violência gratuita? Essas são as minhas observações! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Obrigado. Deixaremos as intervenções 
acontecerem e depois os componentes da Mesa se 
manifestarão. 
 Neste momento, falará o vereador Tarcísio 
Carlos Modolo, do Município de Castelo. 
 
 O SR. TARCÍSIO CARLOS MODOLO – 
Uma boa tarde. Cumprimento todos os componentes 
da Mesa e público presente na pessoa da Senhora 
Edith França Barbosa. 
 Fui acometido de uma emoção mais forte e 
até escorreu lágrimas, porque também tivemos um 
momento muito forte há um ano na minha cidade. 
Ocorreu o assassinato da Senhora Maria das Graças 
Nicoli, dentro da sua própria casa. Essa senhora era 
uma professora aposentada, educadora de uma forte 
caminhada dentro dos Movimentos das Pastorais, 
como a Pastoral da Criança. Dentro da escola houve a 
criação de biblioteca e Casa de Poemas. Quando se 
aposentou, começou a luta contra o consumo das 
drogas. É uma luta social. Ela morreu por sorte ou 
por azar, mas os assassinos estão presos. Aí pergunto. 
Será que demorará, também, vinte anos para baterem 
o martelo? Quando você falou, existem muitos 
“Leos”.  

No meu depoimento na semana passada na 
Câmara Municipal, tive a oportunidade de falar sobre 
esse momento de um ano de falecimento da Senhora 
Maria das Graças Nicoli. Tomei a liberdade de falar 
também dos vinte anos de falecimento do Senhor 
Valdício Barbosa dos Santos, ficando registrados nos 
Anais da Casa da minha cidade. Registrei também, os 
trinta anos de anistia. Hoje, são tantas lutas 
registradas em um momento único. Gostaria de 
parabenizar essa sua vibração e essa sua força na luta.  
 Voltando aos “Leos” que a Senhora disse-
nos. Lá, naquele município têm muitas “Marias das 
Graças”, que ajudaram a escrever a história da nossa 
cidade. Só que ela escreveu com sangue e o seu 
marido também. Boa-tarde a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Senhora Marta Falqueto, deseja se 
pronunciar? A pergunta anterior foi na linha de 
divulgação. 

 
A SR.ª MARTA FALQUETO – A pergunta 

foi sobre a formação e tratamento às vítimas. O 
CADH – Centro de Apoio aos Direitos Humanos, até 
2007, tinha um centro de atendimento às vitimas de 
violência. Atualmente, temos feito a seguinte 
pergunta. Quem é responsável em fazer a defesa dos 
direitos humanos e da vida? São só àquelas pessoas 
que se organizam em grupos e em entidades? Ou essa 
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responsabilidade cabe a cada um de nós? Temos 
feito também a seguinte provocação. Geralmente, 
participamos de cultos em nossas Igrejas e lá nos 
reunimos em comissões e fazemos visitas aos 
doentes. Por que também não fazemos visitas aos 
familiares de vítimas porque a responsabilidade 
não é só daqueles que se organizam. É de cada um 
e de cada uma de nós cuidarmos de cada um e de 
cada uma que está em nosso redor. Portanto, 
conclamamos a toda à sociedade e a todos que nos 
assistem. Vamos cuidar de cada um ou de cada 
uma que está ao nosso redor, vítimas de violência, 
doenças, para que possamos constituir uma 
sociedade sem diferenças nas relações, mas com 
suas diferenças, cada um é diferente um do outro; 
e, tratar essa questão como responsabilidade para 
cada um.  
  Quanto à formação, as entidades de direitos 

humanos ministram constantemente cursos de 
capacitação sobre cidadania, direitos humanos, 
como se organizar na sociedade e como vamos 
constituir uma sociedade com uma cultura de paz, 
de valorização da vida e da dignidade da pessoa 
humana. Conclamo, de fato a cada um e a cada 
uma que entre nessa luta, porque para mim, a nova 
utopia é direitos humanos na sua universalidade, 
interdisciplinaridade e interdependência, isto é, 
todos com todos os direitos garantidos para que 
tenham vida digna e plena.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) - Como exemplo, está sendo ministrado 
um curso na sede do CADH em Carapina Serra, às 
quartas-feiras e sábados.Teve início há um mês. 

Caminhando para a finalização desta 
sessão, convido todos os que puderem que fiquem 
de pé, em reverência à memória daqueles que 
deram a vida - assassinados ou não - às causas dos 
direitos humanos, às causas da reforma agrária, 
entre outras.  
 Vou anunciar uma lista de nomes, e no 
final, se alguém se lembrar de outros nomes que 
não estejam nessa lista, podem pronunciar seus 
nomes de onde estiverem. E a cada nome, como se 
fosse uma ladainha, e como se fosse um grito: “Eu 
estou presente na luta”. “Eu continuo na luta”. 
Como nos conclamou Pedro Bussinger, Bruno 
Alves de Souza e Dona Didi, Edite França 
Barbosa. “Eu estou na luta”. E nós vamos 
responder presente. 
 Valdício Barbosa dos Santos, presente; 
Verino Sosai, presente; Francisco Domingos 
Ramos, presente; Paulo Damião Tristão, presente; 
Waldir Brito, presente; companheiro 
Homero,presente; Saturnino Ribeiro dos Santos, 
presente; Paulo César Vinha, presente; Jean Alves 
da Cunha, presente; Padre Gabriel Meire, presente; 
Araceli Cabrera Crespo, presente; Laurindo 

Buss,presente; Ana Angélica Ferreira, presente; 
Maria Nilce Magalhães, presente; José Maria Feu 
Rosa, presente;Carlos Batista de Freitas,presente; 
Célia e Paulo Normanha, presente; Antário Filho, 
presente; Marcelo Denadai, presente; Alexandre 
Martins de Castro Filho, presente. 
 A seguir, os que morreram sem ser 
assassinados e que deram a vida lutando: José 
Carlos Luiz Marques, presente; Ewerton 
Montenegro Guimarães, presente; João Pedro 
Aguar, presente; Otaviano de Carvalho, presente; 
D. João Batista da Motta e Albuquerque, presente; 
Reverendo Jaime Wright,presente; D. Luiz 
Gonzaga Fernandes, presente; Dr. Nestor Cineli, 
presente; Rogério Coelho Vello, presente; Maria 
Olinda Menezes,presente; Pastor Vitório, presente; 
Valdice Bayer, presente; Roberto da Silva, 
presente; companheiro Lisboa, presente; João 
Batista Cardoso, presente; e Sandro Dias, presente. 
E, tantos e tantas outra que deram sua vida, 
presente. 
 Finalizando esta sessão especial, agradeço, 
primeiramente ao CADH e as demais entidades 
que se organizaram para a realização desta sessão; 
a todos que vieram, especialmente a Dona Didi, 
Dona Edite França Barbosa e aos dois filhos, 
Geílson França Barbosa e Arilson França Barbosa, 
pela participação. 
 Convido todos para, amanhã, participarem 
da celebração que será realizada, mais uma vez, em 
Pedro Canário, próximo a Floresta Sul, em 
memória do companheiro Valdício Barbosa dos 
Santos, e de todos os outros lutadores e lutadoras 
das causas do nosso povo.  
 Amanhã o ônibus sai às 7h da Praça 
Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, ao lado do 
Hotel Alice. Ainda restam oito vagas no ônibus. 
Agradeço também os demais que se organizaram, a 
equipe do gabinete, todas as equipes da 
Assembleia Legislativa, a equipe da TV 
Assembleia, especialmente a que transmite nossas 
sessões e nossas audiências. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, e 
para a qual designo: 
  
 EXPEDIENTE 
 
 O que ocorrer: 
 

ORDEM DO DIA: anunciada na 
octogésima primeira sessão ordinária, realizada dia 
09 de setembro de 2009. 

 
 Está encerrada a sessão. 
 

 Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
cinquenta e oito minutos. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória 15 de setembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 134/2009 
 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminho a essa Casa de Leis o anexo 
projeto de lei complementar com o fito de acrescer ao 
total de contratos administrativos de prestação de 
serviços, por prazo determinado, a que se refere o art. 
1º da Lei Complementar nº 461/2008, o montante de 
108 (cento e oito) Agentes Penitenciários. 

Os Agentes Penitenciários a que se refere o 
presente projeto de lei serão disponibilizados pela 
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS para atender 
às necessidades emergenciais dos Centros de 
Detenção Provisória de Colatina e São Mateus, a 
serem inaugurados até o final deste ano, e da 
Penitenciária  Regional de Barra de São Francisco. 
 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 108.  Ato contínuo será realizado o 
curso de formação na Escola Penitenciária do Estado.  
A nomeação dos aprovados somente ocorrerá no 
exercício de 2010. 

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 
para 1158 vagas.  

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

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/2008, Impacto Orçamentário e 
Financeiro e Demonstrativo de Comportamento da 
Arrecadação nos últimos doze meses. 

Assim, 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 25/2009 
 

Acresce ao total de contratos 
administrativos de prestação de 
serviços, por prazo determinado, a 
que se refere o art. 1º da Lei 
Complementar nº 461/2008, o 
montante de 108 (cento e oito) 
Agentes Penitenciários, e dá outras 
providências. 
 

Art. 1º Fica acrescido ao total de contratos 
administrativos de prestação de serviços, por prazo 
determinado, a que se refere o art. 1º da Lei 
Complementar nº 461/2008, o montante de 108 
(cento e oito) Agentes Penitenciários. 
 

Art. 2º O art. 11 da Lei Complementar nº 
461/2008, alterado pela Lei Complementar nº 
484/2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“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 1.158 (um mil cento e 
cinquenta e oito).”  (NR) 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução 

desta lei complementar correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias que serão 
suplementadas, se necessário. 
 

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

 
 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
 

                                                                                                                                                   Valores em R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2009 2010 2011 

Agente Penitenciário 191.808,00 632.966,00 2.844.072,00 2.844.072,00 
Impacto orçamentário financeiro     
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Memória de Cálculo 2009: 
Quantitativo de contrações = 108 
Valor unitário do subsídio: R$ 1.776,00 
Valor mensal: R$ 191.808,00 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 8 meses) 
Valor anual = (191.808,00 x 1,1 x 3) 
Valor anual = R$ 632.966,00 
 
Memória de Cálculo 2010 e 2011: 
Quantitativo de contrações = 108 
Valor unitário do subsídio: R$ 1.800,00 
Valor mensal: R$ 194.400,00 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13º + 1/3 férias) 
Valor anual = (194.400,00 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 2.844.072,00 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 15 de setembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 135/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Veio-me com o OF. N° 115/SGP/ALES, 
datado de 19 de agosto de 2009, o Autógrafo de Lei 
n° 197/2009, resultante da aprovação nessa Casa de 
Leis do Projeto de Lei n° 428/2008, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação, nas proximidades das 
piscinas, de propriedades públicas e particular de 
placa indicativa de sua profundidade e dá outras 
providências”, para a manifestação deste Executivo 
nos termos do artigo 66 da Constituição Estadual. 

Então, fazendo uso da competência que me é 
outorgada pela CE/89 em seus artigos 66, § 2° e 91, 
IV, decidi vetar totalmente o PL n° 428/2008, 
considerando que ele padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, por tratar de normas 
que se situam na competência legislativa dos 
Municípios, conforme determina o artigo 30, I, da 
CF/88. 

Ouvida a Procuradoria do Estado, aquele 
órgão se manifestou com o parecer que aprovo e 
transcrevo: 
 
 “O vertente autógrafo padece de 
inconstitucionalidade formal. Conclusão que se adota 
por força de entendimento fixado pelo Supremo 
Tribunal Federal no sentido de que é atribuição da 
municipalidade criar normas que visam à promoção 
da segurança dos usuários dos estabelecimentos 
freqüentados pelo público em geral, como é o caso 
das piscinas de clubes, parques, associações e outras 
entidades congêneres. 
 Para atestar tal assertiva, transcrevo os 
argumentos jurídicos lançados no parecer por mim 
confeccionado nos autos do processo administrativo 
n.º 41118707, que cuidou de questão similar; in 
verbis: 

[...] 
O vertente caso é daqueles que 
sugerem duas visões jurídicas 
distintas de um mesmo fenômeno 
normativo. Isso se deve porque o 
substrato fático-jurídico, que 
corporifica o autógrafo sob análise, 
pode ser apreendido tanto sob o 
enfoque do interesse local, nos 
termos do inc. I do art. 30 da CF/88, 
quanto sob o enfoque da proteção e 
defesa da saúde, de acordo com o inc. 
XXII do art. 24 também da CF/88.  
 
Mas, por uma ou outra forma de 
estudo do tema, conclui-se, sempre, 
pela inconstitucionalidade formal do 
texto normativo em gênese. Vejamos: 
 
2.2. Do interesse local.  
 
A primeira noção que vem à mente, 
ao se deparar com texto normativo 
com o teor do autógrafo sub examine, 
é o firme posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal no sentido 
de que é da competência exclusiva 
dos municípios fixar, mediante lei, a 
obrigatoriedade de determinados 
estabelecimentos instalarem 
dispositivos de segurança, entre eles 
os denominados detectores de metais. 
Nesse sentido temos os seguintes 
julgados: RREE 240.406/RS, 
245.842/RS e 174.645/SP. 
 

Precisas são as considerações 
apresentadas pelo eminente Ministro 
Celso de Mello no julgamento do AI 
347717/RS, cujo trecho transcreve-se 
abaixo, por ser oportuno à exata 
compreensão do assunto; in verbis: 
 

“[...] Não vislumbro, no texto da 
Carta Política, a existência de 
obstáculo constitucional que possa 
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inibir o exercício, pelo Município, da 
típica atribuição institucional que lhe 
pertence, fundada em título jurídico 
específico (CF, art. 30, I), para 
legislar, por autoridade própria, sobre 
a instalação de dispositivos de 
segurança em geral (tais como portas 
eletrônicas e câmaras filmadoras) 
destinados a tornar efetiva a 
proteção dos próprios bancários, 
dos munícipes, dos freqüentadores 
e demais usuários dos 
estabelecimentos  mantidos pelas 
instituições financeiras. Na realidade, 
o Município, ao assim legislar, apóia-
se em competência material, que lhe 
reservou a Constituição da 
República, cuja prática autoriza essa 
mesma pessoa política a dispor, em 
sede legal, sem qualquer conflito 
com as prerrogativas fiscalizadoras 
do Banco Central, sobre o tema que 
reflete assunto de interesse 
eminentemente local, seja aquele 
vinculado à segurança da 
população do próprio município, 
seja aquele pertinente à 
regulamentação edilícia, vocacionada 
a permitir, ao ente municipal, o 
controle das construções, com a 
possibilidade de impor, para esse 
específico efeito, determinados 
requisitos necessários à obtenção de 
licença para construir ou para 
edificar, consoante reconhece o 
magistério da doutrina [...] e enfatiza, 
em igual sentido, a jurisprudência 
dos Tribunais, notadamente a desta 
Suprema Corte [...]”. 
 
Extrai-se, do trecho acima transcrito, 
que um dos fundamentos capazes de 
afiançar a competência legislativa 
dos Municípios no pormenor é a 
atribuição constitucional destinada 
a tais entes políticos para 
promover medidas promotoras da 
segurança dos 
freqüentadores/usuários de 
determinados estabelecimentos , 
tendo em mira certas peculiaridades a 
estes imanentes. Em síntese: compete 
aos Municípios fixar medidas 
capazes de garantir a segurança dos 
cidadãos quando do acesso a 
determinados estabelecimentos ou 
edifícios.  
 
De porte de tal premissa, chega-se à 
conclusão de que esse raciocínio 

esposado pelo STF, garantidor da 
competência legislativa da 
municipalidade, é também aplicável à 
presente hipótese, dada a similitude 
de pressupostos.  
 
Com efeito, a lógica que preside a 
determinação da competência 
legislativa dos Municípios para 
implementar deveres cristalizadores 
de medidas de segurança para a 
população é, também, o pano de 
fundo do dever objeto do Autógrafo 
de Lei n.º 223/2007. Ora, se cabe ao 
Município determinar, por lei, que 
certos estabelecimentos possuam 
detectores de metais, a fim de 
garantir a segurança dos seus 
freqüentadores/usuários, também 
cabe à Câmara Municipal a 
competência para dispor legalmente 
sobre medidas necessárias a garantir 
a segurança daqueles que, por seu 
turno, freqüentem estabelecimentos 
ou edifícios que possuem o aludido 
aparelho, em razão da periculosidade 
que tal artefato ocasiona a 
determinadas pessoas.  
 
Resumindo: o dever de avisar acerca 
do funcionamento de aparelhos 
detectores de metais se presta a 
garantir a segurança dos 
usuários/freqüentadores de edifícios 
ou estabelecimentos que os utilizem 
por conta própria ou por conta de 
determinação legal expressa, 
circunstância que denota a incidência 
do preceptivo contido no inciso I do 
art. 30 da Carta da República. 
 
Na verdade, temos aqui verdadeiro 
caso de superposição de medidas de 
segurança (para instalar os detectores 
e para instalar aviso de 
funcionamento dos detectores já 
instalados), ambas ligadas à 
competência legislativa exclusiva do 
Município.  
 
Assim, podemos afirmar, na esteira 
do entendimento do STF, que “os 
Municípios são competentes para 
legislar sobre questões que respeite a 
edificações ou construções realizadas 
no seu território, assim como sobre 
assuntos relacionados à exigência de 
equipamentos de segurança, em 
imóveis destinados a atendimento ao 
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público”. (AI 491.420-AgR, Rel. 
Min. Cezar Peluso, DJ 24/03/06).  
Outro pensamento, ou seja, caso 
fique transferida ao Estado-membro a 
competência para dispor sobre tal 
tema, implicará amputação de 
ingente “parte” da competência 
legislativa já reconhecida pelo STF 
aos Municípios. Aliás, tal 
interpretação vai de encontro às 
seguintes lições do precitado ministro 
Celso de Mello, tecidas no RE 
251542/SP: 
 
“[...] o art. 30, inciso I, da Carta 
Política não autoriza a utilização de 
recursos hermenêuticos cujo emprego 
[...] possa importar em grave 
vulneração à autonomia 
constitucional dos Municípios, 
especialmente se se considerar que a 
Constituição da República criou, em 
benefício das pessoas municipais, um 
espaço mínimo de liberdade decisória 
que não pode ser afetado, nem 
comprometido, em seu concreto 
exercício, por interpretações que 
culminem por lesar o mínimo 
essencial inerente ao conjunto 
(irredutível) das atribuições 
constitucionalmente deferidas aos 
Municípios”. 
 
Resolvida a grande questão que 
envolve a competência legislativa 
exclusiva do Município, descrita no 
inciso I do art. 30 da CF/88, que é a 
sua identificação concreta, vez que 
tal exegese já foi realizada pelo STF, 
conquanto reflexamente, fica 
evidente a inconstitucionalidade do 
autógrafo de lei em disquisição.  
 
Isso porque é tese prevalente na 
doutrina e na jurisprudência que as 
matérias de predominante interesse 
local  constituem objeto de 
competência legislativa exclusiva da 
municipalidade, sendo que lei editada 
por qualquer outro ente da federação 
que venha a invadir esse campo será 
inconstitucional sob o ponto de vista 
formal. Eis, respectivamente, escólio 
doutrinário e posicionamento 
jurisprudencial que atestam o 
afirmado: 
 
Cumpre reiterar, por fim, que no 
âmbito da sua competência 
constitucional o Município exerce a 

função de legislar sem submissão 
hierárquica, sendo inconstitucionais a 
lei estadual e a lei federal que, 
desbordando dos limites das 
respectivas competências, invadirem 
o campo da competência municipal. 
(ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes 
de. Competências na constituição de 
1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 119) 
 
“Ementa:  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º 
DO ARTIGO 229 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. TRANSPORTE 
COLETIVO INTERMUNICIPAL. 
TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO. ARTIGO 30, V DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
TRANSPORTE GRATUITO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 
POLICIAIS CIVIS. DIREITO 
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.  
1. Os Estados-membros são 
competentes para explorar e 
regulamentar a prestação de serviços 
de transporte intermunicipal. 2. 
Servidores públicos não têm direito 
adquirido a regime jurídico. 
Precedentes.  
3. A prestação de transporte urbano, 
consubstanciando serviço público de 
interesse local, é matéria albergada 
pela competência legislativa dos 
Municípios, não cabendo aos 
Estados-membros dispor a seu 
respeito.  
4. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
parcialmente procedente”. (ADI 
2349/ES, Relator(a): Min. EROS 
GRAU, Julgamento:  31/08/2005, 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno)  
 
Emerge, portanto, sob o prisma em 
destaque, a inconstitucionalidade 
formal do Autógrafo de Lei n.º 
223/2007, por violação ao disposto 
no inciso I do art. 30 da CF/88. 
 
2.3. Da proteção e defesa da saúde. 
 
Uma outra interpretação, menos 
robusta, da norma jurídica a ser 
criada pelo autógrafo de lei sob 
exame pode levar a conclusão de que 
ela se destina a promover a proteção 
e defesa da saúde dos cidadãos, de 
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modo a tornar aplicável, ao caso, as 
regras regedoras da competência 
legislativa concorrente previstas no 
art. 24 da Constituição, ante a 
determinação específica de seu inciso 
XII:  
 
“CF/88 
Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
XII - previdência social, proteção e 
defesa da saúde; 
[...] 
§ 1º - No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 
§ 2º - A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal 
sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário”. 
 
Cabe frisar, entretanto, que tal sorte 
de interpretação não nos convence; 
até porque o art. 200 da CF/88, que 
define as competências do Poder 
Público na área da saúde, não deixa 
espaço para que se efetue a 
subsunção do dever contido no texto 
sob análise ao temário próprio da 
proteção e defesa desse valor 
constitucional: 

 
“CF/88 
Art. 200. Ao sistema único de saúde 
compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei:  
I - controlar e fiscalizar 
procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde 
e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos 
humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da 
política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - incrementar em sua área de 
atuação o desenvolvimento científico 
e tecnológico; 
VI - fiscalizar e inspecionar 
alimentos, compreendido o controle 
de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo 
humano; 
VII - participar do controle e 
fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do 
trabalho”.  
 
Mas, de qualquer sorte, também por 
esse conspecto não resta facultado ao 
Estado-membro lançar lei que 
contenha o dever de avisar ora em 
destaque. Isso em razão das 
limitações que sofreria a incidência 
concreta dessa eventual competência 
legislativa concorrente. Vamos ao 
porquê de tal constatação: 
 
“Apesar de o art. 24 da Constituição 
(que trata da competência legislativa 
concorrente) não fazer referência aos 
Municípios, não se discute que a 
estes também é permitido legislar 
sobre as matérias nele elencadas, isso 
por força do inciso II do art. 30 da 
CF/88. Eis o ensinamento da doutrina 
quanto à questão: 
A leitura do caput do artigo 24 
mostra que a competência legislativa 
concorrente foi distribuída entre a 
União, os Estados e o Distrito 
Federal, não se mencionando os 
Municípios entre os aquinhoados. 
Isto não significa que estes estejam 
excluídos da partilha, sendo-lhes 
dado suplementar a legislação federal 
e estadual, no que couber, conforme 
dispõe o artigo 30, II, da 
Constituição. 
Como dissemos antes, trata-se de 
modalidade de competência 
legislativa concorrente primária, 
porque prevista diretamente na 
Constituição, mas diferente da 
competência concorrente primária 
que envolve a União e os Estados. E 
diferente porque a Constituição não 
define os casos e as regras de atuação 
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da competência suplementar do 
Município, que surge delimitada 
implicitamente pela cláusula genérica 
do interesse local”. (ALMEIDA, 
Fernanda Dias Menezes de. 
Competências na constituição de 
1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 156)   
 
Ocorre que mesmo na competência 
legislativa suplementar deve ser 
observado o campo 
constitucionalmente demarcado 
como próprio da municipalidade: o 
interesse local. Vale dizer, na 
Constituição de 1988, existe para os 
Municípios uma área de 
competências privativas não 
enumeradas, sob a égide do conceito 
normativo genérico interesse local. 
Situação que se faz presente, 
outrossim, na competência legislativa 
concorrente, de modo que o 
Município deve suplementar a 
legislação federal ou estadual a fim 
de curar desse tipo de interesse.  
 
Ao assim agir, o Município exerce 
competência própria, 
constitucionalmente assinalada. 
 
Posto isso, chega-se a uma outra 
conclusão: o interesse local que 
sobreleva na regulação legislativa 
e/ou administrativa da instalação de 
dispositivos de segurança em 
edifícios acaba por atrair para o 
campo das competências legislativas 
próprias da municipalidade as 
medidas normativas que visam a 
evitar danos à saúde ocasionados 
pelo uso de tais equipamentos. Em 
suma: medidas normativas, que 
visam a tornar seguro para a saúde da 
população o uso de detectores de 
metais, refletem matéria de 
predominante interesse local.  
 
Portanto, cabe ao Município 
suplementar a legislação geral de 
saúde, porventura existente, editando 
normas especialmente voltadas à 
proteção da saúde dos freqüentadores 
de recintos que utilizam detectores de 
metais. 
 
Aliás, não deixa dúvida quanto a isso 
a legislação geral editada pela União 
(Lei n.º 8.080/90), que regula, em 
todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados por 
pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. De fato, 
tal diploma normativo, no inciso XVI 
de seu art. 15, consigna que cabe ao 
Município elaborar normas de 
proteção da saúde no seu âmbito 
administrativo, ou seja, no âmbito do 
interesse local: 
 
“Lei n. 8.080/90 
Art. 15. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes 
atribuições: 
[...] 
XVI - elaborar normas técnico-
científicas de promoção, proteção e 
recuperação da saúde; 
[...]”. 
 
Destarte, infere-se, também por esse 
modo de apreensão do assunto em 
tela, que o Autógrafo de Lei n.º 
223/200745 incorre no vício de 
inconstitucionalidade formal, por 
invadir o espaço próprio da 
competência legislativa suplementar 
dos Municípios (art. 30, II, da 
CF/88). 
 
2.4. Considerações finais. 
 
Fica claro, pelo quanto foi dito, que 
não compete ao Estado imiscuir-se 
no tema contido no autógrafo de lei 
objeto deste parecer. Conclusão que 
deve ser observada não apenas em 
respeito às normas de estrutura 
contidas na Constituição Federal de 
1988, mas também para se evitar a 
existência de antinomias (conflito de 
normas) no sistema jurídico-
normativo pátrio. 
 
O certo é que a competência do 
Município de determinar e/ou regular 
a instalação de dispositivos de 
segurança em certos prédios faz com 
que as leis municipais disciplinem, 
paralelamente, o dever de avisar o 
funcionamento de tais aparelhos, 
estatuindo, inclusive, a forma 
necessária do aviso e as sanções 
pecuniárias aplicáveis na hipótese de 
descumprimento. No caso dos 
detectores de metais, assim estão 
dispostas a Lei n.º 13.372/2002 do 
Município de São Paulo, a Lei n.º 
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15.224/2005 do Município de 
Campinas/SP, a Lei n.º 5.710/2004 
do Município de Marília/SP, a Lei n.º 
4.040/2005 do Município do Rio de 
Janeiro, entre outras. 
 
Diante desse quadro, aceitar que o 
Estado-membro possa validamente 
legislar sobre esse aspecto que 
gravita em torno do dispositivo de 
segurança detector de metais 
resultará na existência de inúmeros e 
complexos conflitos normativos, 
gerados pela cumulação de 
regramento quanto a esse pormenor, 
em flagrante prejuízo aos cidadãos 
destinatários de tais comandos. 

 

Cumpre dizer que essa mesma ordem de 
idéias arrimou a conclusão pela inconstitucionalidade 
do Autógrafo de Lei n.º 211/2008, que versava sobre 
a obrigatoriedade do oferecimento de orientações em 
espetáculos e eventos que reúnam o público em geral, 
no bojo do processo administrativo n.º 42225876. 

 

Bem por isso, tais considerações, que se 
aplicam mutatis mutandis à hipótese sob disquisição, 
são mais que suficientes para que se possa concluir 
pela inconstitucionalidade formal do texto normativo 
em causa, em razão da violação da competência 
legislativa veiculada no inciso I do art. 30 da CF/88. 

 

Há mais: as normas lançadas pelo autógrafo 
que objetifica estes autos também se aplicam às 
piscinas de uso particular. Nesse específico aspecto, o 
texto normativo sob exame, ao cuidar de ornatos de 
construções eminentemente privadas, deixa de cuidar 
de segurança pública (piscinas de uso coletivo) para 
adentrar no campo dos requisitos de construções 
particulares, evidenciando, ainda mais, a competência 
legislativa dos Municípios para tratar desse temário”. 

 

Isto posto, veto totalmente o PL n° 
428/2008, por considerá-lo inconstitucional.  

 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATO Nº 1337 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde, nos dias 01 e 02.09.2009, a 

Deputada JANETE DE SÁ, na forma do art. 
295, inciso II, do Regimento Interno. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2009 
 

Reconhece o Decreto do Município de Marataízes nº 
195, de 02.01.2009, que declarou Situação de 
Emergência em razão do risco de colapso de 

sobrecarga do sistema de coleta de lixo. 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 

Art. 1º A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo reconhece como situação anormal, 
caracterizada como Situação de Emergência no 
Município de Marataízes. 
 

Parágrafo único. O reconhecimento previsto neste 
artigo refere-se à Situação de Emergência 
especificada pelo Decreto do Município de 
Marataízes nº 195, de 02.01.2009, homologado pelo 
Decreto Estadual nº 353 - S, de 07.4.2009. 
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
02.01.2009. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ERRATA 
 
 No Ato nº 1288, de 09.09.2009, publicado 
em 10.09.2009, em nome de HABILIO NUNES 
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ALMEIDA VAZ, acrescente-se a partir de 
09.09.2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ERRATA 
 
 No Ato nº 1004 de 17/05/2005, publicado em 
18/05/2008, na parte referente à servidora MAGDA 
CARONE FONTES,  
 

Onde se lê: 
 

“(...) Vigência 30/03/2004 (...)”  
 

Leia-se: 
 

“(...) Vigência 16/02/2004 (...)” 
 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1294 

 
APROVA A 4ª ALTERAÇÃO DO 
QUADRO DE DETALHAMENTO 
DE DESPESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, e tendo 
em vista o que dispõe a Lei Nº 8.969 de 30.07.2008, 
e a Lei Nº 9.111, de 15.01.2009; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Proceder na forma dos anexos I e II 
a este ato, a 4ª Alteração do Quadro de Detalhamento 
de Despesa, publicado em conformidade com o Ato 
nº 3.921, de 23 de janeiro de 2009. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1° Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – ANEXO I – 
SUPLEMENTAÇÃO 

 
                                                                                                          R$ 1,00 

 
CÓDIGO 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
NATUREZA  

 
F 

 
VALOR 

01.000 ASSEMBLEIA 
LEGISLA TIVA 

   

01.101 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA  

   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO  

DA UNIDADE 
   

     
 Material de Consumo  3.3.90.30 0101 150.000 

 
 TOTAL 150.000 

 
 

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – ANEXO II – 
ANULAÇÃO 

 

 
 

CÓDIGO 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
NATUREZA 

 
F 

 
VALOR 

01.000 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA  

   

01.101 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA  

   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO DA 

UNIDADE 
 

3.3.90.37 
 
0101 

 
150.000 

     
 TOTAL 150.000 

 
 

ATO Nº 1318 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1023, de 
30.06.2009, publicado em 01.07.2009, que nomeou 
ADRIANA TEIXEIRA DIB, para exercer o cargo 
de provimento efetivo, de Taquígrafo Parlamentar 
Apanhador, código ETPA, do Quadro Permanente da  
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1319 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VANDERSON XAVIER 
TEIXEIRA, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da  Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1320 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JULIANO MERLO NOGUEIRA, 
do cargo em comissão de Motorista de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, do 
gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
093063/2009. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1321 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CLAUDIO ROBERTTO COSTA 
ANDRADE, do cargo em comissão de Assistente de 

gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Sargento Valter, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 093064/2009. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1322 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LUIZ PAULO MARTINS, do 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1323 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ADOLPHO MESSNER DA SILVA BISPO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Doutor Hércules, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 093053/2009. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 
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GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1324 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, GHEIZIANNE PEREIRA BICAS 
MARTINS, para exercer o cargo em comissão de 
Adjunto Legislativo, da Secretaria  da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1325 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARIANA DUARTE ARAUJO 
TEIXEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1326 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, revoga o 
Ato nº 3194, de 20/08/2008 e o Ato nº 0022, de 
11/02/2009 e resolve: 

 Art. 1º - DESIGNAR para compor a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
os seguintes servidores: 
 
MARCELA BUAIZ ROCIO DE SOUZA – Presidente 
AYRES DALMÁSIO FILHO – Secretário 
MARCELO COSTA COELHO – Membro 
HELLEM SANTANA ZUQUI MODESTO – 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 
GAZELLI - Apoio 
FERNANDO ANTÔNIO FINAMORE TEIXEIRA – 
Apoio 
LEONARDO BARBOSA CLÁUDIO – Apoio 
 
 Art. 3º - DESIGNAR os servidores 
FERNANDA MARQUES COELHO DE MEDEIROS 
GAZELLI, FERNANDO ANTÔNIO FINAMORE 
TEIXEIRA, LEONARDO BARBOSA CLÁUDIO E 
MARCELA BUAIS ROCIO DE SOUZA, para exercerem 
a função de PREGOEIROS SUBSTITUTOS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1327 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR, na forma do artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JOÃO CARLOS RAMPAZZO DAMICO, 
para substituir MIRIAM DE MORAES 
MIRANDA, na Coordenação do Protocolo Geral, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, no período de 
13.08.2009 a 10.11.2009, em face do titular 
encontrar-se em gozo de férias Prêmio. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1328 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER, de acordo com o art. 108 da 
Lei Complementar nº 46/94, um ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE em caráter permanente à servidora 
da Secretaria da Assembleia Legislativa abaixo 
relacionada: 
 

MATRÍCULA/NOME CARGO % PERÍODO VIGÊNCIA 
 

027888 – Neuza Maria 
Bourguignon de 
Almeida 

Agente de Apoio 
Legislativo - 

EAGAL 

 
2,0  

2º Decênio 
(17/08/1999 

a 
13/08/2009) 

 
13/08/2009 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1329 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
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 

TEMPO DE SERVIÇO aos servidores da Secretaria 
da Assembleia Legislativa abaixo relacionados: 
 

NOME MAT. CARGO  % VIGÊNCIA 
Adriana Zampieri 204955 Supervisor 

Legislativo 
05 28/08/2009 

Aída Bueno Bastos 
Evangelista 

206410 Assistente 
Legislativo  

05 10/08/2009 
(data 

protocolização 
pedido averbação) 

Dilma Nunes Pimenta 
Layber 

205090 Assessor 
Legislativo 

05 21/08/2009 

Sérgio Murilo Lemos 
Rodrigues 

205439 Supervisor 
Legislativo 

05 26/08/2009 
(data 

protocolização 
pedido averbação) 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1330 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
conforme parecer da Procuradoria constante no 
Processo Administrativo nº 082700, resolve: 
 
 RETIFICAR os Adicionais de Tempo de 
Serviço – ATS dos servidores efetivos da Secretaria 
da Assembleia Legislativa abaixo relacionados tendo 
em vista a publicação no Diário Oficial do ES da 
retificação de seus percentuais anteriores, constante 
nos respectivos processos de direitos e vantagens: 

 
 

 
MATRÍCULA/NOME 
 

 
CARGO 

 
Nº ATO 

 
PUBLICAÇÃO 

 
ONDE SE LÊ 

 
LEIA-SE 

 
VIGÊNCIA 

034138 - Jorge Antonio 
Ferreira de Souza 
 

Analista Legislativo -  
3ª Categoria 

2486 17/03/08 25,0 28,0 03/03/08 

1054 20/03/07 15,0 18,0 08/03/07 035342 - Luciana Puppin Analista Legislativo - 
2ª Categoria 

 
2681 16/05/08 25,0 28,0 08/04/08 

1830 11/12/02 35,0 45,5 21/08/02 203343 - Tânia Regina dos 
Santos Bermudes 

Assistente de Apoio 
Legislativo 

 
2129 14/11/07 45,0 55,5 15/10/07 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de setembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
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ATO Nº 1331 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA 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 Assembleia Legislativa abaixo 
relacionados: 
 

NOME MAT. CARGO % VIGÊNCIA 
Alda Lúcia Garcia 
Oliveira 

201532 Assistente 
de Apoio 

Legislativo – 
EASAL 

15 09/08/2009 

Lindalva Maria 
Cardoso da 
Conceição 

016735 Especialista 
em Políticas 

Públicas 

38 19/08/2009 

Lourdes Braggio 029329 Agente de 
Apoio 

Legislativo – 
EAGAL 

25 04/08/2009 

Maria da Penha 
Geraldo Pereira 

028531 Agente de 
Apoio 

Legislativo – 
EAGAL 

55,5 20/08/2009 

Paulo Marcos 
Lemos 

201556 Diretor 
Legislativo 

da Mesa 
Diretora – 

DLMD 

17 13/08/2009 

Rosana Palassi 
Cupertino de Castro 
Borges 

035749 Assistente 
de Apoio 

Legislativo – 
EASAL 

27 17/08/2009 

Vera Lúcia 
Nascimento 

201571 Assistente 
de Apoio 

Legislativo – 
EASAL 

10 24/08/2009 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de setembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1332 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 PRORROGAR, por 60 (sessenta)  dias, o 
prazo de vigência da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, criada pelo ato da 
Mesa Diretora de nº 1146, publicado no DPL do 

dia 23/07/2009, visando apurar fatos narrados nos 
Processos Administrativos nº 083369/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1333 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o 
prazo de vigência da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, criada pelo ato da 
Mesa Diretora de nº 1122, publicado no DPL do 
dia 15/07/2009, visando apurar fatos narrados nos 
Processos Administrativos nº 080587/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1334 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, o 
prazo de vigência da Comissão de Sindicância, 
criada pelo ato da Mesa Diretora de nº 1186/2009, 
publicado no DPL de 12.08.2009, visando apurar 
fatos narrados no Processo Administrativo nº 
092616/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 
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GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1335 
 

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

 
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o 
prazo de vigência da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, criada pelo ato da 
Mesa Diretora de nº 1123, publicado no DPL do 
dia 14/07/2009, visando apurar fatos narrados nos 
Processos Administrativos nº 084295/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1336 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, o 
prazo de vigência da Comissão de Sindicância, 
criada pelo Ato da Mesa Diretora de nº 950/2009, 
publicado no DPL de 23.06.2009, visando apurar 
fatos narrados nos Processos Administrativos nº 
090310, 042565-0/2009. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1338 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA 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, MARLUCY 
AGUIAR RIBEIRO, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado Rodrigo Chamoun, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
093087/2009, a partir de 09.09.2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1339 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROBSON LUIZ DE FARIAS 
FILHO, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP do gabinete do Deputado Robson 
Vaillant, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 093132/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1340 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FLAVIO DOS SANTOS 
CORREA, do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP do gabinete do Deputado Robson Vaillant, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 093133/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1341 

 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JULIANA SILVA DE 
ALMEIDA, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1342 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANDRESSA DE OLIVEIRA 
SANTOS, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1343 
 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, FELICIO MANOEL MOSA MAÇÃO, 
para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, no gabinete do Deputado Robson 
Vaillant, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 093132/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1344 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANA PAULA DE SOUZA DA COSTA 
CHAGAS, para exercer o cargo em comissão de 
Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AGRP, no gabinete do Deputado Robson 
Vaillant, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 093133/2009. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de setembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 15 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1345 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JULIANA SILVA DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1346 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, FLAVIO CORREA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

ATO Nº 1347 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve e: 
 
Considerando a necessidade de regularizar as 
responsabilidades técnicas relativas ao Sistema 
Elétrico desta Casa; 
 
Considerando que tais serviços são classificados 
como perigosos em especial pela obrigatoriedade 
de se realizar a manutenção preventiva e corretiva 
na rede de alta tensão, baixa tensão, na subestação 
de força, grupo gerador e demais setores que 
possuem sistemas elétricos energizados; 
 
Considerando a previsão legal contida na Lei 
7.369/85, de 20 de setembro de 1985 e também o 
artigo 97, § 2º da Lei Complementar 46/94; 
 
Considerando o Laudo emitido pela Junta Médica 
instituída conforme consta no processo 
administrativo nº 092908/2009, resolve: 
 
Art. 1º - Designar o servidor ENRICO ANDRÉ 
SANTOS CASTRO, Analista Legislativo de 1ª 
Categoria – Engenheiro Eletricista, como 
responsável e supervisor técnico pela manutenção 
preventiva e corretiva de rede elétrica de alta 
tensão (Subestação de força), baixa tensão e 
sistemas elétricos energizados. 
 
Art. 2º - Fica concedida a gratificação de 
periculosidade no percentual de 30%, calculada 
sobre o vencimento básico do servidor indicado no 
artigo 1º. 
 
Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
ATO Nº 1348 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
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 CONCEDER a gratificação de penosidade 
de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos, 
conforme o artigo 1º e seu parágrafo único do Ato 
nº 1237, publicado em 26.08.2009, aos servidores 
abaixo relacionados que se encontram no efetivo 
exercício das funções de direção de veículos e 
indicados pelos respectivos Deputados: 
 

 
 

MATRÍCULA 
 

 
SERVIDOR 

 

 
VIGORAR 

206024 ALBERTO CAITANO 
ROCHA 
 

26.08.2009 

206244 ANDERSON DE 
PAULA SANTOS 
PEREIRA 
 

26.08.2009 

205649 ANDRÉ LUIZ 
NASCIMENTO 
 

26.08.2009 

204152 DENNER JANUÁRIO 
DA SILVA 
 

26.08.2009 

201882 ELIVELTON 
SIQUEIRA 
BARBOZA 
 

26.08.2009 

204372 ERALDO 
FERNANDES LEAL 
 

26.08.2009 

206981 EVALTIM 
MARQUES DA 
SILVA 
 

26.08.2009 

206494 FABIANO SANTA 
CLARA NUNES 
 

26.08.2009 

202075 GILDÁZIO LUIZ 
SCALZER 
 

26.08.2009 

205823 JONAS ZANETI 
 

26.08.2009 

204255 MARCELO CIRINO 
BARBOSA 
 

26.08.2009 

205913 MARCOS ANTONIO 
DA SILVA DUARTE 
 

26.08.2009 

206756 MIGUELLAINI DE 
ALMEIDA 
WOTKOSKI 
 

26.08.2009 

205412 NADIA ROCHA DOS 
PASSOS 
 

26.08.2009 

206008 RUANSLEY 
MENELLI 
BREMENKAMP 
 

26.08.2009 

202819 SILVESTRE 
FALCÃO 
 

26.08.2009 

201020 SIRLONEI 26.08.2009 

OHNESORGE 
MORAES 
 

206464 VINICIUS DE 
ABREU PEREIRA 
 

26.08.2009 

206868 WEBERTY DE 
MENDONÇA 
 

26.08.2009 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
 

(*) PORTARIA Nº 002/2009 
 
 

Estabelece regras para atuação dos 
Coordenadores das Setoriais da Procuradoria 

Geral da Assembleia Legislativa. 
 
 

O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, usando de suas 
atribuições legais, especialmente as previstas no 
art. 8º, inciso VI, da Lei Complementar Estadual 
nº 287, de 14.06.2004, c/c os artigos 6º, §§ 3º e 
4º, do Ato nº 2517, publicado no Diário do Poder 
Legislativo de 28.03.2008; resolve: 
 
Art. 1º Nos termos do artigo 6º, §§ 3º e 4º do 
Ato nº 2517/08, a coordenação das setoriais 
existentes na Diretoria Legislativa da 
Procuradoria será exercida em conformidade 
com as regras previstas nesta Portaria. 
 
§ 1º O exercício da coordenação de setorial 
pressupõe o cumprimento de todas as atribuições 
explicitas ou implicitamente previstas nesta 
Portaria e na legislação pertinente, incluídos atos 
e portarias respectivos, sem prejuízo das funções 
inerentes ao cargo de procurador. 

 
§ 2º Cada setorial tem um coordenador, que é 
responsável pela articulação para emissão de 
parecer conjunto e por outras tarefas designadas 
pelo Diretor Legislativo da Procuradoria, além 
das previstas nesta Portaria. 
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§ 3º A coordenação de cada setorial será 
exercida pelo procurador que a integre, 
designado pela Mesa para o exercício de função 
gratificada, ouvido o Procurador-Geral. 
 
Art. 2º Em conformidade com o artigo 6º do Ato 
da Mesa nº 2488/08, a coordenação das Setoriais 
da Procuradoria importará ao procurador 
designado, dentre outras atribuições e 
responsabilidades decorrentes ou legalmente 
previstas, as seguintes: 
 
I – organizar, coordenar e supervisionar os 
serviços da setorial; 
 
II – controlar frequência dos servidores lotados 
na setorial; 
 
III – requisitar e controlar o material utilizado na 
setorial; 
 
IV – elaborar relatórios e pareceres pertinentes 
as suas atividades; 
 
V – zelar pelo bom funcionamento dos 
equipamentos que dão sustentação técnico-
administrativa à Setorial, bem como adotar 
providências para solução de eventuais 
problemas; 
 
VI – supervisionar o andamento das atividades 
desenvolvidas pela equipe de apoio 
administrativo respectiva; 

 
VII – prestar informações à chefia imediata e 
atender aos pedidos da Mesa Diretora desta 
Assembleia Legislativa; 
 
VIII – exercer as demais funções inerentes a seu 
mister. 
 
§ 1º As atribuições previstas nos incisos do caput 
deste artigo serão desempenhadas em auxílio ao 
Diretor Legislativo da Procuradoria e por seu 
intermédio. 
 
§ 2º Ainda constituem atribuições e 
responsabilidades adicionais e específicas de 
todos os coordenadores das Setoriais da 
Procuradoria: 
 
I – se responsabilizar pela articulação para 
emissão de parecer conjunto, quando as 
circunstâncias assim exigirem; 

II – executar tarefas designadas pelo Diretor 
Legislativo da Procuradoria, ainda que inerentes 
às atividades e rotinas administrativas do órgão; 
 
III - executar tarefas designadas pelo 
Procurador-Geral relativas às atividades 
administrativas ou relacionadas aos processos 
administrativos, legislativos ou judiciais, 
especialmente, para suprir eventuais carências ou 
inoperância do procurador regularmente 
designado; 
 
IV – prestar informações para a Procuradoria e 
demais Órgãos da Assembleia, visando atender 
aos interesses da Administração com agilidade e 
eficiência; 
 
V – coordenar o controle de todas as atividades 
desenvolvidas na Setorial, fazendo organizar o 
registro sistemático de todos os processos e 
documentos produzidos no seu âmbito; 
 
VI – manter permanente interlocução com o 
Diretor Legislativo da Procuradoria, com o 
Subprocurador-Geral e com o Procurador-Geral, 
dando-lhes ciência de todas as atividades da 
Setorial, bem como apresentar sugestões e 
alternativas para a eficiência e permanente 
aprimoramento das atividades desenvolvidas; 
 
VII – auxiliar as autoridades que integram o 
Poder Legislativo, quando solicitado ou 
designado, para prestar informações em questões 
relacionadas à respectiva Setorial; 
 
VIII – responsabilizar-se pela coordenação dos 
trabalhos produzidos na Setorial, ainda que 
compartilhado com outro procurador de sua 
respectiva área temática ou não; 
 
IX – apresentar ao Colegiado da Procuradoria, 
quando requisitado pelo Procurador-Geral, 
relatório sintético de suas atividades; 
 
X – apresentar mensalmente para a Procuradoria 
Geral, relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas pela Setorial; 
 

XI – executar o levantamento das necessidades 
administrativas com vista ao bom andamento dos 
trabalhos desenvolvidos na setorial; 
 
XII – auxiliar o Diretor Legislativo da 
Procuradoria no controle dos prazos e da 
produtividade relativos a respectiva setorial; 



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de setembro de 2009 

XIII – colaborar com os setores que tratem de 
matéria relacionada à área temática da respectiva 
setorial para excelência dos trabalhos 
desenvolvidos; 
 
XIV – participar de reuniões mensais junto com 
os coordenadores das demais setoriais com o 
Procurador-Geral, o Subprocurador-Geral e o 
Diretor Legislativo da Procuradoria; 
 
XV – efetivar reuniões quinzenais entre os 
procuradores que integram a respectiva setorial; 
 
XVI – viabilizar medidas para tornar 
homogêneos os entendimentos em matéria 
idêntica ou correlata dentre os procuradores que 
integram a setorial. 
 
Art. 3º Sem prejuízo das atribuições e 
responsabilidades descritas no artigo 2º desta 
Portaria, o Coordenador da Setorial Judicial tem 
como responsabilidades específicas e inerentes a 
sua setorial: 
 
I – acompanhar todos os processos judiciais de 
interesse da Assembleia Legislativa, mesmo 
quando designado outro procurador, informando 
o Procurador-Geral da necessidade de 
intervenção, notadamente quando houver desvio 
das diretrizes traçadas pela Mesa ou da 
designação constante da respectiva ordem de 
serviço; 
 
II – acompanhar os agentes e servidores da 
Assembleia Legislativa em audiências e atos 
judiciais, nos processos de interesse 
institucional, quando não designado procurador 
para esse fim ou nas suas ausências ou 
impedimentos, apresentando imediato relatório 
ao Procurador-Geral; 
 
III – zelar para que as intimações, notificações e 
citações de representantes da Administração da 
Assembleia Legislativa sejam efetivadas na 
presença de procurador e em conformidade com 
os §§ 4º, 5º e 6º do artigo 11 do Ato nº 2517/08; 
 
IV – orientar as unidades e órgãos da 
Assembleia Legislativa, por designação do 
Procurador-Geral ou na sua ausência, zelando 
pela permanência na Setorial Judicial de pelo 
menos um procurador durante o expediente da 
Instituição, em conformidade com o § 3º do 
artigo 11 do Ato nº 2517/08; 

V – manter interlocução harmoniosa com a 
Procuradoria Geral do Estado, relativamente aos 
processos de interesse comum com a 
Procuradoria da Assembleia Legislativa; 
 
VI - supervisionar e auxiliar os trabalhos 
desenvolvidos pelo Grupo de Acompanhamento 
Judicial – GAJ, previsto no art. 5º do Ato nº 
2517/08, especialmente o seguinte: 
 
a) organização do cadastro de processos 
judiciais ativos e inativos; 
 
b) organização e manutenção de dossiês dos 
processos judiciais; 
 
c) acompanhamento diário dos processos 
judiciais ativos; 

 
d) informação ao Procurador-Geral sobre a 
tramitação e providências cabíveis a serem 
adotadas nos processos judiciais; 
 
e) manutenção de rigoroso controle dos prazos 
de todos os processos judiciais, acompanhando 
em cada fase e instância. 
 
Art. 4º Sem prejuízo das atribuições e 
responsabilidades descritas no artigo 2º desta 
Portaria, o Coordenador da Setorial 
Administrativa de Licitações e Contratos tem 
como responsabilidades específicas e inerentes a 
sua setorial: 
 
I – acompanhar todos os processos 
administrativos de interesse da Assembleia 
Legislativa, cuja natureza seja de licitações e 
contratos, mesmo quando designado outro 
procurador, informando o Procurador-Geral da 
necessidade de intervenção, notadamente quando 
houver desvio de finalidade ou ilegalidade; 
 
II – acompanhar os agentes e servidores da 
Assembleia Legislativa em audiências e reuniões 
nos casos referentes à matéria temática de sua 
setorial e de interesse institucional, quando não 
designado procurador para esse fim ou nas suas 
ausências ou impedimentos, apresentando 
imediato relatório ao Procurador-Geral; 
 
III – auxiliar a Comissão de Licitação e o 
Pregoeiro na interpretação de normas pertinentes 
ao seu campo temático e na elaboração de 
respostas aos recursos que devam decidir; 
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IV – orientar as unidades e órgãos da 
Assembleia Legislativa nas matérias de 
pertinência temática, por designação do 
Procurador-Geral ou na sua ausência, zelando 
pela permanência na Setorial Administrativa de 
Licitações e Contratos de pelo menos um 
procurador durante o expediente da Instituição, 
em conformidade com o § 3º do artigo 11 do Ato 
nº 2517/08; 
 
V – manter interlocução harmoniosa com os 
demais órgãos do Estado de mesma pertinência 
temática para tornar homogêneas a interpretação 
e a aplicação de normas e implantação de rotinas 
administrativas comuns. 
 
Art. 5º Sem prejuízo das atribuições e 
responsabilidades descritas no artigo 2º desta 
Portaria, o Coordenador da Setorial 
Administrativa de Servidores e Diversos tem 
como responsabilidades específicas e inerentes a 
sua setorial: 
 
I – acompanhar todos os processos 
administrativos de interesse da Assembleia 
Legislativa, cuja natureza seja administrativa 
referente a servidores ou a assuntos diversos de 
licitações e contratos, mesmo quando designado 
outro procurador, informando o Procurador-
Geral da necessidade de intervenção, 
notadamente quando houver desvio de finalidade 
ou ilegalidade; 
 
II – acompanhar os agentes e servidores da 
Assembleia Legislativa em audiências e reuniões 
nos casos referentes a matéria temática de sua 
setorial e de interesse institucional, quando não 
designado procurador para esse fim ou na sua 
ausência ou impedimento, apresentando imediato 
relatório ao Procurador-Geral; 
 
III – auxiliar o Grupo de Recursos Humanos – 
GRH e o Grupo de Direitos e Vantagens - GDV 
na interpretação de normas pertinentes ao campo 
temático de sua setorial e na elaboração de 
respostas aos requerimentos que devam decidir;   
 
IV – orientar as unidades e órgãos da 
Assembleia Legislativa nas matérias de 
pertinência temática, por designação do 
Procurador-Geral ou na sua ausência, zelando 
pela permanência na Setorial Administrativa de 
Servidores e Diversos de pelo menos um 
procurador durante o expediente da Instituição, 

em conformidade com o § 3º do artigo 11 do Ato 
nº 2517/08; 
 
V – manter interlocução harmoniosa com os 
demais órgãos do Estado de mesma pertinência 
temática para tornar homogênea a interpretação e 
a aplicação de normas e implantação de rotinas 
administrativas comuns. 
 
Art. 6º Sem prejuízo das atribuições e 
responsabilidades descritas no artigo 2º desta 
Portaria, o Coordenador da Setorial Legislativa, 
tem como responsabilidades específicas e 
inerentes a sua setorial: 
 
I – acompanhar todos os processos legislativos 
da Assembleia Legislativa, mesmo quando 
designado outro procurador, informando o 
Procurador-Geral da necessidade de intervenção, 
notadamente quando houver descumprimento 
das regras constitucionais e regimentais que 
norteiam o processo legislativo estadual; 
 
II – coordenar a consultoria e o assessoramento 
jurídico às comissões permanentes e temporárias 
e aos demais órgãos de natureza legislativa, nos 
termos das normas estabelecidas na legislação 
vigente e em portaria específica; 
 
III – acompanhar os agentes e servidores da 
Assembleia Legislativa em audiências públicas e 
reuniões nos casos referentes a matéria temática 
de sua setorial e de interesse institucional, 
quando não designado procurador para esse fim 
ou na sua ausência ou impedimento, respeitado o 
disposto em portaria específica no inciso 
anterior, apresentando imediato relatório ao 
Procurador-Geral; 
 
IV – orientar as unidades e órgãos da 
Assembleia Legislativa nas matérias de 
pertinência temática, por designação do 
Procurador-Geral ou na sua ausência, zelando 
pela permanência na Setorial Legislativa de pelo 
menos um procurador durante o expediente da 
Instituição, em conformidade com os § 3º do 
artigo 11 do Ato nº 2517/08; 
 

V – manter interlocução harmoniosa com os 
demais órgãos do Estado de mesma pertinência 
temática para tornar homogêneas a interpretação 
e a aplicação de normas e implantação de rotinas 
legislativas comuns. 
 
Art. 7º Nos termos do artigo 6º, § 1º, do Ato nº 
2517/08, a composição das Setoriais da 
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Procuradoria da Assembleia Legislativa fica 
estabelecida na forma das designações 
constantes do Anexo I, que integra esta Portaria. 
 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Assembleia Legislativa, em 15 de 
setembro de 2009. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
PROCURADOR-GERAL 

 
 

ANEXO I 
 
 

DESIGNAÇÃO DOS PROCURADORES QUE 
COMPÕEM AS SETORIAIS DA 

PROCURADORIA 
 

1. Alécio Jocimar Favaro 
(coordenador) 

I - SETORIAL 
JUDICIAL 

2. Edina Rangel Lourenço 
 

1. Matusalém Dias de Moura 
(coordenador) 

II- SETORIAL DE 
LICITAÇÕES E 
CONTRATOS  
 

2. João Manoel Miranda Nunes  

1. Léa Helena Lyrio Peres 
(coordenadora) 

III - SETORIAL 
DE SERVIDORES 
E DIVERSOS 2.Valeska Paranhos Fragoso 
 

1. Mário César Maia Gama 
(coordenador) 
2. Fernando José Silva 
3. Gustavo Merçon 
4. Hélcio Joaquim Correa 
Mesquita 
5. Carli Margarida Guarnier 
Silva 
6. José Arimatheia Campos 
Gomes 
7. Sandra Maria Cuzzuol Lóra 
 

IV - SETORIAL 
LEGISLATIVA 

8. Valmir Castro Alves 
 

 
(*) Reproduzida por ter sido publicada com incorreção. 
 
 

COMUNICADO 
 
 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 
 

Pregão Eletrônico Nº 026/2009 
Processo Nº: 092452/09 

A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público que fará realizar 
Licitação, sob a modalidade de “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, por meio 
de Sistema Eletrônico, para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO – FITAS 
DVCAM E OUTROS, listados no Anexo I do 
Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 30/09/2009 às 
14:00h. 
 
Abertura das Propostas:  
30/09/2009 às 14:00h. 
 
Início da Sessão de Disputa:  
30/09/2009 às 16:00h. 
 
 
 

Pregão Eletrônico Nº 027/2009 
Processo Nº: 092740/09 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público que fará realizar 
Licitação, sob a modalidade de “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, por meio 
de Sistema Eletrônico, para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS – 2º SEMESTRE - 
2009, listados no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 02/10/2009 às 
14:00h. 
 
Abertura das Propostas:  
02/10/2009 às 14:00h. 
 
Início da Sessão de Disputa:  
02/10/2009 às 16:00h. 
 

 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelos Tel/Fax.: 
(27) 3382-3874 ou 3382-3754 
 
 
Vitória/ES, 16 de setembro de 2009. 
 
 
 

Marcela Buaiz Rocio de Souza 
Presidente CPL/ALES 



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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