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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 1.º DE DEZEMBRO DE 
2009. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Janete de Sá, Luzia Toledo, Marcelo Coelho, 
Robson Vaillant e Vandinho Leite) 

 
 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, a convite do Presidente, 
o Senhor Deputado Dary Pagung) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
(O Senhor Deputado Dary Pagung 
lê Provérbios, 22:17) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima décima 
terceira sessão ordinária, realizada em 30 de 
novembro 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 oitava sessão especial, 
realizada em 30 de novembro 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 1.º Secretário a proceder 
à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
COMUNICADO N.º 642/2009. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 19 de novembro de 2009. 
 
 De acordo com a legislação vigente, 
informamos a (s) liberação (ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, conforme abaixo: 
 

Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Programa Ordem Bancária 

 Data Emissão Valor em R$ 

PNAEM - MÉDIO 03/10/2009 538.265,20 

PNAEC - CRECHE 03/10/2009 26,40 

PNAEP – PRE-
ESCOLAR 03/10/2009 88,00 

PNAEF – 
FUNDAMENTAL 03/10/2009 183.208,80 

PNAE EJA 03/10/2009 181.350,40 

PNAEF - 
FUNDAMENTAL 03/10/2009 430.978,40 

 
 Atenciosamente, 
 

DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE 

 
NOTA: Maiores informações quanto a liberação de 
recursos, siglas e legislação pertinente aos programas 
mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: 
WWW.fnde.gov.br na internet. 
 
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 Educação. 

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

004/2009. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
VENÉCIA 
CFAFRDR 

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO FUNDO PARA 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
REGIONAIS 

 
Nova Venécia, 10 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Conforme estabelecido na Lei Estadual n.º 
8.308/2006, no Art. 7º, § 2º, inciso IV, estamos 
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encaminhando relatório sobre aplicação dos recursos 
recebidos do Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais do município de Nova Venécia-ES, 
conforme consta em anexo. 
 

Relatório e avaliação sobre aplicação 
sobre aplicações dos recursos; 
 
Extrato razão da conta referente ao 
período de 01 de julho a 31 de 
outubro de 2009; 
 
Cópia da Ata da Reunião do 
Conselho de Fiscalização e 
Acompanhamento do Fundo para 
Redução das Desigualdades 
Regionais, para aprovação da 2º 
prestação de contas do ano de 2009. 

 
 Atenciosamente, 
 

DARLIN CONTARATO 
 

EDIMILSON MOREIRA MACIEL 
] 

RICARDO CAMATTA BIANCHI 
 

CELSO CIMADON 
 

AIRTON LUIZ TASSINARI 
 

ROMÁRIO SOUZA GALVÃO 
 

IVAN NERY VARDIERO 
Representantes do CFAFRDR – Conselho de 

Fiscalização e Acompanhamento  
do Fundo para Redução das Desigualdades 

Regionais 
 

Av. Vitória, 347 – Centro – Nova Venécia – Es – 
CEP: 29.830-000 

Fone: (27) 3752-9010 – Home-page: http:\\ 
WWW.novavenecia.es.gov.br – 

E-mail:finanças@novavenecia.es.gov.br 
 
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 de Tecnologia. 

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

003/2009. 

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO FUNDO PARA A 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
REGIONAIS DE VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE 
 
Venda Nova do Imigrante, 20 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Conforme determinado pela Lei n.º 
8.308/2006, de 12 de junho de 2006, vimos através 
deste encaminhar o Relatório de Aplicação dos 
Recursos e Avaliação do 2.º semestre de 2009, 
referente à utilização dos recursos do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais em Venda 
Nova do Imigrante. 
 

 Atenciosamente, 
 

JORGE NODARI 
Presidente do Conselho de Fiscalização e 

Acompanhamento do  
Fundo para a Redução das Desigualdades 

Regionais 
 
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. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 
582/2009. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Prefeito 
 
Cariacica, 25 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso 
IV da Lei n.º 8.308/2006, encaminhamos em anexo 
relatório de aplicação dos recursos referentes ao 
período de julho a outubro de 2009. 
 
 Atenciosamente, 
 

HELDER IGNACIO SALOMÃO 
Prefeito Municipal de Cariacica 

 
Ao  
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Finanças e 
de Ciência e Tecnologia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO 
S/N.º-2009. 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada 
minha ausência na sessão ordinária dos dias 23,24 
e 25 de novembro, nos termos do § 6.º do artigo 
305 do Regimento Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
CACAU LORENZONI 

Deputado Estadual 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificadas as ausências. À 
Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO 
S/N.º-2009. 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 16 de novembro, 
nos termos do § 6.° do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual 
 

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

OFÍCIO S/N.º-2009. 
 

Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 16 de novembro, 
nos termos do § 6.° do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
MARCELO SANTOS 

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

OFÍCIO S/N.º-2009. 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 16 de novembro, 
nos termos do § 6.° do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

Deputado Estadual 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificadas as ausências. À 
Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO 
S/N.º-2009. 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minhas 
ausências na sessão ordinária do dias 10 e 11 de 
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novembro, nos termos do § 6.° do artigo 305 do 
Regimento Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificadas as ausências. À 
Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 204/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 
5º da Lei nº 7.457, de 30.03.2003, encaminho a essa 
Casa de Leis os extratos dos Termos de Acordo n.os 
133/2009 e 164/2009, expedidos pela Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFAZ, acompanhados das 
respectivas justificativas. 

 
Atenciosamente,  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 205/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa que, com base nos artigos 66, § 2º e 91, 
IV da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente 

o Projeto de Lei nº. 495/2008, de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida, cujo teor é o seguinte: 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições 
particulares de ensinos fundamental e médio e de 
educação superior oferecerem datas opcionais para 
o vencimento dos débitos de seus alunos.” 

O veto que ora aponho ao Autógrafo de Lei 
nº. 265/2009, objeto da transformação do PL 
495/2008, é porque padece de vício de 
inconstitucionalidade formal por ofensa ao inciso I do 
artigo 22 da Constituição Federal, consoante dispõe 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
conforme parecer emitido pela Procuradoria Geral do 
Estado, que aprovo e transcrevo: 

“O Autógrafo de lei sob análise é 
inconstitucional, do ponto de vista formal, por ofensa 
ao disposto no inciso VIII do art. 22 da CF/88.  

Isso se diz porque o Supremo Tribunal 
Federal já se posicionou no sentido de que os 
pormenores das relações contratuais afetas ao 
desenvolvimento da atividade privada de ensino é 
assunto sob o pálio da competência legislativa 
privativa da União para legislar sobre direito civil 
(art. 22, I, da CF/88).  

Quanto a isso, vale citar a íntegra do voto-
vencedor do ministro Eros Grau proferido na ADI 
1007, ação que investigou a validez de lei estadual 
que visava a cuidar do prazo de pagamento de 
mensalidades escolares, fixando a data de vencimento 
no último dia do mês da prestação do respectivo 
serviço, especialmente porque nesse ato jurisdicional 
foi afastada expressamente a incidência das normas 
constitucionais reguladoras da competência 
legislativa para tratar de consumo em casos que tais. 
Confira-se:  
 

INFORMATIVO Nº 409 
 
TÍTULO 
Mensalidades Escolares e Prazo para 
Pagamento (Transcrições) 
 
PROCESSO 
 
ADI - 1007 
 
ARTIGO 
Mensalidades Escolares e Prazo para 
Pagamento (Transcrições) (v. 
Informativo 392) ADI 1007/PE* 
RELATOR: MIN. EROS GRAU 
Relatório:  
 
A Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino, com 
fundamento no inciso IX do artigo 
103 da Constituição do Brasil, 
propõe ação direta na qual é pleiteada 
a declaração de inconstitucionalidade 
da Lei n. 10.989, do Estado de 
Pernambuco, de 7 de dezembro de 
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1993, que estabelece prazo para o 
pagamento das mensalidades 
escolares naquela unidade da 
federação. 2. O teor da lei impugnada 
é o seguinte: Lei n. 10.989, de 7 de 
dezembro de 1993: Fixa prazo para 
pagamento das mensalidades 
escolares em Pernambuco. Art. 1º - A 
mensalidade escolar no Estado de 
Pernambuco, vencer-se-á no último 
dia do mês, em que ocorrer a 
prestação dos respectivos serviços 
educacionais, ocorrendo a partir daí 
os acréscimos previstos em contrato. 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. Art. 3º - 
Revogam-se as disposições em 
contrário. 3. A requerente sustenta, 
inicialmente, que a vigência da 
referida lei estava prevista para o dia 
8 de dezembro, entretanto as 
instituições escolares já haviam 
realizado o planejamento econômico 
referente ao ano de 1994, nos termos 
da lei anterior, Lei estadual n. 
8.170/91. Afirma que a estipulação 
da data de vencimento das 
mensalidades escolares implicaria 
prejuízos, podendo levar, inclusive, à 
impossibilidade da prestação desses 
serviços pelas entidades educacionais 
privadas no ano de 1994. 4. Destaca 
que os artigos 206, inciso III, e 209 
consagram a liberdade de iniciativa e 
coexistência de instituições de ensino 
públicas e privadas. Afirma que os 
contratos celebrados entre os 
particulares interessados, escolas e 
alunos, são bilaterais e onerosos, 
sujeitos aos princípios da autonomia 
da vontade, consensualidade e 
obrigatoriedade das convenções entre 
as partes. 5. Partindo das assertivas 
de que a atividade educacional não é 
privativa do Estado e de que o 
vencimento das mensalidades 
consubstancia cláusula inserta nos 
contratos, assevera a absoluta 
incompetência do Estado de 
Pernambuco para legislar sobre a 
matéria disposta na Lei 10.989, eis 
que a Constituição do Brasil conferiu 
essa competência exclusivamente à 
União. 6. Alega que, por tratar-se de 
matéria de direito civil, a lei 
pernambucana violou o artigo 22, 
caput e inciso I da Constituição do 
Brasil. 7. Assevera que os preceitos da 
lei hostilizada afrontam ainda o 
artigo 25, inciso I, e o artigo 209, todas 
da Constituição brasileira. 8. Destaca, 

por fim, a viabilidade e 
imprescindibilidade da concessão de 
medida liminar. 9. A pretensão 
cautelar foi deferida em 25 de 
fevereiro de 1994, consoante o 
acórdão de fls. 125/131. 10. A 
Assembléia Legislativa do Estado de 
Pernambuco prestou informações às 
fls. 39/46, nas quais sustentou que a 
Constituição do Brasil confere aos 
Estados-membros a competência para 
legislar no tocante a ensino e 
educação, nos termos do artigo 24, 
inciso IX. Assevera também que a lei 
impugnada propõe-se tão-somente a 
evitar privilégio, das escolas, de 
receber antecipadamente a 
remuneração pelos serviços 
prestados. 11. O Governador do 
Estado de Pernambuco frisou que, 
dada a inexistência de lei federal que 
disponha sobre a oportunidade do 
pagamento das mensalidades 
escolares, o Estado Pernambucano 
exerceu a competência legislativa 
plena. Sendo assim, não haveria, no 
caso, inconstitucionalidade por vício 
de incompetência (fls. 71/76). 12. Às 
fls. 136/144 manifestou-se o 
Advogado-Geral da União que 
pugnou pela improcedência do 
pedido. Ratificando as informações 
acostadas pelos Poderes Legislativo e 
Executivo do Estado de Pernambuco, 
destacou que a lei hostilizada guarda 
conformidade com a Constituição do 
Brasil. 13. O Procurador-Geral da 
República, no parecer de fls. 
148/150, opinou pela declaração de 
inconstitucionalidade da lei 
pernambucana. Salientou que, ao 
contrário do afirmado pela 
Assembléia Legislativa, os preceitos 
hostilizados não cuidam de ensino ou 
educação. Cogitam de obrigações e 
contratos. Assim, seria patente a 
inconstitucionalidade formal, ante a 
usurpação, pelo Estado de 
Pernambuco, de competência 
privativa da União. É o relatório, do 
qual deverão ser extraídas cópias 
para envio aos Senhores Ministros 
(RISTF, artigo 172). Voto: A 
Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino alega 
que a Lei n. 10.989, do Estado de 
Pernambuco, que fixa o último dia de 
cada mês como data do pagamento 
das mensalidades escolares, é 
inconstitucional, eis que usurpou 
competência exclusiva da União para 
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legislar sobre a matéria. 2. Esta Corte 
deferiu o pedido liminar em 25 de 
fevereiro de 1994, suspendendo a 
eficácia da referida lei pernambucana 
até a decisão final da ação. 3. Como 
ressaltado no acórdão da medida 
liminar, a lei hostilizada tratou de 
matéria cuja competência foi 
atribuída à União, nos termos do 
disposto no artigo 22, inciso I, da 
Constituição do Brasil. Tal como 
acentuado no voto do Ministro 
Francisco Rezek, relator à época, “[a] 
Constituição é clara ao estabelecer 
como competência privativa da 
União legislar sobre direito civil 
(artigo 22-I). Assim, lei estadual, ao 
tratar de tema relacionado com 
direito das obrigações - contratos -, e 
ao interferir abertamente nestes, no 
mínimo cuidou de matéria cuja 
competência legislativa é exclusiva 
da União”. 4. Em outra ocasião 
afirmei que os serviços de 
educação, seja os prestados pelo 
Estado, seja os prestados por 
particulares, configuram serviço 
público não privativo, isto é, 
podem ser prestados pelo setor 
privado independentemente de 
concessão, permissão ou 
autorização. São, porém, sem 
sombra de dúvida, serviço público. 
Essa circunstância à primeira vista 
conduziria à conclusão de que o 
Estado-membro detém 
competência concorrente para 
legislar sobre a matéria, nos 
termos do disposto no artigo 24, 
IX, da Constituição. Ocorre, 
todavia, que no caso se cuida da 
ordenação normativa de relações 
contratuais, tema de direito civil, à 
União cabendo sobre ele legislar. 5. 
Não vislumbro, no texto normativo, 
legislação sobre educação ou ensino. 
Os preceitos tratam tão-somente da 
estipulação de data do vencimento 
das mensalidades escolares, matéria 
de direito contratual. A Lei n. 10.989 
do Estado de Pernambuco, torno a 
repetir, nada dispõe a respeito 
daquela matéria. 6. Cabendo à União 
privativamente legislar sobre direito 
civil — ou seja, sobre contratos — 
não compete ao legislador estadual 
discipliná-los. 7. Além do acórdão 
lavrado quando concedida a pretensão 
cautelar pleiteada pela requerente, 
destaco outros julgados desta Corte, no 
sentido de que não cabe aos Estados-

membros legislar sobre relações 
contratuais, dado que, nos termos do 
artigo 22, inciso I, da Constituição do 
Brasil, a legislação concernente ao 
tema incumbe à União (ADI/MC 
1.646, Relator o Ministro Néri da 
Silveira, DJ de 04.05.2001; ADI/MC 
1931, Relator o Ministro Maurício 
Corrêa, DJ de 28.05.2004). 8. O 
artigo 209 da Constituição do Brasil 
afirma que o ensino é livre à 
iniciativa privada, isso significando 
que o setor privado pode prestar esse 
serviço público independentemente 
da obtenção de concessão ou 
permissão. Tratando-se contudo de 
serviço público, incumbe às 
entidades educacionais particulares, 
na sua prestação, rigorosamente 
acatar as normas gerais de educação 
nacional. Isso porém não as impede 
de pactuar com os interessados na 
prestação dos seus serviços, desde 
que obedecidas essas normas, as 
condições e o preço dessa mesma 
prestação. 9. Por fim, a relação 
contratual de que se cuida não é 
travada entre prestador do serviço 
e mero consumidor, porém entre 
aquele e usuário do serviço 
público, isto é, cidadão. Daí porque 
não há pura e simplesmente, na 
hipótese, uma relação de consumo, 
o que ensejaria a ponderação do 
disposto no art. 24, inciso V, da 
Constituição do Brasil. As relações 
de consumo são acessíveis 
unicamente a quem possa ir ao 
mercado portando moeda 
suficiente para adquirir bens e 
serviços, situação bem diversa 
daquela em que se situa o cidadão 
usuário de serviço público. Ante 
essas circunstâncias, visto que a Lei 
estadual n. 10.989 do Estado de 
Pernambuco não está em 
consonância com a Constituição do 
Brasil, julgo procedente o pedido, 
para declará-la inconstitucional. 
Confirmação de voto: - Senhor 
Presidente, gostaria de reafirmar as 
razões do meu voto e fazer breve 
consideração. Essa lei não trata de 
matéria de educação, trata de matéria 
contratual. Afirmo em meu voto que, 
no caso, tratando-se de matéria 
contratual, há de ser observada a 
distribuição de competências, salvo a 
hipótese de considerarmos que estamos 
diante de um tema que possa ser 
alcançado pelo chamado Código do 
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Consumidor. Insisto — e já tenho me 
referido a essa questão — em que a 
educação é matéria que apenas pode 
ser compreendida como serviço 
público. Esta, aliás, a linha da 
fundamentação do Ministro Joaquim 
Barbosa. Lembro-me de um clássico 
da metade do século XIX que, no 
capítulo I do tomo I — logo depois de 
falar na distinção entre valor de uso e 
valor de troca —, diz que a atividade 
de prestar serviços públicos não se 
confunde com a de fabricar salsichas. 
Estou de pleno acordo em que não se 
possa tratar a educação como se fosse 
uma atividade econômica em sentido 
estrito. Mas, no caso, estamos diante 
de uma regra de caráter contratual. O 
regime público a alcançar a educação 
importa em que essa matéria seja 
tratada de modo diferenciado. Por 
isso temos uma Lei de Diretrizes e 
Bases, a desdobrar-se em outros 
preceitos de competência da União. 
Aqui, porém, estamos, como eu 
disse, regulando matéria de 
contratação. Essa lei define que o 
pagamento deverá ser feito no fim do 
mês. Poderia eventualmente definir 
que fosse feito dois ou três meses 
depois? Essa disposição cabe, na 
ordem das competências definidas 
pela Constituição, à União. Trata-se 
de matéria de Direito Civil. A única 
possibilidade que eu encontraria de 
concluir em sentido contrário estaria 
em entendermos que, por se tratar de 
serviço público, cuidar-se-ia de 
matéria abrangida pelo chamado 
Código do Consumidor. Nessa 
hipótese, cairíamos no domínio 
condominial das competências da 
União e do Estado-membro. Mas não 
se trata disso. Estamos cuidando, 
aqui, de matéria essencialmente 
contratual. Senhor Presidente, 
reiterando o que tenho afirmado aqui 
sistematicamente, que educação e 
saúde são serviços públicos — 
quanto a esse ponto me parece que o 
Ministro Joaquim Barbosa está de 
pleno acordo comigo —, serviços 
públicos que não dependem de uma 
permissão ou concessão (por isso a 
Constituição diz que um e outro são 
livres à iniciativa privada), apesar 
disso quero insistir em que, no caso 
da lei objeto da ADI, estamos diante de 
matéria de ordem contratual, de 
Direito Civil. Compete à União 
legislar a esse respeito.  

Diante desse voto, e certo na premissa de que o 
texto normativo em disquisição cuida de aspectos 
ligados à execução da relação contratual entabulada 
entre aluno e instituição de ensino, infere-se que o 
Estado-membro não está habilitado para editar lei com 
tal teor prescritivo. 

Mas não só isso. Ainda que se entenda que o 
autógrafo em tela cuida de matéria que diz respeito ao 
subsistema normativo do direito consumerista, o texto 
normativo em causa não poderá ser reputado 
constitucional do ponto de vista formal. A razão para 
tanto é simples: já existe legislação nacional, 
dimanada pela União Federal, que veicula normas 
gerais reguladoras desse específico típico de contrato. 
Trata-se da Lei n.º 9.870/1999, que dispõe sobre o 
valor total das anuidades escolares e dá outras 
providências. 

Bem por isso, a pretensão legislativa 
veiculada no ato proveniente da nobre Casa de Leis 
capixaba esboroaria, de toda sorte, as regras da 
competência legislativa concorrente, que se 
encontram previstas no art. 24 da CF-88, já que visa a 
instituir sistema normativo paralelo ao já existente no 
plano nacional a respeito do assunto em foco. Tal 
escopo legislativo já foi rechaçado pelo Supremo 
Tribunal Federal no seguinte aresto: 

 

Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
14.861/05, DO ESTADO DO 
PARANÁ. INFORMAÇÃO 
QUANTO À PRESENÇA DE 
ORGANISMOS 
GENETICAMENTE 
MODIFICADOS EM ALIMENTOS 
E INGREDIENTES 
ALIMENTARES DESTINADOS 
AO CONSUMO HUMANO E 
ANIMAL. LEI FEDERAL 11.105/05 
E DECRETOS 4.680/03 E 5.591/05. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
CONCORRENTE PARA DISPOR 
SOBRE PRODUÇÃO, CONSUMO 
E PROTEÇÃO E DEFESA DA 
SAÚDE. ART. 24, V E XII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ESTABELECIMENTO DE 
NORMAS GERAIS PELA UNIÃO 
E COMPETÊNCIA 
SUPLEMENTAR DOS ESTADOS.  
1. Preliminar de ofensa reflexa 
afastada, uma vez que a despeito da 
constatação, pelo Tribunal, da 
existência de normas federais tratando 
da mesma temática, está o exame na 
ação adstrito à eventual e direta 
ofensa, pela lei atacada, das regras 
constitucionais de repartição da 
competência legislativa. Precedente: 
ADI 2.535-MC, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 21.11.03.  
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2. Seja dispondo sobre consumo (CF, 
art. 24, V), seja sobre proteção e 
defesa da saúde (CF, art. 24, XII), 
busca o Diploma estadual impugnado 
inaugurar regulamentação paralela e 
explicitamente contraposta à 
legislação federal vigente.  
3. Ocorrência de substituição - e não 
suplementação - das regras que 
cuidam das exigências, 
procedimentos e penalidades 
relativos à rotulagem informativa de 
produtos transgênicos por norma 
estadual que dispôs sobre o tema de 
maneira igualmente abrangente. 
Extrapolação, pelo legislador estadual, 
da autorização constitucional voltada 
para o preenchimento de lacunas acaso 
verificadas na legislação federal. 
Precedente: ADI 3.035, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJ 14.10.05.  
4. Declaração de inconstitucionalidade 
conseqüencial ou por arrastamento de 
decreto regulamentar superveniente em 
razão da relação de dependência entre 
sua validade e a legitimidade 
constitucional da lei objeto da ação. 
Precedentes: ADI 437-QO, rel. Min. 
Celso de Mello, DJ 19.02.93 e ADI 
173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 
27.04.90. 5. Ação direta cujo pedido 
formulado se julga procedente. (ADI 
3645/PR, Relator(a): Min. ELLEN 
GRACIE, Julgamento: 31/05/2006, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno)  

 
Destarte, o autógrafo de lei que objetifica 

este parecer veicula texto prescritivo inconstitucional, 
sob qualquer ângulo de análise.”  

 
Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 206/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Dou conhecimento a essa Casa de Leis que 
vetei totalmente, por inconstitucionalidade formal, o 

Projeto de Lei n.º 52/2008, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo que “Dispõe sobre a proibição de 
cobrança de taxa de manuseio quando da remessa de 
carnês ou boletos ao consumidor e dá outras 
providências.” 

O veto que ora aponho ao PL em questão está 
baseado no parecer emitido pela Procuradoria Geral 
do Estado a quem mandei ouvir: 

“Inicialmente, cabe pontuar que o autógrafo 
de lei sob análise suscita sério questionamento acerca 
de suposta violação à competência legislativa 
privativa da União para legislar sobre direito civil 
(CF, art. 22, inciso I). Com efeito, não se pode negar 
que tal ato normativo se imiscui em relações 
contratuais de índole civil, limitando, sobremaneira, a 
liberdade de contratar. Aliás, sob esse prisma, seria 
aplicável ao caso a ratio decidendi esposada pelo 
Supremo Tribunal Federal no seguinte aresto: 

 
Ementa  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGO 2º, CAPUT E §§ 1º E 2º, 
DA LEI Nº 4.711/92 DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS EM ÁREAS 
PARTICULARES. LEI ESTADUAL 
QUE LIMITA O VALOR DAS 
QUANTIAS COBRADAS PELO 
SEU USO. DIREITO CIVIL. 
INVASÃO DE COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DA UNIÃO.  
1. Hipótese de inconstitucionalidade 
formal por invasão de competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito civil (CF, artigo 22, I).  
2. Enquanto a União regula o direito 
de propriedade e estabelece as regras 
substantivas de intervenção no 
domínio econômico, os outros níveis 
de governo apenas exercem o 
policiamento administrativo do uso 
da propriedade e da atividade 
econômica dos particulares, tendo em 
vista, sempre, as normas substantivas 
editadas pela União. Ação julgada 
procedente. (ADI 1918/ES, 
Relator(a): Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, Julgamento: 23/08/2001, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 
Todavia, não se pode negar que o substrato 

fático-jurídico caracterizado pelo texto prescritivo em 
disquisição dá azo à sua apreensão sob o prisma do 
regime constitucional afeto às relações de consumo, 
de modo que a regência da análise de sua 
constitucionalidade formal se daria pelos incisos V e 
VIII, e parágrafos, do art. 24 da Constituição Federal. 

Essa tese é também robusta, e, por ser ela 
mais favorável, em princípio, à presunção de 
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constitucionalidade do texto normativo criado pela 
Assembléia Legislativa, será tomada como premissa 
desta análise. 

Ocorre que, mesmo assim, não se poderá 
alcançar uma conclusão exitosa a respeito da 
constitucionalidade do Autógrafo de Lei n.º 
262/2009. Isso porque as normas por ele lançadas 
configuram normas gerais de Direito do Consumidor, 
o que as tornam formalmente inconstitucionais, 
porquanto o Estado não tem competência para 
confeccioná-las. 

No que toca à argumentação necessária para 
atestar tal ilação, basta dizer que é essa a conclusão 
esposada pelo Procurador-Geral da República na ADI 
4090, ação que questiona a constitucionalidade da 
Lei distrital n.º 4083/08, que também proíbe a 
cobrança por emissão de boleto bancário em tal 
unidade da federação.  

No parecer apresentado pelo Procurador-
Geral nessa ocasião, entendeu-se que a lei distrital é 
inconstitucional porque usurpa competência 
legislativa da União ao tratar, de forma geral, de 
direitos do consumidor. Especificamente, foi dito que 
tal diploma legislativo cristaliza verdadeira norma 
geral no campo dos direitos do consumidor, o que 
representaria usurpação da competência legislativa da 
União para editar normas gerais em casos que tais. 

E o acerto do entendimento dimanado pelo 
Procurador-Geral da República no citado processo de 
controle de constitucionalidade é evidente.  

Fixada a premissa de que se está diante de 
uma norma geral, tem-se que o Estado-membro não 
poderia, no presente caso, fazer uso da competência 
legislativa plena prevista no art. 24, § 3º, da CF/88. 
Decerto, não há dúvidas que a aludida competência 
legislativa plena dos Estados para a edição de normas 
gerais não é incondicionada, nem sequer possui os 
mesmos contornos da competência originariamente 
destinada à União. Tanto é assim que o próprio artigo 
que a disciplina estabelece o seu preciso limite, que é 
fruto de sua específica destinação jurídica; in verbis: 

 
CF/88 
 
Art. 24. [...] 
 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 

 
Assim, exsurge, com clareza hialina, que o 

Estado somente poderá manejar a sobredita 
competência plena (supletiva) a fim de atender as 
suas peculiaridades. Ou seja: apenas poderá 
estabelecer normas gerais quando destinadas a 
possibilitar o regramento específico das suas 
necessidades locais. Entretanto, o presente caso não 
se subsome a essa hipótese, visto que as normas 
editadas cuidam de interesse nacional, gerando, 
outrossim, efeitos em todo o território nacional. 
Assim pensa a melhor doutrina: 

As normas específicas do Estado são 
suplementares, no sentido de que 
ocupam campo ex novo, embora 
específico e derivado do espaço 
aberto pela norma geral (art. 24, § 
3º), e podem também ser “supletivas” 
à medida que suprem a omissão ou a 
ausência da lei federal, embora, 
ainda nesse caso, se trate de norma 
estadual de conteúdo específico, 
uma vez que o texto condiciona a 
faculdade legislativa “plena” do 
Estado ao atendimento de “suas 
peculiaridades”. (FERRAZ, Anna 
Cândida da Cunha, Apud ALMEIDA, 
Fernanda Dias Menezes de. A 
repartição das competências na 
constituição brasileira de 1988. 3. 
ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 155)  

 
Desse modo, por qualquer enfoque que se dê 

à questão, fica caracterizada a invasão da 
competência legislativa reservada à União Federal 
pela CF/88, fato que torna inválido o autógrafo sob 
análise.” 

Assim, por todo o exposto o veto total se 
impõe. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 207/2009.  

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 

 
Comunico a V. Ex.ª que, amparado nos 

artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual, 
decidi vetar totalmente por inconstitucionalidade o 
Projeto de Lei n.º 462/2009, de autoria do Deputado 
Atayde Armani, aprovado nessa Casa e transformado 
no Autógrafo de Lei n.º 255/2009, versando sobre o 
seguinte teor: “Altera os prazos estabelecidos na Lei 
9073, de 04/12/2008, que dispõe sobre a eliminação 
gradativa da prática de queimadas nas colheitas de 
cana-de-açúcar.” 

Submetido o referido Autógrafo ao exame da 
Procuradoria Geral do Estado, aquele Órgão emitiu o 
seguinte parecer que aprovo e adoto: 
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“O artigo 23, VI da Constituição Federal 
confere à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios o dever de proteção do meio 
ambiente1. 

Para alcançar tal fim, o art. 24, VI e VIII da 
Constituição Federal estabelece: 

 
Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
 
(...) 

 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e 
controle da poluição;  
 
(...) 

 
VIII – responsabilidade por dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico 
estético, histórico, turístico e 
paisagístico. 
(Grifos acrescidos) 

 
De acordo com o artigo 24, a competência 

para legislar sobre os temas ali previstos é 
concorrente entre as entidades da Federação. As 
regras para o exercício dessa competência estão 
previstas nos parágrafos do mesmo artigo, que 
dispõem: 

 
Art. 24. (...) 
 
(...) 
 
§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. 

 
Com efeito, segundo o comando do artigo 

24, a atuação legislativa dos Estados, em se tratando 

de competência concorrente, poderá ocorrer em duas 
hipóteses: (1) quando, diante a ausência de lei 
nacional sobre o assunto, competir ao Estado exercer 
a competência legislativa plena (§3º e §4°), editando 
normas gerais para atender às suas peculiaridades 
regionais2 (competência concorrente supletiva); e (2) 
quando, existindo lei nacional sobre o assunto, 
competir ao Estado a edição de normas específicas, 
também com o fito de adequar a Legislação Nacional 
às especificidades regionais (competência 
concorrente complementar). 

Na hipótese em questão, a competência dos 
Estados é do tipo complementar, haja vista que já 
existem normas editadas pela União3 relativas a este 
assunto, a saber: Lei nº 4.771/1965 (Código 
Florestal) e o Decreto nº 2.661/1998 (regulamenta o 
parágrafo único do artigo 27 do Código Florestal). 

Destarte, para que seja reputada como 
legítima, a competência legislativa estadual deve ser 
exercida em consonância com as disposições 
constantes na Legislação Federal, sendo-lhe vedada a 
edição de normas que destoem desta. 

Pois bem. O Autógrafo de Lei em comento 
altera prazos do artigo 2º relativos à eliminação 
gradativa de queimadas nas colheitas de cana-de-
açúcar, bem como prevê a possibilidade de o Poder 
Executivo, excepcionalmente, rever os critérios e 
prazos do referido artigo. Atualmente, os artigos 2º e 
6º estabelecem o seguinte: 

 
Art. 2º Os proprietários rurais, 
arrendatários e as indústrias que 
possuam, direta ou indiretamente, 
áreas destinadas ao plantio de cana-
de-açúcar para produção de etanol e 
açúcar industrial, refinado, cristal e 
demerara, e que utilizem, como 
método de pré-colheita, o uso do 
fogo direto na queima da palha, estão 
obrigados a tomar as providências 
necessárias para reduzir e eliminar a 
prática da queima, observadas as 
seguintes condições: 
 
I - nas áreas de cultivo de cana-de-
açúcar já implantadas, com 
declividade até 12% (doze por 
cento), promover até o ano de 2014 
a eliminação da prática da queima 
controlada em 70% (setenta por 
cento) da área de colheita, e a 
eliminação completa da prática de 
queimada nessas áreas até ano de 
2019; 
 
II - nas áreas de cultivo de cana-de-
açúcar já implantadas, com 
declividade superior a 12% (doze por 
cento), promover até o ano de 2014 
a eliminação de 30% (trinta por 
cento) da prática da queima 
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controlada; até o ano de 2019, a 
eliminação de 60% (sessenta por 
cento) da queima controlada; e a 
eliminação completa da prática da 
queima nessas áreas, até o ano de 
2020; 
 
III - não utilizar a prática da queima 
na colheita de cana-de-açúcar em 
áreas de expansão de canaviais, e nas 
áreas já implantadas que tiveram seu 
corte sem a utilização da referida 
prática. 
 
(...) 
(Grifos acrescidos) 

 
Art. 6.º O Governo do Estado, 
através da SEAG, e ouvida a 
SEAMA, criará sistema de 
monitoramento e controle específico 
para as autorizações do uso do fogo 
controlado para a prática da queima, 
e análise do efetivo cumprimento da 
presente Lei. 

 
Parágrafo único. Poderão ser 
revistos os prazos e metas 
percentuais estabelecidos no artigo 2º 
da presente Lei, respeitado o prazo 
final de 2020, tendo em vista razões 
fundamentadas em estudos técnico-
científicos, que levem em conta o 
perfil sócio-econômico dos pequenos 
fornecedores de cana-de-açúcar, as 
condições de relevo de suas 
propriedades e os padrões 
tecnológicos dominantes. 

 
Com a nova redação proposta pelo Autógrafo 

em estudo, os produtores de cana-de-açúcar passarão 
a dispor de mais tempo para erradicar a prática de 
queimadas nas colheitas. 

Acerca do tema em foco, o Código Florestal 
prescreve, no artigo 27, que a prática de queimadas 
em atividades agropastoris está submetida ao controle 
do Poder Público. Vejamos o texto do mencionado 
artigo: 

 
Art. 27. É proibido o uso de fogo nas 
florestas e demais formas de 
vegetação. 
 
Parágrafo único. Se peculiaridades 
locais ou regionais justificarem o 
emprego do fogo em práticas 
agropastoris ou florestais, a 
permissão será estabelecida em ato 
do Poder Público, circunscrevendo 
as áreas e estabelecendo normas de 
precaução. 
(Grifos acrescidos) 

Já o Decreto Federal nº 2.661/1998, que 
regulamenta o parágrafo único do artigo 27 do 
Código Florestal, determina que a eliminação 
gradativa do fogo nas plantações de cana-de-açúcar 
deve ocorrer na proporção de um quarto de área a 
cada cinco anos. É o que nos informa o artigo 16, in 
verbis: 

 
Art 16. O emprego do fogo, como 
método despalhador e facilitador 
do corte de cana-de-açúcar em 
áreas passíveis de mecanização da 
colheita, será eliminado de forma 
gradativa, não podendo a redução 
ser inferior a um quarto da área 
mecanizável de cada unidade 
agroindustrial ou propriedade não 
vinculada a unidade 
agroindustrial, a cada período de 
cinco anos, contados da data de 
publicação deste Decreto.  
 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, 
considera-se mecanizável a área na 
qual está situada a lavoura de cana-
de-açúcar, cuja declividade seja 
inferior a doze por cento.  
 
§ 2º O conceito de que trata o 
parágrafo anterior deverá ser revisto 
periodicamente para adequar-se à 
evolução tecnológica na colheita de 
cana-de-açúcar, oportunidade em que 
serão ponderados os efeitos sócio-
econômicos decorrentes da 
incorporação de novas áreas ao 
processo de colheita mecanizada.  
 
§ 3º As novas áreas incorporadas ao 
processo de colheita mecanizada, nos 
termos do parágrafo anterior, terão a 
redução gradativa do emprego do 
fogo como método despalhador e 
facilitador do corte da cana-de-açúcar 
conforme o caput deste artigo, 
contada a partir da publicação do 
novo conceito de área mecanizável.  
 
§ 4º As lavouras de até cento e 
cinqüenta hectares, fundadas em 
cada propriedade, não estarão 
sujeitas à redução gradativa do 
emprego do fogo de que trata este 
artigo. 
(Grifos acrescidos) 

 
Com efeito, considerando que o Decreto nº 

2.661 foi publicado no dia 08 de julho de 1998, 
concluímos que a realização de queimadas nas 
lavouras mecanizáveis de cana-de-açúcar deve 
terminar definitivamente em 09 de julho de 2018. 
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Todavia, ao observar o artigo 16 do Decreto 
nº 2.661/1998, verificamos também que estão sujeitas 
à eliminação gradativa da queima em colheitas de 
cana-de-açúcar apenas as áreas com declividade 
inferior a 12% acima de 150 hectares. Logo, 
evidentemente, não estão submetidas à referida 
redução todas as áreas com declividade superior a 
12%, todas as áreas de até 150 hectares e todas as 
áreas com declividade inferior a 12% de até 150 
hectares. 

Neste particular, vê-se que o Decreto Federal 
extrapolou seus limites, criando disposição em 
desacordo com o Código Florestal, no qual a regra é a 
vedação do uso de fogo em florestas e demais formas 
de vegetação, admitindo-se a flexibilização dessa 
proibição apenas em situações excepcionais e 
devidamente autorizadas pelo Poder Público. 

Diante disso, ficamos diante de um impasse. 
De um lado, temos o Código Florestal, 

diploma legal de âmbito nacional que, no artigo 27, 
estabelece, como regra, a proibição de queimadas em 
quaisquer formas de vegetação, sem, contudo, fixar 
parâmetros específicos em relação à forma como 
deve ocorrer a permissão das queimadas nos casos 
excepcionais que ela mesma prevê. 

Do outro lado, temos o Decreto Federal nº 
2.661/1998, o qual, ao mesmo tempo que 
regulamenta a redução das queimadas nas colheitas 
de cana-de-açúcar, também exclui desta regra 
determinadas áreas, criando uma exceção que 
contraria a regra geral do Código Florestal. 

De fato, constitui legítima a determinação, 
por parte do Decreto, da redução gradativa das 
queimadas em lavouras de cana-de-açúcar, pois segue 
a diretriz constitucional que assegura a todos o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
como sua preservação para as gerações futuras (artigo 
2254 da Constituição Federal). No entanto, o mesmo 
artigo 225 acaba sendo desrespeitado pelo Decreto no 
momento em que este não sujeita as áreas de até 150 
hectares à redução das queimadas. 

Por sua vez, a Lei Estadual nº 9.073/2008 
determina a redução gradativa das queimadas em 
todas as lavouras de cana-de-açúcar, mesmo naquelas 
cuja área seja inferior a 150 hectares, estabelecendo, 
contudo, prazos distintos para a redução de acordo 
com a declividade da área. 

Assim, Lei Estadual nº 9.073/2008 encontra-
se na seguinte situação: 

 
a) Em relação aos prazos das áreas 
com declividade inferior a 12% 
(consideradas mecanizáveis pelo 
Decreto nº 2.661/1998), há ofensa ao 
disposto na Legislação Federal, tendo 
em vista que a Lei Estadual fixa um 
prazo final para eliminação definitiva 
das queimadas que excede o prazo 
previsto no Decreto Federal (exceto 
no que tange às áreas com 
declividade inferior a 12% de até 150 

hectares, as quais não são abarcadas 
pelo prazo do Decreto); 
 
b) Em relação aos prazos das áreas 
com declividade superior a 12%, a 
Lei Estadual diverge do Decreto 
Federal, pois inclui na determinação 
de redução gradativa das queimadas 
áreas excetuadas pelo artigo 16. 
Todavia, ao estabelecer a redução 
também nestas áreas, a Lei capixaba 
criou regra em consonância com o 
Código Florestal e com o artigo 225 
da Constituição Federal.  

 
Portanto, contatamos que a Lei Estadual nº 

9.073/2008 é prejudicial ao meio ambiente em 
relação às áreas com declividade inferior a 12%, uma 
vez que estende o prazo de permissão para a 
realização de queimadas. Porém, em relação às áreas 
com declividade superior a 12%, atua em benefício 
do meio ambiente, haja vista que cria prazos para a 
eliminação das queimadas em áreas não 
contempladas pelo Decreto Federal. 

Neste contexto, em relação ao Projeto de 
lei em testilha, questiona-se se seria legítima a 
atuação estadual no sentido de ampliar os prazos 
para redução gradativa da prática de queimadas nas 
colheitas de cana-de-açúcar. 

Diante da problemática, a fim de auxiliar a 
elucidação desta questão, cumpre trazer à baila a 
decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
356-8/200, que tratou de caso semelhante. 

Nessa ADIN, o Ministério Público do Estado 
de Goiás pleiteou a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.834/2006, 
que estabelecia critérios e um cronograma de redução 
gradativa do uso da queima da palha da cana-de-
açúcar em áreas com declividade inferior a 12% 
superiores a 150 hectares, prorrogando para 2028 o 
prazo final para a eliminação definitiva. 

Na decisão, em suma, o Tribunal entendeu 
que, diante da regulamentação por parte da União 
(por meio do Decreto nº 2.661/1998) do prazo para 
a erradicação da prática de queimadas, não há 
competência supletiva para amparar o Estado no 
direito de legislar sobre o aspecto temporal. Além 
disso, entendeu ser ilegítima a prorrogação do prazo 
das queimadas por ser dever Estado, juntamente com 
a União e com os Municípios, a proteção ao meio 
ambiente, a teor dos artigos 4º, II, 6º, V e 127 da 
Constituição do Estado de Goiás. 

Tendo como base o entendimento do 
Tribunal goiano, chegamos à solução da questão, pois 
a conclusão alcançada na ADIN 356-8/200 se amolda 
perfeitamente ao caso do Estado do Espírito Santo. 

Ora, assim como é dever do Estado de Goiás 
proteger e preservar o meio ambiente, é do Estado do 
Espírito Santo também, bem como de todos os outros 
Estados da Federação. 
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Prova disso é que a nossa Constituição 
Estadual igualmente atribui este mister ao Estado, 
como nos mostra o artigo 186: 

 
Art. 186. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente saudável 
e equilibrado, impondo-se-lhes e, 
em especial, ao Estado e aos 
Municípios, o dever de zelar por 
sua preservação, conservação e 
recuperação em benefício das 
gerações atuais e futuras. 
(Grifos acrescidos) 

  
Como se nota, o Estado não está, de forma 

alguma, isento do dever de praticar atos que 
impliquem na proteção do meio ambiente. Desta 
feita, observando por esta ótica, vemos que o Projeto 
de Lei em questão está em desacordo com a postura 
que se espera do Estado, ferindo o postulado 
assentado tanto pela Constituição Estadual, quanto 
pela Constituição Federal. 

Sendo assim, tendo em vista que a 
prorrogação dos prazos de que trata o Projeto de Lei 
irá ampliar o limite de tolerância da degradação 
ambiental – o que, sem dúvida, entra em choque 
como dever do Estado de promover a preservação 
ambiental –, conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 
225/2009 é inconstitucional. 

Por derradeiro, diante da constatação de 
irregularidades no Projeto de Lei ora apresentado, 
sugiro ao Poder Público que, juntamente com os 
órgãos ambientais competentes, reveja o texto da Lei 
Estadual nº 9.073/2008, a fim de proceder às 
modificações necessárias para adequá-lo aos 
parâmetros da Legislação Federal e da Constituição 
Estadual.” 

Por tudo quanto foi dito o veto total se 
impõe, considerando que o PL em exame padece de 
vício de inconstitucionalidade. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
__________________________________________ 
1Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
(...) 
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas. 
(Grifos acrescidos) 
2 Tércio Sampaio Ferraz Junior pontua que o Estado-membro só pode 
editar normas gerais para o fim de atender as suas peculiaridades 
regionais. Explica o jurista: “O §3º regula o caso de inexistência de lei 
federal sobre normas gerais, ou seja, de lacuna. A Constituição Federal, 
ocorrendo a mencionada inexistência, autoriza o Estado federado a 
preenchê-la, isto é, a legislar sobre normas gerais, mas apenas para 
atender a suas peculiaridades. O Estado, assim, passa a exercer uma 
competência legislativa plena, mas com função colmatadora de lacuna, 
vale dizer, apenas na medida necessária para exercer sua competência 
própria de legislador sobre normas particulares. Ele pode, pois, legislar 
sobre normas gerais naquilo em que elas constituem condições de 
possibilidade para a legislação própria sobre normas particulares. Tais 
normas gerais com função colmatadora por isso mesmo só podem ser 
gerais quanto ao conteúdo, mas não quanto aos destinatários: só obrigam 
nos limites da autonomia estadual.” (in: Normas gerais e competência 

concorrente: uma exegese do art. 24 da Constituição Federal. Revista 
Trimestral de Direito Público. São Paulo, 7/1994) 
3 Existem também, no âmbito Federal, as Leis 6938/1981 (dispõe sobre a 
Política Nacional de Meio Ambiente) e 8.171/1991 (dispõe sobre a 
Política Agrícola). Todavia tais diplomas legais não fazem qualquer 
menção acerca de prazos no que tange ao uso de queimadas na 
agricultura, não oferecendo, portanto, parâmetros a serem seguidos no 
exercício da competência legislativa estadual no caso em tela. 
4 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 208/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 
 

Tomando por base o parecer da Procuradoria 
Geral do Estado, a quem mandei ouvir, comunico à 
Mesa Diretora dessa Assembléia Legislativa que 
vetei totalmente o Projeto de Lei n.º 358/2008, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos que, após 
aprovação nessa Casa de Leis, foi transformado no 
Autógrafo de Lei n.º 260/2009, vindo-me para 
cumprimento do disposto no artigo 66 da 
Constituição Estadual. 

O PL em exame tem o seguinte teor: “Proíbe 
a inclusão, por parte dos estabelecimentos de ensino 
localizados no Estado do Espírito Santo, do nome do 
aluno ou de seu representante legal em cadastro de 
devedor por inadimplência da mensalidade escolar”. 

O veto que ora aponho ao PL em análise é 
por considerá-lo contrário ao interesse público 
considerando que nele não há previsão de sanção 
pelo seu descumprimento, o que afeta sua validade ou 
eficácia jurídica, propiciando o descumprimento de 
“dever” institucionalizado pelo Estado, sem que este 
possa manejar qualquer mecanismo legítimo para 
contrapor a esse fato ilícito. 

 
Eis o parecer da PGE: 

 
“O conteúdo prescritivo do Autógrafo de Lei 

n.º 260/2009 suscita questionamentos acerca de sua 
obediência aos ditames próprios da competência 
legislativa concorrente que detém o Estado-membro 
no tema regulação das relações de consumo, que se 
encontra prevista nos incisos V e VIII do art. 24 da 
Carta da República. 

Todavia, essas análises perdem a importância 
na vertente hipótese, pois o ponto nodal deste parecer 
é outro: a inadequação da norma jurídica 
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corporificada pelo autógrafo sob estudo aos ditames 
da teoria geral do direito. Incompatibilidade cuja 
gravidade torna recomendável e oportuno o seu veto. 

Com efeito, mesmo uma análise perfunctória 
do texto normativo em foco deixa entrever que a 
norma jurídica nele contida não porta imperatividade 
suficiente para garantir um mínimo de eficácia 
jurídica (plano da eficácia). Indo além, tem-se que, 
rigorosamente, o preceito lançado pelo autógrafo em 
tela nem sequer pode ostentar a qualidade de norma 
jurídica (plano da validade). 

O motivo é simples: não há na lei em 
nascimento sanção a ser imputada à inobservância 
dos deveres por ela criados. 

Tal ausência carcome a juridicidade de tal 
preceptivo, na medida em que o estabelecimento de 
uma sanção institucionalizada, capaz de fazer frente à 
inobservância do dever criado pela entidade estatal, é 
da essência da norma tida como jurídica. Sem tal 
elemento, a norma não poderá ser considerada 
jurídica, apenas, quando muito, social. A melhor 
doutrina destaca, há tempos, a importância da sanção 
como elemento caracterizador e essencial do 
fenômeno jurídico-normativo. Nada melhor que 
trazer à colação as seguintes lições de HANS 
KELSEN: 

 
[...] as ordens a que chamamos 
direito são ordens coativas da 
conduta humana. Exigem uma 
determinada conduta humana na 
medida em que ligam à conduta 
humana oposta um ato de coerção 
dirigido à pessoa que assim se 
conduz (ou aos seus familiares). 
Quer isto dizer que elas dão a um 
determinado indivíduo poder ou 
competência para aplicar a um outro 
indivíduo um ato coativo como 
sanção. (Teoria pura do direito 6.ed. 
4. tir. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 36) 
 
Dizer que uma conduta é prescrita e 
que um indivíduo é obrigado a uma 
conduta, que é seu dever conduzir-se 
de certa maneira, são expressões 
sinônimas. Visto a ordem jurídica ser 
uma ordem social, a conduta a que 
um indivíduo é juridicamente 
obrigado é uma conduta que – 
imediata ou mediatamente – tem de 
ser realizada em face de outro 
indivíduo. Se o Direito é concebido 
como ordem coercitiva, uma 
conduta apenas pode ser 
considerada, como objetivamente 
prescrita pelo Direito e, portanto, 
como conteúdo de um dever 
jurídico, se uma norma jurídica 
liga à conduta oposta a um ato 

coercitivo como sanção. (Teoria 
pura do direito. 6. ed. 4. tir. São 
Paulo: Martins Fontes, 2.000, p. 
128/129). 
 

Nesse mesmo sentido é o escólio do jurista 
italiano NORBERTO BOBBIO, lançado em obra 
específica sobre o tema: 
 

Com o objetivo de evitar os 
inconvenientes da sanção interna 
[sanção moral], isto é, sua escassa 
eficácia, e os da sanção externa não 
institucionalizada [sanção social], 
sobretudo a falta de proporção 
entre violação e resposta, o grupo 
social institucionaliza a sanção, ou 
seja, além de regular os 
comportamentos dos cidadãos, 
regula também a reação aos 
comportamentos contrários. Esta 
sanção se distingue da moral por ser 
externa, isto é, por ser uma resposta 
do grupo, e da social por ser 
institucionalizada, isto é, por ser 
regulada, em geral com as mesmas 
formas e através das mesmas fontes 
de produção das regras primárias. 
Ela nos oferece um critério para 
distinguir as normas que 
habitualmente se denominam 
jurídicas das normas morais e das 
normas sociais. Trata-se das normas 
cuja violação tem por conseqüência 
uma resposta externa e 
institucionalizada. [....] A presença 
de uma sanção externa e 
institucionalizada é uma das 
características daqueles grupos 
que constituem, segundo uma 
acepção que foi se tornando cada 
vez mais comum, os ordenamentos 
jurídicos. (Norberto Bobbio, Teoria 
da norma jurídica. 1. ed. São Paulo: 
Edipro, 2001 p. 159-160) 

 
Enfim, conclui-se, com o uso das palavras de 

ARNALDO VASCONCELOS, “nada mais certo, 
portanto, de que predicar-se a sanção como nota 
distintiva da norma jurídica. Aquela norma dela não 
dispuser, é porque não é norma jurídica”. 

Ainda que se entenda que possam existir 
normas jurídicas sem sanção (por exemplo, normas 
de competências, normas interpretativas e normas 
programáticas), o certo é que nas normas imperativas 
negativas (que impõem o dever de não fazer algo, ou 
seja, proíbem uma conduta), espécie na qual se 
subsome a norma lançada pelo Autógrafo de Lei n.º 
260/2009, a existência de uma sanção, de caráter 
coativo (mal dirigido ao patrimônio ou a liberdade do 
infrator), é imprescindível para garantir a sua 
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pertinência ao sistema normativo do direito positivo 
(plano da validade). 

Fica caracterizado, assim, que a norma 
contida no autógrafo sob análise não ostenta a 
qualidade de jurídica, sob o ponto de vista de sua 
estrutura interna. 

Cabe acentuar, em arremate, que, mesmo que 
se admita que a ausência de sanção em uma 
determinada norma não resulte em sua 
desconsideração como norma jurídica, (plano da 
validade), é certo que tal fato tem o condão de, no 
mínimo, extirpar toda a eficácia jurídica desse 
preceito normativo (plano da eficácia). Circunstância 
esta que, quando presente numa norma imperativa 
negativa (caso dos autos), configura verdadeiro 
contra-senso, teratologia jurídica. De fato, até 
mesmo as normas reputadas como carentes de 
sanção (normas interpretativas, programáticas, de 
competências etc.), todas elas, têm papel de 
sobranceira importância na dinâmica do 
ordenamento jurídico, status que não se divisa em 
norma imperativa negativa sem sanção. 

Vê-se, pois, que, de qualquer forma, estar-
se-ia diante de norma com nenhuma eficácia 
jurídica. 

Nem se argumente que o Poder Executivo 
poderia ulteriormente regulamentar o texto 
normativo sob análise, a fim de conferir-lhe 
coatividade. Ora, a criação de sanções para fazer 
frente ao descumprimento de preceitos legais é 
matéria reservada à lei formal, de modo que ato 
infralegal não pode validamente cuidar do assunto, 
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (art. 
5º, inc. II, da CF/88) e ao princípio da 
indelegabilidade de atribuições, que tem sede 
direta no princípio da separação dos poderes (art. 2º 
da CF/88). 

Essa delegação somente seria possível se a lei 
houvesse estabelecido todos os contornos da punição 
a ser aplicada, restringindo o campo de atuação 
legislativa do executivo a aspectos meramente 
técnicos, aptos a serem regulados em nível infralegal; 
o que não é o caso. 

Por todo o exposto, pode-se afirmar que é 
conveniente e oportuno que seja vetado o inteiro teor 
do Autógrafo de Lei n.º 260/2009, na medida em que 
a ausência de sanção na norma por ele veiculada, 
afeta a sua validade ou, quando menos, a sua eficácia 
jurídica, de modo que a existência de preceito com tal 
teor no ordenamento jurídico capixaba, propiciará o 
descumprimento de dever institucionalizado pelo 
Estado, sem que este possa manejar qualquer 
mecanismo para se contrapor a tal ilícito. Tudo isso 
em sério prejuízo à imperatividade, substrato de 
qualquer ordenamento jurídico”. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, César 
Colnago, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Freitas, 
Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Reginaldo Almeida, 
Rodrigo Chamoun, Sargento Valter 
de Paula, Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço) 

  
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Em relação à Mensagem n.º 
207/2009, do Governador do Estado, 
encaminhando veto total ao Projeto de Lei n.º 
462/2009, de nossa autoria, gostaríamos desde já, 
como líder do DEM, de oficializar que pretendemos 
discuti-lo na Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – V. Ex.ª registrará seu pensamento na 
ocasião oportuna. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 209/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Ex.ª que, com base nos 
artigos 66,§ 2º e 91, IV da Constituição Estadual, 
vetei totalmente, o Projeto de Lei n.º 443/2008, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio, aprovado 
nessa Casa de Leis e transformado no Autógrafo de 
Lei n.º 268/2009, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das concessionárias de veículos 
localizadas no Estado de plantarem 1 (uma) 
árvore para cada carro zero quilômetro vendido”.  

Segundo a Procuradoria Geral do Estado o 
mencionado ato normativo apresenta vício de 
inconstitucionalidade formal no seu inteiro teor 
porque trata de normas gerais sobre proteção ao meio 
ambiente, assunto que se situa fora da competência 
dos Estados prevista no artigo 24 e parágrafos da 
Constituição Federal ou por se tratar de normas que 
estão afetas à competência legislativa privativa dos 
Municípios (inciso I do artigo 30 da CF/88). 

O PL em apreço não prevê sanção pelo 
descumprimento da obrigação nele prescrita. Tal 
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omissão tem o condão de afetar sua validade ou, 
quando menos, sua eficácia jurídica. 
 Pelos motivos expostos, o veto total se 
impõe. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 16/2009. 
 

Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Rui Luiz Scotti 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Rui Luiz Scotti. 

 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2009. 

 
ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Líder do DEM 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Rui Luiz Scotti é natural de Criciúma, Santa 
Catarina. Com formação em Engenharia Civil, 
atualmente exerce a função de Diretor Presidente da 
Brametal S/A, Brandão Metalúrgica Ltda, sediada no 
município de Linhares/ES. 

Desempenhou as funções de Engenheiro 
Projetista na empresa Arco – Assessoria, Consultoria 
e Projeto de Estruturas, no período de 1976 a 1979: 
professor da disciplina de Estabilidade I e II, na 
Universidade Federal de Santa Catarina, em 1979; 
também prestou serviços nas empresas Brandão & 
Cia Ltda., no período de 1979 a 1988; A partir do 
mês de julho/1988 desempenhou a função de 
Engenheiro Civil na Brametal – Brandão Metalúrgica 
Ltda.; de 1997 a 2002 ocupou a função de Gerente 
Industrial e Gerente de Recursos Humanos na mesma 
empresa.  

Pelas razões expostas é que apresentamos 
este Projeto de Lei, contando com a sua aprovação.  

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 276 do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 616/2009. 
 

Regulamenta a cobrança de 
utilização de estacionamentos 
privados localizados no Estado do 
Espírito Santo 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. A cobrança pela utilização de 
estacionamentos privados localizados no Estado do 
Espírito Santo será realizada considerando o tempo 
real de utilização do serviço pelos usuários, de forma 
fracionada. 

 
§ 1º A medida de tempo de referência para a 

cobrança deverá ser fracionado de hora em hora, 
sendo o limite de tolerância 20 (vinte) minutos de 
permanência. 

 
§ 2º As empresas prestadoras de serviços 

dessa natureza deverão fornecer obrigatoriamente aos 
usuários extrato impresso contendo todas as 
especificações do serviço prestado. 

 
Parágrafo Único: Aqueles que efetuarem 

compras dentro de estabelecimentos comerciais que 
possuem estacionamentos remunerados ou pagos, 5 
(cinco) vezes o valor tarifa mínima estará isento de 
cobrança.  

 
Art. 2º. O não cumprimento da lei implicará 

na aplicação de multa diária de 500 (quinhentos) 
VRTE´s (Valor de Referência do Tesouro Estadual), 
em caso de reincidência o valor será cobrado em 
dobro e sucessivamente.  

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2009. 
 

MARCELO SANTOS 
CLAUDIO VEREZA 

SARGENTO VALTER DE PAULA 
ATAYDE ARMANI 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
VANDINHO LEITE 

ROBSON VAILLANT 
MARCELO COELHO 

THEODORICO FERRAÇO 
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DARY PAGUNG 
APARECIDA DENADAI 

DA VITÓRIA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei visa regulamentar a 

cobrança pela utilização de estacionamentos privados 
no Estado do Espírito Santo, garantindo ao 
consumidor capixaba que lhe seja cobrado 
estritamente pelos serviços que lhe foram 
efetivamente prestados, isto é, que o consumidor 
pague o valor do estacionamento relativo ao tempo 
em que utilizou o espaço a partir da fração de uma 
hora. 

Ao contrário disso, ocorre que as empresas 
que prestam o serviço cobram o valor referente a 
duas horas pelo uso de uma vaga e após este prazo 
cobra por hora excedente, sendo que em alguns 
estacionamentos por exemplo, não possui minutos de 
tolerância, ou seja, no momento que o usuário 
adentra no estacionamento, obrigatoriamente deve 
pagar o valor cobrado pelas horas iniciais, mesmo 
que fique apenas poucos minutos. 

Como a vaga é novamente "locada" assim 
que desocupada, entendemos que as empresas estão 
enriquecendo SEM CAUSA, procedimento proibido 
pelo Código Civil Pátrio.  

Consideramos, portanto que a obrigação de 
pagamento imposta ao consumidor não encontra 
nenhuma contraprestação pela entidade prestadora do 
serviço, acarretando um prejuízo patrimonial real 
para o consumidor, que se vê obrigado a pagar mais 
que o justo e por um serviço que não fora 
efetivamente prestado. 

Com a aprovação dessa proposta, 
garantiremos que os titulares de estacionamento 
revisarão seus sistemas de cobrança, passando do 
modelo atual para cobrança fracionada de hora em 
hora. 

O presente Projeto de Lei visa que, a partir de 
quando um consumidor efetuar uma compra dentro 
do estabelecimento comercial que ofereça ao cliente 
estacionamento rotativo pago, este terá o direito de 
ser isento de qualquer pagamento quando efetuar 
compras 5 (cinco) vezes o valor da tarifa de 
estacionamento mínima fracionada, ou seja, se o 
estacionamento custar 6 (seis) reais por três horas a 
fração prevista em lei será de uma hora, então, o 
consumidor pagara somente 2 (dois) reais. Caso fique 
apenas 30 minutos ou qualquer tempo que não 
alcançarem uma hora, ele também pagará pela fração 
mínima de 1(uma) hora, garantindo o direito de que 
terá a tolerância de 20 (vinte) minutos a partir de sua 
chegada.  

Quanto ao aspecto constitucional por se tratar 
de Direito do Consumidor matéria concorrente 
prevista na Constituição da Republica Federativa do 
Brasil, portanto dando o direito ao Parlamento 
Estadual legislar a respeito da mesma. 

Dessa forma, contamos com o apoio dos 
nobres parlamentares na aprovação desse projeto, 
convictos de que estamos traduzindo a vontade 
popular e os interesses da coletividade. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Proteção ao Meio Ambiente e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 17/2009. 
 

Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Roberto 
Lúcio Nunes de Carvalho 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. ROBERTO 
LÚCIO NUNES DE CARVALHO título de Cidadão 
Espírito-Santense. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2009. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual - PSB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O homenageado, Sr. Roberto Lúcio Nunes 

de Carvalho, é Diretor Comercial e de Serviços 
Corporativos da Samarco Mineração S.A.. Natural de 
Pitanguy (MG), 50 anos, casado, Engenheiro 
Metalúrgico, Formado na Universidade Federal de 
Ouro Preto (MG), empregado de carreira da Samarco 
Mineração S.A, exerceu diversas funções na área de 
produção, época em que morou em Guarapari. 
Atualmente mora em Belo Horizonte e exerce a 
função de Diretor Comercial e de Serviços 
Corporativos. 

Portanto, conceder título de Cidadão 
Espírito-Santense ao homenageado, é momento 
oportuno para acreditar e de valorizar o trabalho de 
um homem que é responsável por toda política 
comercial da empresa em destaque e pelas áreas de 
Tecnologia da Informação, Comunicação 
e Relacionamento Institucional.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Defesa da Cidadania, na forma do artigo 276 do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 04/2009.  
 

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Resolução n.º 29/2009, de autoria 
do Deputado Marcelo Santos, que estabelece que a 
concessão da palavra na Fase das Comunicações 
observará a ordem de comparecimento à sessão, 
alterando o § 1.° do artigo 119 da Resolução n.º 2.700, 
de 15.07.2009 -Regimento Interno, foi lido na Sessão 
Ordinária do dia 09.11.2009 e publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 18.11.2009, à página l. 

Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 
dia 24.11.2009 o requerimento para sua tramitação 
em urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia 
da Sessão de 25.11.2009, recebendo, a partir de então, 
os pareceres orais da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, pela 
constitucionalidade, com adoção de emendas; e da 
Mesa Diretora, pela aprovação, na forma do parecer 
oral da Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Resolução n.º 29/2009 à apreciação do 
Plenário que o aprovou na forma do parecer oral da 
Mesa Diretora. Por ter sido aprovado com emendas, 
o Projeto veio a esta Mesa Diretora para elaboração 
de sua Redação Final, na forma do artigo 212, § 2.º do 
Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Mesa Diretora. 

O Projeto de Resolução n.º 29/2009 foi 
aprovado pelo Plenário com a adoção das seguintes 
emendas: 

 
Emenda l - (da Senhora Deputada Janete de Sá) - O 
painel eletrônico será aberto quinze minutos antes do 
início da sessão para efeito de inscrição na Fase das 
Comunicações. 
 
Emenda 2 - (da Senhora Deputada Janete de Sá) - No 
Grande Expediente o tempo das lideranças partidárias 
passa de dez para quinze minutos; o tempo dos 
oradores inscritos passa de cinco para dez minutos) 
 
Emenda 3 - (da Senhora Deputada Janete de Sá) - O 
quorum do Grande Expediente será de um sexto para 
manutenção de sessão. 
 
Emenda 4 - (do Senhor Deputado Paulo Roberto) - 
Em caso de não funcionamento do painel eletrônico, 

por qualquer motivo, a inscrição para a Fase das 
Comunicações será feita em livro próprio; válida 
somente para a sessão do dia e respeitado o prazo de 
quinze minutos para o início da sessão. 
 

Com base no artigo 215 do Regimento Interno 
e em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 
n.º 95/98, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 
107/01, e nas Normas para Padronização dos Atos 
Legislativos estabelecidas pela Secretaria Geral da 
Mesa, sugerimos à matéria aprovada as alterações 
abaixo destacadas em vermelho: 

Dessa forma, sugerimos aos membros da Mesa 
Diretora a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 04/2009 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO é pela aprovação da redação final do Projeto 
de Resolução n.º 29/2009, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N.º 29/2009 

 

Altera dispositivos da Resolução n° 
2.700, de 15.7.2009 - Regimento 
Interno 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O artigo 119 da Resolução nº 2.700, 
de 15.7.2009 - Regimento Interno passa a vigorar 
acrescido dos §§ 3º e 4º com a seguinte redação: 
 

"Art. 119. (...) 
 

§ 3º O painel eletrônico será aberto 
quinze minutos antes do horário de 
início da sessão para efeito de 
inscrição na Fase das Comunicações. 
 
§ 4º Em caso de não funcionamento do 
painel eletrônico, por qualquer motivo, 
a inscrição para a Fase das 
Comunicações será feita em livro 
próprio, válida somente para o dia em 
que foi realizada e terá início quinze 
minutos antes do horário da sessão." 
(NR) 

 

Art. 2º O artigo 131 da Resolução nº 
2.700/09 - Regimento Interno passa a vigorar 
acrescido do parágrafo único com a seguinte redação: 

 

"Art. 131.(...) 
 
Parágrafo único. Na fase do Grande 
Expediente, o quorum para 
manutenção da sessão será de um 
sexto dos Deputados." (NR) 
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Art. 3º O artigo 132 da Resolução n.º 
2.700/09 - Regimento Interno passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
"Art. 132. O Grande Expediente terá 
duração até o fim da sessão, dividido 
em duas partes, sendo a primeira 
com duração de quinze minutos, 
dedicada às lideranças em ordem 
alternada e a segunda, destinada aos 
oradores inscritos, que farão uso da 
palavra pelo tempo de até dez 
minutos, observada a ordem de 
inscrição." (NR) 

 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 02 de novembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – O requerimento de V. Ex.ª depende de 
apoiamento do Plenário. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2009, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Job Marcolino Abreu.  
 
 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 
Dary Pagung, de votos de pesar pelo falecimento dos 
Senhores Basílio Alves e Alcemar Martins, e da 
Senhora Leda de Lima Pitta Santos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
158/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei n.º 
37/2009, que reajuste os subsídios da Magistratura do 
Estado, oriundo da Mensagem n.º 002/2009, do 
Poder Judiciário.  

 
Palácio Domingos Martins, 30 de novembro 

de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 158/2009, 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 
159/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de sua 

prerrogativa de Líder da Bancada do PT nessa Casa, 
requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, 
com base nos Artigos 164, VI e 221, II do 
Regimento Interno, que o PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N.º 26/2009, de autoria do 
Deputado Estadual Claudio Vereza, passe a 
tramitar em REGIME DE URGÊNCIA. 
  

Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Líder da Bancada do PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 159/2009, que acaba de ser lido. 
 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 
160/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de sua 
prerrogativa de Líder da Bancada do PT nessa Casa, 
requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, 
com base nos Artigos 164, VI e 221, II do 
Regimento Interno, que o PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N.º 40/2007, de autoria do 
Deputado Estadual Claudio Vereza, passe a 
tramitar em REGIME DE URGÊNCIA. 
 

Vitória, 30 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual 

Líder da Bancada do PT 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 160/2009, 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 
161/2009.  
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, REQUER a Vossa Excelência Regime 
de Urgência para o Projeto de Lei n.º 599/2009, 
oriundo Mensagem Governamental n.º 195/2009, que 
altera a Lei n.º 9.080, de 12 de dezembro de 2008, 
que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais. 
 

Palácio Domingos Martins, 25 de novembro de 
2009. 

 
PAULO ROBERTO 

Deputado Estadual – PMN 
Líder do Governo 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sérgio Borges) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 161/2009, que acaba de ser lido. 

 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder do 
PMDB, na forma regimental peço a palavra para 
encaminhar a 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, o Deputado Paulo 
Roberto, Líder do Governo, por meio do 
Requerimento n.° 161/2009, requer regime de 
urgência para o Projeto de Lei n.º 599/2009, oriundo 
de Mensagem Governamental n.° 195/2009, que 
altera a Lei n.º 9.080, de 12 de dezembro de 2008, 
dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais do 
ICMS e do ICM. É importante essa alteração. 

A imprensa divulga amplamente - mídia paga 
pelo governo - a importância de o cidadão cobrar a 
nota fiscal, exigi-la, demonstrando assim um ato de 
cidadania, reconhecendo que aquela nota faz jus a 
recursos que entram nos cofres públicos do Estado, 
recursos que naturalmente serão revertidos em 
benefícios para a sociedade capixaba.  

Senhores Parlamentares, poderíamos 
rediscutir o retorno do incentivo para quem apresenta 
essas notas, prática adotada em outros governos, que 
deu muito certo – e hoje ocorre no Estado de São 
Paulo. Não sabemos o nome dado a esse programa do 
Governo de São Paulo, mas ele funciona da seguinte 
maneira: os cidadãos recolhem as notas fiscais de 
compras e a partir de um número xis têm um 
benefício, concorrem a um prêmio. Enfim, no Estado 
do Espírito Santo já tivemos, se não nos falha a 
memória, o JuCapixaba e outros programas que não 
lembramos o nome correto. Entendemos que essa 
seria uma forma de incentivarmos ainda mais o 
contribuinte e, assim, teríamos uma melhor forma de 
fiscalizar a emissão de notas fiscais no Estado do 
Espírito Santo. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 161/2009.  

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 
162/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
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regimentais, REQUER a Vossa Excelência Regime de 
Urgência para o Projeto de Lei n.º 604/2009, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 197/2009, que dispõe sobre 
o Programa de Desligamento Voluntário no Instituto de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do 
Espírito Santo - PRODEST. 

 
Palácio Domingos Martins, 30 de novembro de 

2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

Líder do Governo 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 162/2009, 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 
163/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do Governo 

nesta Casa, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.a, após ouvido o Plenário, regime de 
urgência, para o Projeto de Lei Complementar n.º 40, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 199/2009, que 
autoriza a criação da "Fundação Hemocentro do Espírito 
Santo - FUNDAÇÃO HEMOES" e dá outras 
providências. 

 
Palácio Domingos Martins, 30 de novembro de 

2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 163/2009, 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 164/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Ex.a, após ouvido o 
Plenário, regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar n.º 42, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 201/2009, que dispõe sobre prazos 
de contratações temporárias de pessoal para atender as 
necessidades da Faculdade de Música do Espírito 
Santo-FAMES e do Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo-IDAF. 

 
Palácio Domingos Martins, 30 de novembro 

de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 164/2009, que acaba de ser lido.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder do 
PMDB, na forma regimental peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos, mas lembro aos Senhores 
Deputados que a pauta está carregada de matérias, 
precisamos agilizar a votação do Expediente sujeito a 
deliberação para não termos que sacrificar a fase das 
Comunicações. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, 
aproveitando a manifestação de V. Ex.ª, para 
resolvermos esse problema basta votar um projeto de 
nossa autoria que “limpa” a pauta retirando dela 
indicações, congratulações e tantas outras matérias, 
que acreditamos ser um entrave para uma melhor 
discussão no Plenário desta Casa. 

Nossa manifestação é a respeito do 
Requerimento de Urgência n.º 164/2009, de autoria 
do Senhor Deputado Paulo Roberto, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei Complementar n.º 
42/2009, que dispõe sobre prazos de contratações 
temporárias de pessoal para atender às necessidades 
da Faculdade de Música do Espírito Santo – FAMES 
e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo – IDAF. Estamos ampliando o prazo 
para contratações temporárias. 

Os deputados têm contato com os prefeitos 
capixabas e sempre ouvem desabafos relacionados às 
contratações temporárias, pois há uma cobrança 
ferrenha do Ministério Público no sentido de que os 
municípios não contratem temporariamente mais 
servidores. Em alguns casos há questionamentos, 
porque alguns recursos, como o da saúde, do PAC e 
do PSF, são temporários, não são ad eternum, ou 
seja, um dia podem acabar. Imaginem um prefeito 
realizando concurso público para preenchimento de 
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vagas em algumas secretarias e o recurso acaba? 
Quem vai pagar? Como manter esses investimentos? 

O Ministério Público cobra constantemente 
concurso público. Não basta apenas cobrar; tem que 
haver uma discussão mais ampla. E neste projeto o 
Governo do Estado está pedindo elasticidade de 
prazo para contratação temporária. Como essas ações 
do Ministério Público são mais veementes nos 
municípios do interior do Estado, alguns prefeitos 
acabam cometendo algumas loucuras, acabam 
realizando concurso público e ao final não têm 
recursos para pagar aos servidores. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 164/2009. 

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 165/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.a, após ouvido o 
Plenário, regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar n.º 41, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 200/2009, que dá nova 
redação a dispositivos da Lei Complementar n.º 
477, de 29/12/2008, que criou a Agência 
Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura 
Viária do Espírito Santo - ARSI. 

 
Palácio Domingos Martins, 30 de 

novembro de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
DeputadoEstadual 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 165/2009, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Como Líder do Governo, 
solicito aos Senhores Deputados que a partir de 
amanhã façamos um esforço concentrado para 
votação de projetos, pois o volume de projetos em 
regime de urgência será grande. Esse esforço é 
necessário para que até o dia 22 de dezembro 

tenhamos votado todas as matérias constantes da 
pauta.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – O apelo de V. Ex.ª é inteiramente 
pertinente. Esta Casa tem cumprido, nos anos que 
somos Deputado, rigorosamente o prazo. E agora 
temos um desafio, porque são muitas mensagens do 
Governo. Vamos começar a partir de amanhã um 
esforço concentrado para chegarmos praticamente no 
início do recesso com a pauta zerada. Ressaltamos 
também que teremos várias sessões solenes. A 
atividade de trabalho será intensa. Temos também 
alguns projetos, que dependem de quorum 
qualificado, para serem votados.  

Então, o apelo do Senhor Deputado Paulo 
Roberto é corroborado pela Presidência. Que a partir 
de amanhã haja um esforço total dos deputados para 
aprovação de todas as mensagens registradas na 
Secretaria. 

 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Complementando, esse 
esforço concentrado é para que não tenhamos 
nenhuma sessão extraordinária. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Tentaremos evitar ao máximo sessão 
extraordinária. Só a convocaremos se realmente for 
necessário. (Pausa) 

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

N.º 493/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174, do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem 
requerer ao V. Ex.ª, que seja encaminhada ao 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 

- Para construção de 
aproximadamente 300 metros de 
Calçamento no distrito de Jatibocas, 
Município de Itarana até o Cemitério 
Luterano do distrito 

 
Tal solicitação se faz necessária, para atender 

melhor a qualidade de vida dos moradores do Distrito 
de Jatibocas, em virtude da dificuldade de locomoção 
em época de chuvas, causando transtornos ao acesso 
do Cemitério Luterano local. 
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A indicação vem oferecer maior conforto e 
segurança para quem necessita utilizar o trecho que 
dá acesso ao Cemitério. 

Sabedor que somos da seriedade e 
responsabilidade que tem caracterizado a proficiente 
atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a 
atenção dispensada a este pedido e aproveitamos para 
renovar protestos de elevada estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2009. 
 

DARY PAGUNG 
Deputado Estadual - PRP 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
493/2009, que acaba de ser lida. (Pausa) 
  
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la. 
 
 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, parabenizamos o 
Senhor Deputado Dary Pagung pela Indicação n.º 
493/2009 ao Governador do Estado para construção 
de aproximadamente trezentos metros de calçamento 
no Distrito de Jatibocas, Município de Itarana, até o 
Cemitério Luterano do Distrito. 
 Enviamos um documento ao Governo do 
Estado agradecendo a liberação de dez milhões de 
reais para Cariacica em 2008, mas dizendo também 
que entendíamos necessária a liberação de mais 
quinze milhões de reais para calçamento, 
pavimentação e saneamento básico em várias ruas e 
avenidas do Município. A grata surpresa veio hoje, 
com a publicação, no Diário Oficial, do resumo do 
convênio n.º 033/2009... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Senhor Deputado Marcelo Santos, 
pedimos a V. Ex.ª o cumprimento do Regimento. 
Está em discussão a Indicação n.º 493/2009, do 
Senhor Deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - É o que 
estamos fazendo, Senhor Presidente Elcio Alvares. 
Estamos falando da forma como o Senhor Deputado 
Dary Pagung procedeu, indicando um rito. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Esse foi o início, mas o teor do 
pronunciamento de V. Ex.ª são obras pertinentes ao 
Município de Cariacica. Com todo respeito, apenas 
queremos cumprir o dispositivo regimental. 

O SR. MARCELO SANTOS – O Senhor 
Deputado Dary Pagung deve ter se inspirado no 
movimento que realizamos em Cariacica e que hoje 
teve retorno. Hoje saiu publicado no Diário Oficial a 
liberação de quinze milhões de reais para calçamento, 
pavimentação e saneamento básico em várias ruas e 
avenidas do Município. Cariacica é alvo de 
investimentos por causa da nossa intervenção, da 
nossa insistência, da nossa participação.  

Da mesma forma se manifestou o Senhor 
Deputado Dary Pagung com a apresentação da 
Indicação n.º 493/2009, ainda não votada. No nosso 
caso apresentamos o nosso pleito diretamente ao 
Governo do Estado. É dessa forma que os 
parlamentares atuam nesta Casa de Leis.  

Queremos comemorar a assinatura do resumo 
de convênio que liberou quinze milhões de reais para 
a Prefeitura de Cariacica, beneficiando assim o 
morador da nossa cidade com obra de pavimentação 
e drenagem. O dinheiro já está à disposição.  

Entendemos que o Senhor Deputado Dary 
Pagung nos próximos dias também comemorará a 
liberação da construção de aproximadamente 
trezentos metros de calçamento no Distrito de 
Jatibocas, Município de Itarana, até ao Cemitério 
Luterano do Distrito. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Continua em discussão a Indicação n.º 
493/2009. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discuti-la, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação a Indicação n.º 493/2009.  
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto.  
 
 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, votamos favorável 
à indicação de autoria do Senhor Deputado Dary 
Pagung, que visa garantir a construção de 
aproximadamente trezentos metros de calçamento no 
Distrito de Jatibocas, Município de Itarana, até ao 
Cemitério Luterano do Distrito. S. Ex.ª pode 
comemorar a aprovação da indicação por todos os 
colegas parlamentares.  
 Reiterando, também comemoramos a 
liberação de quinze milhões de reais para o 
Município de Cariacica. Nada chega ao Expediente 
meramente para ser lido ou porque assinamos um 
documento. Primeiramente desenvolvemos ações 
juntos às comunidades para detectar os problemas, 
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depois fazemos algumas intervenções junto ao 
Governo do Estado e agendamos reuniões com o 
secretariado. A nossa manifestação nesta Casa se dá 
mediante ao que identificamos nas ruas e avenidas 
das nossas cidades. No nosso caso Cariacica, e no 
caso do Senhor Deputado Dary Pagung, Itarana.  

Foi publicado no Diário Oficial de hoje a 
destinação de quinze milhões de reais para obras em 
Cariacica, e apenas um milhão cento e oitenta e nove 
mil é a contrapartida do Município de Cariacica. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência, com base no art. 117 do 
Regimento Interno, determina a continuidade da 
leitura do Expediente durante o horário previsto para 
as Comunicações . (Pausa) 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 

N.º 494/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174, do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem 
requerer ao V. Ex.ª, que seja encaminhada ao 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 

- Incluir no Programa Caminhos do 
Campo, o asfaltamento de 18 km da 
estrada vicinal que liga o Município 
de Itarana ao Distrito de Jatibocas 

 
Tal solicitação se faz necessária, para atender 

melhor a qualidade de vida dos moradores do Distrito 
de Jatibocas, em virtude da dificuldade de 
escoamento da produção agrícola, rica no Café 
Arábica, reduzindo custos e as perdas dos produtos 
perecíveis e de locomoção dos habitantes locais, além 
de aumentar o potencial para o agroturismo e ainda 
oferecer conforto e segurança. 

Sabedor que somos da seriedade e 
responsabilidade que tem caracterizado a proficiente 
atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a 
atenção dispensada a este pedido e aproveitamos para 
renovar protestos de elevada estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2009. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
494/2009, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 495/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 
2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 
ao Ex.mo Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte matéria: 
 

- Dispõe sobre a sinalização nas 
estradas e rodovias do Estado, 
alertando para a presença de 
animais silvestres, e dá outras 
providências 

 
Palácio Domingos Martins, 23 de novembro 

de 2009. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

 
PROJETO DE LEI N.º /2009 

 
Dispõe sobre a sinalização nas 
estradas e rodovias do Estado, 
alertando para a presença de 
animais silvestres, e dá outras 
providências 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo, por meio do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Espírito Santo - DER/ES, autorizado a firmar 
convênios visando à colocação de placas de 
sinalização nas estradas e rodovias estaduais 
alertando para a presença de animais silvestres. 

 
Parágrafo único - São considerados trechos 

prioritários para fins desta Lei as estradas e rodovias 
próximas às Unidades de Conservação - parques e 
reservas ambientais. 
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Art. 2º O Poder Executivo a adoção de 
medidas educativas visando informar os motoristas 
sobre as espécies animais existentes nas diversas 
regiões e os procedimentos necessários a sua 
preservação. 

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

publicação. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado do Espírito Santo 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
O presente projeto tem por objetivo preservar 

espécies da fauna ameaçadas também pelos 
constantes atropelamentos causados por excesso de 
velocidade e falta de sinalização nas estradas e 
rodovias estaduais. 

Iniciativas como a da ONG Associação Pró-
carnívoros que mantém um cadastro atualizado sobre 
acidentes com animais nas estradas e um trabalho 
contínuo de esclarecimento aos motoristas sobre os 
danos provocados aos animais, especialmente aos 
mamíferos carnívoros, por atropelamentos nas 
estradas - são um exemplo de experiência bem 
sucedida e orientaram a elaboração do presente projeto. 

Entretanto, a sinalização precisa ser combinada 
com um trabalho de esclarecimento e de 
conscientização dos motoristas. 

Além da sinalização especialmente próxima às 
Unidades de Conservação, como parques e reservas 
ambientais, é importante manter um constante trabalho 
de educação ambiental para que os motoristas tenham 
consciência sobre o risco e as conseqüências dos 
atropelamentos de animais silvestres. 

Também é importante estimular a adoção de 
procedimentos simples como evitar trafegar ou 
diminuir a velocidade na hora do crepúsculo, quando 
os animais são mais ativos, e também ao passar 
próximo aos rios, onde é mais freqüente a presença 
de animais. 

Um dos acontecimentos mais recentes no 
nosso Estado foi o atropelamento de uma onça na 
Rodovia BR 101, que corta a Reserva Biológica de 
Sooretama, na Região Norte do Estado. A onça tinha 
quatro anos e pesava cerca de 60 quilos. Acidentes 
envolvendo animais silvestres no local onde a onça 
foi atropelada são freqüentes naquela região. A alta 
velocidade dos veículos no trecho é uma ameaça 
constante aos animais. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
495/2009, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 496/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 
de 15 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, 
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 

 
- Pavimentação Asfáltica do trecho 
que liga o distrito de Vila do Riacho 
(Aracruz) à Comunidade de Regência 
(Linhares), continuidade da Rodovia 
ES-010 

 
Tal indicação tem por finalidade a 

Pavimentação Asfáltica do trecho que liga o distrito 
de Vila do Riacho (Aracruz) à Comunidade de 
Regência (Linhares), continuidade da Rodovia ES-
010. 

Os distritos acima possuem aproximadamente 
9.000 (nove) mil habitantes e são regiões turísticas 
que contribuem imensamente com a cultura do 
Estado, bem como, as praias que são atrativos da 
região. Em Regência, elas estão entre os melhores 
locais para a prática do surf e em Vila do Riacho 
para atividade pesqueira. 

Tanto Regência quanto Vila do Riacho 
reúnem uma infinidade de atrativos naturais, como: 
paisagens exuberantes, extensas áreas verdes, 
restingas, manguezais, enseadas, recifes para 
prática de mergulho, reservas ecológicas e 
preservação de várias espécies de tartarugas 
marinhas. Inclusive, o distrito de Regência 
abriga a base do Projeto Tamar, considerado um 
dos trechos mais ecológicos do litoral capixaba. 

Não obstante, esses locais contam também 
com uma grande história folclórica e riqueza 
cultural da região que é o folclore do Caboclo 
Bernardo. 

A qualidade de vida tão almejada só será 
alcançada quando for oferecido aos munícipes 
condições básicas de vida, tais como o asfaltamento 
de aproximadamente 36 km da supracitada estrada, 
trazendo maior conforto e comodidade, evitando 
grandes transtornos com ruas esburacadas, e 
consequentemente, proporcionando benefícios as 
comunidades de Regência, Vila do Riacho e todos 
os turistas que trafegam nessa região 

Certo da sensibilidade e da atuação séria 
e responsável de Vossa Excelência frente ao 
Executivo desse Estado, agradeço a atenção ora 
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dispensada a esta Indicação, ao passo que aproveito 
para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 

 
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
496/2009, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 497/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 141, VIII e 
174 do Regimento Interno, constante da Resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, depois de ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 

- Construção de uma nova escola 
estadual de ensino fundamental e 
médio Professora Luiza Bastos 
Faria, no Distrito de Cristal do 
Norte, Município de Pedro Canário 

 
Cristal do Norte, distrito pertencente a Pedro 

Canário, tem sua economia baseada na plantação da 
cana de açúcar, especialmente na usina alcooleira. 
Possui aproximadamente cinco mil moradores e 
conta apenas com três unidades de ensino, dentre elas 
a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - 
Professora Luiza Bastos Faria. 

Considerando que a mencionada escola 
estadual encontra-se em um estado precário, serve a 
presente para pleitear a construção de uma nova 
escola objetivando oferecer acomodações dignas e 
seguras a seus alunos e servidores. 

Destarte, a presente solicitação coaduna com 
as políticas públicas desenvolvidas por este Governo 
Estadual, haja vista o tratamento prioritário 
dispensado ao nosso Sistema Educacional, 

objetivando alcançar níveis e padrões de escolaridade 
das nações desenvolvidas e que para tanto, não tem 
medido esforços. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito a oportunidade 
para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 
 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
497/2009, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 498/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado que subscreve, com fundamento 
nos Artigos 141, inc. VIII e 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo solicita que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Espírito Santo 
a seguinte INDICAÇÃO: 

 
- Visando atender as demandas que 
me vem sendo postas, indico ao Ex.mo 
Sr. Governador do Estado do 
Espírito Santo, que sejam criadas 
linhas do Sistema Hidroviário 
denominado “Ferry Boat”, ligando 
os Municípios de Vitória a Vila 
Velha e Vitória a Cariacica, com 
horários diários e em ambos os 
sentidos. 

 
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 A presente Indicação visa atender às 
demandas da sociedade capixaba, que clama por 
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melhores condições no transporte urbano, eis que 
sofre constantemente com grandes engarrafamentos, 
lentidão e outras obstruções, tais como obras nas vias 
públicas. 
 Através da presente medida, que já existe, 
com sucesso, em diversos Estados da Federação, 
acreditamos que contribuiremos para um melhor 
fluxo dos veículos nas vias urbanas destes 
Municípios. 
 Devemos ainda acrescentar, que referido 
sistema, possibilitará que pedestres utilizem o 
mesmo, facilitando a vida de inúmeros trabalhadores, 
que poderão utilizar-se de bicicletas para ir ao 
trabalho, desafogando o sistema de transporte 
coletivo e, contribuindo para uma melhoria do nosso 
Meio Ambiente, uma vez que ocorrerá uma 
diminuição na emissão de gases poluentes. 
 Diante da importância da matéria é que 
contamos com o apoio dos nobres pares para obter a 
aprovação da presente Indicação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
498/2009, que acaba de ser lida.  

 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI - (Sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, servidores da 
Casa, profissionais da imprensa e telespectadores da 
TV Assembleia, boa-tarde. 
 Pedimos a palavra para discutir a Indicação 
n.º 498/2009 de autoria do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, que sugere ao Governo do Estado a criação 
das linhas do sistema hidroviário denominada ferry 
boat. Discutimos essa indicação em razão do 
sofrimento imputado ao povo de Cariacica ao 
enfrentar diariamente o trânsito para chegar aos 
locais de trabalho nos Municípios de Serra, Vila 
Velha e Vitória. Se tivéssemos um sistema 
hidroviário, com certeza diminuiria muito o 
sofrimento do povo, principalmente devido aos 
congestionamentos que ocorrem no sentido Segunda 
Ponte/Vitória. Quem mora em Cariacica sabe do que 
falamos. Temos que sair de casa às 6h para conseguir 
chegar às 8h30min ao trabalho. Isso se correr tudo 
bem, se ocorrer um engarrafamento normal. Se 
ocorrer alguma situação atípica, se acontecer um 
acidente ou qualquer imprevisto são três, quatro 
horas para chegar ao local de trabalho. Esse é um 
sofrimento terrível para os moradores de Cariacica. 
 Não estamos puxando a sardinha para o povo 
de Cariacica. Sabemos que a maioria da população de 
Vitória trabalha em Vitória mesmo. A população de 

Vila Velha vem a Vitória pela Terceira Ponte, que 
apesar de ter trânsito pesado, não é como o 
engarrafamento que enfrentam os moradores de 
Cariacica. E a Serra hoje, por ser um dos municípios 
que mais se desenvolve na Grande Vitória, tem uma 
oferta de trabalho muito grande para a sua população 
e o trabalhador acaba ficando lá mesmo. O Município 
de Cariacica, como ainda não alcançou esse 
desenvolvimento, os moradores, os trabalhadores 
acabam buscando atividades em Vitória, Serra e Vila 
Velha, e vira esse sacrifício, essa via crucis para 
chegar ao local de trabalho. Talvez, essa indicação do 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, seja um 
caminho, uma luz no fim do túnel para a solução. Não 
sabemos se é uma solução definitiva, entretanto, 
temos consciência de que poderá ser um caminho.  
 Não temos a exata noção da dimensão dos 
custos para a implantação de um sistema hidroviário 
naquela região, como já ocorreu um dia. Não temos 
noção se é viável economicamente. Entretanto, 
acreditamos que esta Casa pode abrir essa uma 
discussão neste momento. Não sabemos se essa será a 
solução, mas fica a sugestão ao Governo do Estado 
para que pelo menos discuta a indicação do Senhor 
Deputado Euclério Sampaio, a quem parabenizamos. 

O Senhor Deputado Euclério Sampaio 
acabou de nos mandar uma mensagem, justificando 
sua ausência e informando que está com problemas 
de saúde. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Continua em discussão a Indicação n.º 
498/2009. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 

oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, consideramos que um dos 
maiores problemas existentes na Região 
Metropolitana da Grande Vitória é exatamente o de 
locomoção. Hoje é muito difícil, é muito complicada 
a locomoção das pessoas na Região Metropolitana. É 
um transtorno. As pessoas que moram no Município 
de Vila Velha; moram no Município de Cariacica - 
onde há um grande bolsão de trabalhadores, de mão 
de obra - e se deslocam para trabalhar em Vitória, no 
Município de Serra e até mesmo no Município de 
Vila Velha, passam por todo esse transtorno. 

A indicação do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio diz respeito ao sistema de transporte 
aquaviário, que já foi utilizado - o itinerário era 
Vitória/Paul; Vitória/Vila Velha com desembarque na 
Prainha, em Vila Velha, e Vitória/Cariacica - e 
facilitava muito a locomoção dos trabalhadores.  
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Hoje essa seria mais uma solução diante de 
tantas outras que precisam ser tomadas para resolver 
o problema do trânsito entre os municípios 
localizados em torno da Capital, onde há muitas 
oportunidades de emprego, e no Município de Serra, 
região onde existe uma planta industrial 
relativamente grande e oportunidades de emprego 
oferecidas por empresas como a Vale, em Vitória, na 
ponta de Tubarão, a ArcelorMital e tantas outras 
empresas localizadas no Município de Serra. Com a 
implantação do sistema aquaviário a população 
poderia se deslocar com mais facilidade. 

 Acreditamos, ainda, que esse sistema deverá 
ser integrado ao sistema Transcol, para que as 
pessoas utilizem uma única passagem. Se não for 
dessa forma ofereceremos emenda a essa matéria - 
que já examinamos, e analisaremos ainda melhor - 
para que usando sistema integrado as pessoas possam 
se deslocar até o Município de Aracruz, onde também 
existe uma planta industrial grande. Usando esse 
transporte integrado todos os dias os trabalhadores 
desempenharão suas atividades laborais. 

Apoiamos essa indicação, esclarecendo à 
sociedade que esse transporte hidroviário seria como 
o antigo sistema de balsas, que já existiu na Grande 
Vitória, envolvendo a Região Metropolitana. (Muito 
bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Continua em discussão a Indicação n.º 
498/2009. (Pausa) 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la. 

 
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, sobre esse tema 
podemos falar com certa propriedade e V. Ex.ª 
também, Senhor Presidente Elcio Alvares, porque o 
sistema aquaviário foi instituído no período em que 
V. Ex.ª governava este Estado. Agora é um pouco 
diferente, porque o sistema ferry boat transporta 
automóvel, mas diante da pequena extensão da Baía 
de Vitória não comporta no Estado do Espírito Santo. 
Mesmo assim há que se estudar a implantação. 
 O sistema de transporte aquaviário é tema de 
discussão na Comissão de Mobilidade Urbana desta 
Casa, da qual somos presidente. Essa é uma batalha 
junto ao Governo do Estado; e à época o Governo, 
ainda reticente, não aceitava o retorno dessa 
modalidade de transporte, agora em licitação para 
contratação da empresa que fornecerá as 
embarcações. O Governo Estadual gerenciará esse 
transporte. Trata-se de um transporte essencial, mas 
há um equívoco. O Governo propõe iniciá-lo entre o 

Município de Vila Velha, na Prainha, e a Praça do 
Papa, no Município de Vitória. Outros pontos 
deverão ser utilizados, porque demandam um número 
de pessoas ainda maior, como por exemplo do bairro 
Paul até o Centro de Vitória, ou do bairro Porto de 
Santana, no Município de Cariacica, até o Centro da 
Capital. Só na grande região de Porto de Santana há 
mais de sessenta mil habitantes. 

Levamos em consideração o custo desse 
transporte, maior do que o rodoviário. Mas o Estado 
não pode ter visão de lucro, como na iniciativa 
privada. O lucro deve ser observado na ótica social. 
O lucro do Estado é social. As pessoas têm o direito 
de ir e vir. 

Também não podemos incluir o sistema 
aquaviário na Câmara de Compensação do 
Transporte Rodoviário, porque num passado não tão 
distante, foi dessa forma que faliu o transporte 
aquaviário. O transporte aquaviário deve ser 
subsidiado pelo Governo, caso queiram uma ligação 
direta com o transporte rodoviário. Por quê? Porque é 
mais caro; sua manutenção e implantação também. Já 
o transporte rodoviário tem uma movimentação 
maior, por isso seu custo é menor. Se colocarmos um 
passageiro do transporte aquaviário no transporte 
rodoviário, sendo pago por esse sistema, estaremos 
fadado ao fracasso; e hoje não se permite isso. No 
passado não tão distante, a Emenda Constitucional n.º 
99, salvo engano, proibiu a inclusão na Câmara de 
Compensação do Transporte Rodoviário do 
transporte aquaviário de passageiro. 
 Esse debate é muito importante. E 
informamos, ainda, que teremos navegação de 
pequeno custo para transporte de passageiros no 
sistema aquaviário; talvez não comportando o 
sistema ferry boat. Mas o transporte aquaviário 
retornará em breve, haja vista a publicação do edital 
de licitação pelo Governo do Estado para aquisição 
das embarcações, fruto de grande luta da Comissão 
de Mobilidade Urbana, a qual presidimos. (Muito 
bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio)  

  
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Continua em discussão a Indicação n.º 
498/2009. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira discuti-la, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação a Indicação n.º 498/2009. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do PT, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
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Deputadas e Senhores Deputados, consideramos 
importante a proposta do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio. A partir da indicação de S. Ex.ª discutimos 
sobre os modais de transporte existente na Grande 
Vitória. Hoje, há um único modal, que determina um 
monopólio do sistema rodoviário sobre os outros 
modais de transporte na região.  

Na Década de 70, o modal aquaviário foi 
implantado com grande sucesso e a população tem 
imensa saudade desse sistema de transporte. A 
palavra “aquaviário” soa muito bem aos ouvidos da 
população. Muitas pessoas se recordam com alegria 
desse sistema de transporte, e sempre que há uma 
pesquisa indicam esse modal como medida positiva 
no transporte da Grande Vitória; mas hoje há uma 
ditadura do sistema rodoviário. 

Com o advento do aquecimento global, há 
necessidade imperiosa dos países implantarem 
outro sistema de transporte que emita menor 
quantidade de gases causadores do efeito estufa; e 
o Brasil não pode ficar fora desse debate. Um 
exemplo é o veículo particular, um dos maiores 
emissores de gás CO2 que causa o efeito estufa e, 
por consequência leva ao aquecimento global. 

Na próxima semana, os países debaterão 
medidas de combate ao aquecimento global. O 
Brasil virou o jogo quando determinou, a partir de 
estudos dos ministérios, metas para a redução da 
emissão desses gases em automóveis, ônibus, 
empresas, indústrias, entre outros emissores de 
gases causadores do efeito estufa. A partir do 
anúncio dessas medidas no Brasil, os Estados 
Unidos e a China mudaram de posição, e a 
conferência de Copenhague ganhou uma dimensão 
muito mais positiva. Agora, esperamos que os 
países cheguem a bons acordos.  
 A implantação de outras modalidades de 
transportes é necessária, assim como quebrar a 
ditadura do automóvel e do ônibus movido a óleo 
diesel. A proposta do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio é boa, mas há grande resistência dos que 
coordenam o sistema rodoviário, não somente no 
Estado do Espírito Santo; há uma resistência 
nacional.  
 O Governo Federal, ao apontar uma 
medida positiva para combater a crise, 
incentivando o uso do veículo particular, acabou 
incrementando os congestionamentos de trânsito. 
Esse é um bom debate, de foro mundial e com 
impacto diretamente sobre nossa vida. (Muito 
bem!) 
 

O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
Governo, peço a palavra para encaminhar a votação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto.  

O SR. PAULO ROBERTO - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, os oradores que nos 
antecederam foram muito felizes em suas 
argumentações. Mas acrescentamos à fala do Senhor 
Deputado Claudio Vereza que - a partir do momento 
que se substitui diversos veículos automotores por 
uma barca movida a diesel, o transporte aquaviário 
pode fazer sucesso no Estado do Espírito Santo – ao 
invés de a barca ser movida a diesel, sugerimos a 
utilização do Biodiesel B100, combustível de energia 
renovável, que já funciona em vários pontos. Será um 
grande ganho para a região da Grande Vitória, pois 
reduzirá a emissão das partículas causadoras do efeito 
estufa, proporcionando melhores condições de vida à 
população. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em votação a Indicação n.º 498/2009.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada.    
 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto.  

 
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, justificamos nosso 
voto complementando a fala do Senhor Deputado 
Claudio Vereza sobre o transporte aquaviário de 
passageiros, transporte ecologicamente correto, que 
transportará um número maior de pessoas, diminuirá 
os veículos em circulação e também a emissão de 
gases causadores do efeito estufa.  

Não é só isso. O Senhor Deputado Claudio 
Vereza fez um registro importante de que há uma 
disputa entre o sistema rodoviário e o sistema 
aquaviário. Essa disputa não ocorre apenas no Estado 
do Espírito Santo, mas no País. Não dizemos no 
mundo, porque a visão em outros países é totalmente 
diferente. Os modais não concorrem entre si; 
interligam-se, complementam-se. Mas todo 
transporte aquaviário de passageiros ou de cargas, em 
qualquer país progressista, é parcialmente ou 
totalmente subsidiado pelos governos.  

Vamos colocar em prática outros modelos de 
transporte além do aquaviário, que no começo das 
discussões era visto como utopia. Mas o que é 
utopia? Num primeiro momento o Prefeito João 
Coser apresentou a proposta do metrô de superfície. 
Utopia é se S. Ex.ª fizer a ligação meramente de 
Vitória a Vitória, pois não chegará a lugar nenhum. 
Mas, se for feita a interligação de municípios 
metropolitanos não é utopia; é realidade. Essa 
questão terá de ser colocada na Ordem do Dia das 
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discussões do Governo do Estado e dos Municípios 
Metropolitanos. Qualquer modelo de transporte que 
seja instituído precisa ser discutido de forma 
metropolitana. Não pode Vitória discutir sozinha em 
detrimento de Cariacica, de Vila Velha, de Serra e de 
tantos outros municípios.  
 Falou-se também do transporte para ligar 
outros municípios, não só os metropolitanos; 
precisaríamos de uma barcaça oceânica, que possui 
um custo ainda maior. Por que utilizar transporte 
aquaviário entre os Municípios de Vitória, Vila Velha 
e Cariacica? Porque esses municípios são abrigados 
por águas tranquilas e sem correntes. Quando é mar 
aberto, tem que ser com barcaça oceânica, daquelas 
que transportam eucalipto da Aracruz Celulose.  
 Precisamos efetivamente discutir o modelo 
de transporte para garantir a mobilidade urbana e o 
meio ambiente; o que discutimos atualmente. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 499/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
indicação da seguinte obra pública: 
 

- Pavimentação do trecho 
compreendido entre o trevo de 
Conceição da Barra até a Vila de 
Itaúnas (ES 010), numa extensão de 
22 quilômetros, no município de 
Conceição da Barra/ES, dentro do 
Programa “Caminhos do Campo 

 
Palácio Domingos Martins, 25 de outubro 

de 2009. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Líder do DEM 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Vila de Itaúnas, uma das maiores atrações 
turísticas do norte do Estado do Espírito Santo, é a 
capital nacional do forró pé de serra, conhecida 
internacionalmente por ser uma vila soterrada pelas 
dunas. Distante de Vitória 270 km, fica próxima à 

divisa com a Bahia. A Vila está no entorno do Parque 
Estadual de Itaúnas, uma unidade de conservação 
ambiental que atrai turistas do mundo inteiro. Possui 
1800 habitantes fixos. 

O asfaltamento da estrada irá potencializar o 
turismo em toda a região, pois a Vila é a última 
divisa do Estado do Espírito Santo com a Bahia. 
Portanto, a entrada para o nordeste do país, 
beneficiando todos os moradores do norte do Estado. 
Paralelamente, irá facilitar o acesso de turistas 
europeus que passam pela BR 101 e deixam de visitar 
a Vila, pelo fato de não possuir estrada pavimentada. 

A providência irá beneficiar à comunidade de 
modo geral, em especial ao acesso da população a 
médicos e hospitais, incentivará a instalação de 
postos de gasolina e postos de atendimento bancário, 
e bem assim às famílias dos Assentamentos Waldicio 
Barbosa, Paulo Vinhas, Linharinho e Quilombolas.  

A Vila é um grande polo de silvicultura e 
também possui idêntico potencial pesqueiro e 
agropecuário. 

Com o asfaltamento, uma nova estrutura da 
economia irá aflorar. As atividades econômicas da 
região tendem a se expandir, pois as redes hoteleiras 
e de pousadas, de restaurantes e afins irão 
incrementar ainda mais a economia local com 
geração de impostos, emprego e renda. 

Pelos motivos citados, contamos com a 
aprovação da presente Indicação, tendo em vista que 
reflete o anseio de maioria da população residente e 
daqueles que visitam com freqüência a Vila. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
499/2009, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, a Indicação n.º 499/2009, de 
autoria do Senhor Deputado Atayde Armani ao 
Governador do Estado, visa à pavimentação do 
trecho compreendido entre o trevo de Conceição da 
Barra até Vila de Itaúnas, Rodovia – ES 010. 

Apoiamos a Indicação n.º 499/2009, do 
Senhor Deputado Atayde Armani, tendo em vista a 
necessidade de melhorar a via de acesso até a Vila de 
Itaúnas, região muito visitada por turistas do Estado 
do Espírito Santo e de outros Estados - especialmente 
de Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro - 
pela história da Vila, totalmente soterrada pelas 
dunas, e pela beleza da região. Então, como forma de 
fomentar o turismo, de facilitar o acesso para que os 
turistas visitem cada vez mais a Vila de Itaúnas, 
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apoiamos a Indicação n.º 499/2009, do Senhor 
Deputado Atayde Armani, e parabenizamos S. Ex.ª, 
pois sabemos o quanto essa pavimentação significará 
de divisas para a região, trazendo recursos e gerando 
empregos. Um asfaltamento dessa envergadura 
empregará muitas pessoas - que hoje vivem apenas 
do trabalho da cana-de-açúcar, das destilarias - na 
área de terraplanagem, de construção de asfalto e 
também na área do turismo, tão importante para o 
desenvolvimento daquela região. 

Parabéns, Senhor Deputado Atayde Armani, 
pela iniciativa. Conte com nosso irrestrito apoio. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Continua em discussão a Indicação n.º 
499/2009.(Pausa) 

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

Em votação a Indicação n.º 499/2009. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Sugerimos - se puder ser 
acolhido pela Mesa e consultado o Plenário - que os 
votos de congratulações sejam votados em conjunto, 
por autor - especificamente na data de hoje - para 
darmos mais celeridade à pauta, limpando-a, dessa 
forma entrando no assunto que pretende a Mesa e 
todo o Colegiado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Já existe precedente; anteriormente já 
foi considerado esse procedimento. O Senhor 
Deputado Marcelo Coelho procederá à leitura dos 
requerimentos por número e autor, acatando a 
sugestão do Senhor Deputado Marcelo Santos.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2533/2009, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o 2.º Sargento 
PM José Ferreira da Rosa pela reforma e pelos bons 
serviços prestados à comunidade capixaba ao longo 
da vida dedicada à Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2533/2009, 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 N.º 2534/2009, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o Cabo PM 
Alcy Barbosa Moreira pela reforma e pelos bons 

serviços prestados à comunidade capixaba ao longo 
da vida dedicada à Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2534/2009, 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 N.º 2535/2009, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com a 
professora Aridea Gonçalves Leão pelo projeto 
Delícias e Mistérios do Fundo do Mar, que lhe 
rendeu o prêmio Professores do Brasil, e pela 
contribuição para a melhoria da qualidade de ensino 
da educação infantil do Município de Vitória.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2535/2009, 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 N.º 2536/2009, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com o 
Desembargador Jailson Pereira da Silva pela posse 
como Desembargador do Tribunal Regional do 
Trabalho da 17.ª Região – ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2536/2009, 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 N.º 2537/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com a 
União dos Escoteiros do Brasil – Região Espírito 
Santo, especialmente com o 10.º Grupo Escoteiros 
Foz do Cricaré do Município de Conceição da Barra, 
pela solenidade comemorativa ao segundo ano de 
fundação.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2537/2009, que acaba de ser lido. 
 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 N.º 2538/2009, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com a 
jovem Emanuele Lima, que com apenas treze anos 
representou brilhantemente o Brasil no Campeonato 
Pan-Americano de Ginástica Rítmica em Havana, 
Cuba, trazendo para o Espírito Santo a Medalha de 
Prata na classificação geral.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2538/2009, 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 N.º 2539/2009, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Senhor 
Amadeu Boroto, Prefeito do Município de São 
Mateus, pela posse dos membros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2539/2009, 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 N.º 2540/2009, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Senhor 
Fabiano Marily, diretor-geral do Hospital Dr. 
Roberto Arnizaut Silvares, por capacitar oitenta 
técnicos de enfermagem no curso de Capacitação em 
Urgência e Emergência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2540/2009, 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 N.º 2541/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com os 
estudantes do Laboratório de Robótica Educacional 
do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, pelo 
título de bicampeão latino-americano em robótica.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2541/2009, 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 N.º 2542/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Doutora Maria da Penha Santos Farias por ter sido 
escolhida presidenta da Associação Brasileira de 
Mulheres de Carreira Jurídica-ABMCJ – ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2542/2009, 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 N.º 2543/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Haroldo Corrêa Rocha, Secretário de 
Educação do Estado do Espírito Santo, pelo 
programa “Chamada Escolar”, implantado com o 
objetivo de incentivar o estudo em nosso Estado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2543/2009, 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 N.º 2544/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Universidade São Camilo pela realização do 3.º 
Congresso Brasileiro de Turismo Rural e Ecológico.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2544/2009, 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 N.º 2545/2009, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
Pastor Ivan Pereira Bastos pelos vinte e cinco anos da 
Confrateres – Convenção Fraternal dos Ministros das 
Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2545/2009, que acaba de ser lido. 
 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 N.º 2546/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Geraldo Dadalto, diretor-executivo da 
Rodosol, pela realização do Circuito Rodosol de 
Teatro.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2546/2009, 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 N.º 2547/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Doutor Fernando Antônio Zardini, Procurador-Geral 
de Justiça, pela inauguração da sede da Promotoria de 
Justiça de São Domingos do Norte.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2547/2009, 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 N.º 2548/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Promotora-Chefe Ana Cristina de Fonseca e Oliveira 
pela inauguração da sede da Promotoria de Justiça 
de São Domingos do Norte.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2548/2009, 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 N.º 2549/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Doutor Jailson Pereira da Silva pela posse como 
Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 
17.ª Região do Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2549/2009, 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 N.º 2550/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Helcías de Almeida Castro pela 
comemoração do primeiro aniversário do “Spírito 
Jazz”, casa de shows de padrão internacional que 
trouxe conforto e sofisticação para as noites do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2550/2009, 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 N.º 2551/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor José Eugênio Vieira pelo lançamento do 
Livro Afonso Cláudio.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2551/2009, 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 N.º 2552/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Renan Simões pela realização do Recital de 
Formatura da Faculdade de Música do Estado do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2552/2009, 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 N.º 2553/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
artista plástico Jeferson Braga pela exposição 
Natureza das Cores.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2553/2009, que acaba de ser lido. 
 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 N.º 2554/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Lucas Izoton Vieira, presidente do Sistema 
Findes/Cindes, pela realização do evento em 
comemoração ao aniversário do Centro das Indústrias 
do Estado do Espírito Santo – Cindes.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2554/2009, 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 N.º 2555/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Adenilson Alves da Cruz pela posse como 
diretor regional do Núcleo do Sistema Findes de 
Venda Nova do Imigrante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2555/2009, 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 N.º 2556/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor João Francisco Carvalho pela posse como 
diretor adjunto regional do Núcleo do Sistema Findes 
de Venda Nova do Imigrante. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Em votação o Requerimento n.º 2556/2009, 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 N.º 2557/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Anderson Falqueto pela posse como 
conselheiro regional do Núcleo do Sistema Findes de 
Venda Nova do Imigrante. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2557/2009, 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 N.º 2558/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor João Armando Caixeiro de Assis pela posse 
como conselheiro regional do Núcleo do Sistema 
Findes de Venda Nova do Imigrante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2558/2009, 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 N.º 2559/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Levi Tesch pela posse como conselheiro 
regional do Núcleo do Sistema Findes de Venda 
Nova do Imigrante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2559/2009, 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 N.º 2560/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Marcelo Dalfior pela posse como 
conselheiro regional do Núcleo do Sistema Findes 
de Venda Nova do Imigrante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2560/2009, 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 N.º 2561/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Paulo Roberto Dias Soares pela posse como 
conselheiro regional do Núcleo do Sistema Findes 
de Venda Nova do Imigrante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2561/2009, que acaba de ser lido. 
 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 N.º 2562/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Sérgio Brambila pela posse como conselheiro 
regional do Núcleo do Sistema Findes de Venda 
Nova do Imigrante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2562/2009, 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 N.º 2563/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor André Rosa da Silva, proprietário do 
Cerimonial Le Buffet, pelo Prêmio Prazer & 
Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Melhor Cerimonial.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2563/2009, 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 N.º 2564/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Juarez Campos, proprietário do Restaurante 
Aleixo, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, do 
jornal A Gazeta, nas categorias Melhor Adega de 
Vinho e Melhor Restaurante Internacional do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2564/2009, 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 N.º 2565/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Juarez Campos, pelo Prêmio Prazer & 
Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Chef do Ano. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2565/2009, 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 N.º 2566/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Gelson L. Massini, proprietário da 
Churrascaria Gramado, pelo Prêmio Prazer & 
Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Melhor Churrascaria a Rodízio. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2566/2009, 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 N.º 2567/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Décio Botelho, proprietário do Restaurante 
Spetacollo, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, 
do jornal A Gazeta, na categoria Melhor Restaurante 
de Comida Brasileira. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2567/2009, 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 N.º 2568/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Paulo Henrique Caldeira Miranda, 
proprietário do Restaurante Sakê, pelo Prêmio Prazer 
& Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Melhor Restaurante Japonês. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2568/2009, 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 N.º 2569/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Marcelo Neto, proprietário do Restaurante 
Aleixo, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, do 
jornal A Gazeta, nas categorias Melhor Adega de 
Vinho e Melhor Restaurante Internacional do 
Espírito Santo. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2569/2009, que acaba de ser lido. 
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 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2570/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Eudir Farias, proprietário do Restaurante 
Aleixo, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, do 
jornal A Gazeta, nas categorias Melhor Adega de 
Vinho e Melhor Restaurante Internacional do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2570/2009, 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 N.º 2571/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Paulo Henrique Caldeira Miranda, 
proprietário do Restaurante Sakê, pelo Prêmio Prazer 
& Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Melhor Restaurante de Comida Japonesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2571/2009, 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 N.º 2572/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Péricles Gomes, proprietário do Restaurante 
Aleixo, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, do 
jornal A Gazeta, nas categorias Melhor Adega de 
Vinho e Melhor Restaurante Internacional do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2572/2009, 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 N.º 2573/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Oswaldo Posth, proprietário do Restaurante 
Aleixo, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, do 
jornal A Gazeta, nas categorias Melhor Adega de 

Vinho e Melhor Restaurante Internacional do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2573/2009, 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 N.º 2574/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Claudio Calmon, proprietário do 
Restaurante Valsugana, pelo Prêmio Prazer & 
Companhia 2009, do jornal A Gazeta, nas 
categorias Restaurante com Vista Privilegiada e 
Melhor Restaurante das Montanhas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2574/2009, 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 N.º 2575/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Juarez Henrique Campos, proprietário do 
Restaurante Oriundi, pelo Prêmio Prazer & 
Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Melhor Restaurante Italiano. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2575/2009, 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 N.º 2576/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Vicente Bojovsk, proprietário do 
Restaurante Guaramare, pelo Prêmio Prazer & 
Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Melhor Restaurante de Frutos do Mar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2576/2009, que acaba de ser lido. 
 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 N.º 2577/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Carlos Alberto, proprietário do Restaurante 
Spaghetti & Companhia, pelo Prêmio Prazer & 
Companhia 2009, do jornal A Gazeta, na categoria 
Melhor Cantina Italiana. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2577/2009, 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 N.º 2578/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Gecino Coser, proprietário do Restaurante 
Taurus, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, do 
jornal A Gazeta, na categoria de Melhor Restaurante 
de Carne (À La Carte). 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2578/2009, 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 N.º 2579/2009, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com a Igreja do 
Evangelho Quadrangular na Barra do Jucu/ Vila 
Velha –ES e com o Senhor Eber Rodrigues, 
coordenador de eventos da Casa de Cultura de Vila 
Velha, pela realização do 1.º Barra do Jucu Gospel 
Festival 2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2579/2009, 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 N.º 2580/2009, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de congratulações com o 
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo pela 
posse do Excelentíssimo Doutor Rodrigo Marques de 
Abreu Júdice no cargo de Membro Efetivo – Classe 
de Juristas do Tribunal.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2580/2009, 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 N.º 2581/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
Pároco Fabiano Marchesini, da Paróquia São 
Cipriano de Jaguaré, pela realização da Semana 
Vocacional Missionária e pela cerimônia de 
ordenação presbiteral dos Diáconos Vagner Carini e 
Valdinei Soares dos Santos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2581/2009, 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 N.º 2582/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com a 
Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense 
– AEBES, e com toda equipe que compõe a 
organização administrativa do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, pela solenidade comemorativa do 
trigésimo sétimo aniversário de fundação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2582/2009, 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 N.º 2583/2009, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Senhor Guilherme Gomes Dias, Secretário de 
Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, 
homenageado com a Medalha de Mérito Industrial 
do Espírito Santo 2009, oferecida pelo SESI, pelo 
trabalho em prol do desenvolvimento da indústria no 
Estado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2583/2009, 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 N.º 2584/2009, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com o 
Doutor Walter Luiz Dalla Bernardina, diretor-geral 
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do São Bernardo Apart Hospital, e com toda a equipe 
do Centro de Tratamento Intensivo, pelos excelentes 
serviços prestados.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2584/2009, 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 N.º 2585/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
Senhor Jaime Santos de Oliveira, Prefeito do 
Município de Ponto Belo; com a Senhora Jandira da 
Costa Rios Duarte, Secretária Municipal de 
Educação; com a Senhora Silvana Fonseca de 
Oliveira, da Secretaria Municipal de Ação Social, e 
com a professora e coordenadora Aleni Pereira de 
Oliveira pelo desenvolvimento do projeto 
Africanidade e Democracia.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2585/2009, 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 N.º 2586/2009, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Excelentíssimo Doutor Rodrigo Marques de Abreu 
Júdice pela posse no cargo de Membro Efetivo – 
Classe de Juristas do Tribunal Regional Eleitoral do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2586/2009, 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 N.º 2587/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Fernando Fonseca, proprietário do restaurante 
Lareira Portuguesa, pelo Prêmio Prazer & Cia, 
realizado pelo jornal A Gazeta, eleito pela terceira 
vez consecutiva e a primeira vez por unanimidade a 
melhor casa de comida portuguesa do Estado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2587/2009, 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 N.º 2588/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Desembargador Manoel Alves Rabelo e com a Juíza 
da 20.ª Zona Eleitoral, Doutora Sayonara Couto 
Bittencourt Barbosa, pela inauguração das novas 
instalações da sede do Cartório Eleitoral de Aracruz, 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2588/2009, 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 N.º 2589/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Túllio Samorini por ter sido agraciado pelo 
SESI, entidade do Sistema Findes, com a Medalha do 
Mérito Empreendedor da Indústria do Espírito Santo 
2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2589/2009, 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 N.º 2590/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Doutor Guilherme Gomes Dias por ter sido agraciado 
pelo SESI, entidade do Sistema Findes, com a 
Medalha do Mérito Industrial do Espírito Santo 
2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2590/2009, 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 N.º 2591/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Doutor Paulo Roberto Almeida Vieira por ter sido 
agraciado pelo SESI, entidade do Sistema Findes, 
com a Medalha do Mérito Empreendedor da 
Indústria do Espírito Santo 2009.  
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2591/2009, 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 N.º 2592/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o 
Excelentíssimo Doutor Rodrigo Marques de Abreu 
Júdice pela posse no cargo de Membro Efetivo da 
Classe de Juristas do TRE – ES.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2592/2009, 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 N.º 2593/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Romário Basílio de Souza, Prefeito de 
Itaguaçu, pelo município ter sido premiado pela 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, 
por estar dentre os cento e cinquenta primeiros 
colocados do ranking geral no Índice de 
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2593/2009, 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 N.º 2594/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito de 
Laranja da Terra, pelo município ter sido premiado 
pela Confederação Nacional dos Municípios – 
CNM, por estar dentre os cento e cinquenta 
primeiros colocados do ranking geral no Índice de 
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -IRFS.  
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2594/2009, 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 N.º 2595/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Felismino Ardizzon, Prefeito de Rio Bananal, 
pelo município ter sido premiado pela Confederação 
Nacional dos Municípios – CNM, por estar dentre os 
cento e cinquenta primeiros colocados do ranking 
geral no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e 
de Gestão - IRFS.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2595/2009, 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 N.º 2596/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Gilson Amaro Sales, Prefeito de Santa 
Teresa, pelo município ter sido premiado pela 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, por 
estar dentre os cento e cinquenta primeiros colocados 
do ranking geral no Índice de Responsabilidade 
Fiscal, Social e de Gestão - IRFS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2596/2009, 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 N.º 2597/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Antônio Carlos Machado, Prefeito de 
Pinheiros, pelo município ter sido premiado pela 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, por 
estar dentre os cento e cinquenta primeiros colocados 
do ranking geral no Índice de Responsabilidade 
Fiscal, Social e de Gestão -IRFS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2597/2009, 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 N.º 2598/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com a 
Senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita de Dores 
do Rio Preto, pelo município ter sido premiado pela 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, por 
estar dentre os cento e cinqüenta primeiros colocados 
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do ranking geral no Índice de Responsabilidade 
Fiscal, Social e de Gestão - IRFS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2598/2009, 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 N.º 2599/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Luiz Carlos Peruch, Prefeito de João Neiva, 
pelo município ter sido premiado pela Confederação 
Nacional dos Municípios – CNM, por estar dentre os 
cento e cinquenta primeiros colocados do ranking 
geral no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e 
de Gestão - IRFS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Em votação o Requerimento n.º 2599/2009, 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 N.º 2600/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Senhor Edecir Felipe, Prefeito de Vila Valério, pelo 
município ter sido premiado pela Confederação 
Nacional dos Municípios – CNM, por estar dentre os 
cento e cinquenta primeiros colocados do ranking 
geral no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e 
de Gestão -IRFS.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2600/2009, 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 N.º 2601/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com a 
Senhora Raquel Lessa, Prefeita de São Gabriel da 
Palha, pelo município ter sido premiado pela 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, por 
estar dentre os cento e cinquenta primeiros colocados 
do ranking geral no Índice de Responsabilidade 
Fiscal, Social e de Gestão -IRFS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2601/2009, 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 N.º 2602/2009, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com a 
Senhora Naciene Luzia Modenese Vicente, Prefeita 
de Ibiraçu, pelo município ter sido premiado pela 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, por 
estar dentre os cento e cinquenta primeiros colocados 
do ranking geral no Índice de Responsabilidade 
Fiscal, Social e de Gestão -IRFS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2602/2009, 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 N.º 2603/2009, do Deputado 
César Colnago, de voto de congratulações com a 
Findes pela abertura dos novos Escritórios Regionais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2603/2009, 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 N.º 2604/2009, do Deputado 
César Colnago, de voto de congratulações com a 
Professora Patrícia Machado Bueno Fernandes, 
pesquisadora do Núcleo de Biotecnologia da UFES, 
pelas pesquisas realizadas na Austrália.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2604/2009, 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 N.º 2605/2009, do Deputado 
César Colnago, de voto de congratulações com a 
Igreja Católica pelas comemorações alusivas a Nossa 
Senhora da Saúde, Padroeira da Diocese de Colatina.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2605/2009, que acaba de ser lido. 
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 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2606/2009, do Deputado 
César Colnago, de voto de congratulações com o 
Sindibores, Sindicato das Indústrias da Borracha e da 
Recauchutagem de Pneus, pela posse dos membros 
da nova diretoria eleita para o triênio 2009 a 2012.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2606/2009, 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 N.º 2607/2009, do Deputado 
César Colnago, de voto de congratulações com o 
Centro das Indústrias do Estado do Espírito Santo, 
Cindes-ES, pelas comemorações do quadragésimo 
aniversário.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2607/2009, 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 N.º 2608/2009, do Deputado 
César Colnago, de voto de congratulações com o 
Hospital Evangélico pelas comemorações do 
trigésimo sétimo aniversário.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2608/2009, 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 N.º 2609/2009, do Deputado 
César Colnago, de voto de congratulações com a 
Transportadora Jolivan pelos vinte anos de prestação 
de serviços de qualidade em transportes.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2609/2009, 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 N.º 2610/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Loreto Zanotto, presidente do Sindicato das 
Indústrias de Pedreiras e Areias do Estado do Espírito 
Santo, pelo prêmio Medalha do Mérito 
Empreendedor da Indústria do Espírito Santo 2009.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2610/2009, 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 N.º 2611/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Guilherme Gomes Dias, Secretário de Estado 
de Desenvolvimento, pelo prêmio Medalha do Mérito 
Industrial do Espírito Santo 2009.  
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2611/2009, 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 N.º 2612/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Tulio Samorini, presidente do Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Espírito Santo - SIGES, pelo 
prêmio Medalha do Mérito Empreendedor da 
Indústria do Espírito Santo 2009.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2612/2009, 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 N.º 2613/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Geraldo, proprietário do Restaurante do 
Geraldo, pelo Prêmio Prazer & Companhia 2009, do 
jornal A Gazeta, na categoria Melhor Moqueca 
Capixaba.  
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2613/2009, que acaba de ser lido. 
 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 N.º 2614/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Paulo Roberto Almeida Vieira, presidente da 
Câmara do Vestuário da Findes, pelo Prêmio 
Medalha do Mérito Empreendedor da Indústria do 
Espírito Santo 2009.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2614/2009, 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 N.º 2615/2009, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Desembargador Álvaro Manoel Rosindo 
Bourguignon, Presidente em exercício do Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo, e com o Juiz de Direito 
Evandro Coelho de Lima, diretor do Fórum de 
Vargem Alta, pela inauguração da nova sede do 
Fórum Desembargador Carlos Soares Pinto 
Aboudib.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2615/2009, 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 N.º 2616/2009, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Padre Aledi, da Paróquia Sagrada Família, Jardim 
Camburi, pela edição Ano II, n. 23, do informativo 
Kairós.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2616/2009, 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 N.º 2617/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Valdes Calvi, diretor da Associação Capixaba 
de Supermercados – ACAPS, pela realização do 
Tradicional Jantar de fim de Ano da ACAPS.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2617/2009, 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 N.º 2618/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Júlio da Silva Rocha Júnior pela posse como 
presidente da Federação da Agricultura do Estado do 
Espírito Santo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2618/2009, 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 N.º 2619/2009, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com o 
Senhor Eder Ferreira Pramil, Analista de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do 
Espírito Santo, pelos excelentes serviços prestados.  
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2619/2009, 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 N.º 2620/2009, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com o 
Senhor Fernando Aquinoga de Mello pela posse 
como diretor-técnico do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito 
Santo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2620/2009, 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 N.º 2621/2009, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com a 
Senhora Flávia Karina Rangel de Godoi, Subgerente 
de Licenciamento de Mineração do Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do 
Espírito Santo, pelos excelentes serviços prestados.  
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2621/2009, 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 N.º 2622/2009, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com o 
Senhor Aladim Fernando Cerqueira pela posse como 
diretor-presidente do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2622/2009, 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 N.º 2623/2009, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com o 
Senhor Ary Roberto Moreira, Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de 
Itapemirim, pelos excelentes serviços prestados.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2623/2009, 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 N.º 2624/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Leandro Pereira Machado, presidente do 
Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
pela realização do IX Congresso e XXIII Encontro 
Nacional da Fenale.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2624/2009, 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 N.º 2625/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Lucas Izoton Vieira, presidente do Centro da 
Indústria do Estado Espírito Santo, pelas 
comemorações do quadragésimo aniversário do 

Cindes, oportunidade em que foi entregue a 
Medalha do Mérito Industrial do Espírito Santo 
2009 ao Senhor Guilherme Dias e a Medalha do 
Mérito Empreendedor da Indústria do Estado do 
Espírito Santo 2009 ao Senhor Loreto Zanotto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2625/2009, 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 N.º 2626/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Jonas Giuriatto, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Linhares e Sooretama, 
pela realização do III Festival da Juventude 
Empreendedora Rural.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2626/2009, 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 N.º 2627/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Ademar Coutinho Devéns, Prefeito do 
Município de Aracruz; com a Senhora Marilza 
Teixeira Furieri, Secretária Municipal de Educação 
de Aracruz, e com o Senhor José Maria Coutinho, 
Secretário Municipal de Cultura, de Desporto e de 
Lazer de Aracruz, pela realização do importante 
evento Consciência Negra.  
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2627/2009, 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 N.º 2628/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Jander Nunes Vidal, Prefeito do Município 
de Marataízes, e com a Senhora Angelina Faria, 
Secretária Municipal de Habitação e Ação Social 
de Marataízes, pela solenidade de entrega de 
sessenta e quatro casas populares denominadas 
Conjunto Habitacional Benedito Enéas Muqui.  



6213 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2628/2009, 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 N.º 2629/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito do 
Município de Ibatiba, e com o PM Weliton Virgílio 
Pereira, Comandante da 7.ª Companhia Independente 
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, pela 
realização da 1.ª Formatura de Oficiais do Programa 
Jovens de Atitude do Município de Ibatiba.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2629/2009, 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 N.º 2630/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Américo Buaiz Filho, presidente da Fundação 
Américo Buaiz, pela cerimônia de lançamento da 
Fundação Américo Buaiz.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2630/2009, 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 N.º 2631/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Carlos Roberto dos Santos Ribeiro, presidente 
da Mocidade Unida da Glória, pela inauguração da 
nova quadra da Escola Mocidade Unida da Glória.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2631/2009, 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 N.º 2632/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Waldes Calvi, presidente da Associação 

Capixaba de Supermercados, pela realização da 
comemoração de confraternização do setor por mais 
um ano de sucesso no trabalho.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2632/2009, 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 N.º 2633/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
Senhor Antonio Zampirolli pela inauguração de mais 
um supermercado da Rede Central de Compras no 
Município de São Mateus.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2633/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 
 Votação da redação final do Projeto de 
Resolução n.º 29/2009, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos e outros, que estabelece que a 
concessão da palavra na Fase das Comunicações 
observará a ordem de comparecimento à sessão, 
alterando o § 1.° do art. 119 da Resolução n.º 2.700 
de 15/07/2009 - Regimento Interno. Publicado no 
DPL do dia 18/11/2009. Parecer n.º 04/2009, da 
Mesa Diretora, pela aprovação. Dispensada 
publicação na Sessão Ordinária do dia 01/12/2009. 
 
 Votação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 28/2008, de autoria do 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. Publicado no DPL do dia 
28/02/2008. Parecer n.º 446/2009, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
30/11/2009. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 38/2009, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 189/2009, que 
reformula o Fundo de Defesa e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente – FUNDEMA, criado pela Lei 
Complementar 152, de 16 de junho de 1999, 
estabelece sua forma de gestão, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 24/11/2009. 
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Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; da Comissão de Defesa da 
Cidadania e da Comissão de Meio Ambiente, ambos 
pela aprovação. Na Comissão de Finanças o 
Deputado Sérgio Borges se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 30/11/09. (Prazo até dia 07/12/09). 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 509/2009, do Deputado Atayde 
Armani, que dispõe sobre a adaptação de hotéis e 
motéis no âmbito do Estado, a fim de garantir o 
acesso às pessoas com deficiência. Publicado no DPL 
do dia 06/11/2009. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, DE SAÚDE, DE 
TURISMO E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 05/2009, do 
Deputado Robson Vaillant e outros, alterando o caput 
e acrescentando parágrafos ao artigo 229 da 
Constituição Estadual, que trata de gratuidade no 
transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos e 
aos menores de 05 anos, e às pessoas portadoras de 
deficiência. Publicada no DPL do dia 17/09/2009. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 423/2009, da Deputada Aparecida Denadai, 
que dispõe da obrigatoriedade de fazer cumprir o 
princípio inscrito no artigo 206, VI, da Constituição 
Federal, sobre a eleição para diretores de escola e dos 
Conselhos de Escola, no Sistema Estadual de Ensino. 
Publicado no DPL do dia 09/09/2009. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 485/2009, da Deputada Janete de Sá, que 
considera pessoa com deficiência, para todos os fins e 
garantias legais, os portadores das doenças que 
especifica. Publicado no DPL do dia 20/10/2009. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 486/2009, da Deputada Janete de Sá, que 
considera pessoa com deficiência aquela que têm 
impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, que em interação 
com diversas barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade. Publicado no DPL do 
dia 20/10/2009. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Votação da redação final do Projeto de 
Resolução n.º 29/2009. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Em Mesa para promulgação. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicitamos aos Senhores 

Deputados que compareçam à sessão ordinária de 
amanhã, dia 02 de dezembro de 2009, às 9h, para 
discutirmos e votarmos os projetos que constam da 
pauta da Ordem do Dia, matérias que tramitam em 
regime de urgência.  
   
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Reiteramos que o apelo do Senhor 
Deputado Paulo Roberto é pertinente. A partir de 
amanhã os deputados - como sempre fizeram - darão 
uma demonstração clara e insofismável do espírito de 
trabalho que possuem e num esforço concentrado 
votarão todas as matérias da pauta deste período 
legislativo, para entrarmos em recesso parlamentar. 
(Pausa) 
 Votação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 28/2008. 
 Em votação. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de autor do 
projeto, peço a palavra para encaminhar a 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, será votada a 
redação final do Projeto de Lei n.º 28/2008, de nossa 
autoria, que dispõe sobre a gratuidade do primeiro 
diploma referente à conclusão dos cursos dos níveis 
médio, técnico e superior das instituições 
educacionais particulares, municipais e estaduais do 
Estado do Espírito Santo. 
 O estudante, ao concluir o nível médio, pega 
o diploma na instituição privada de ensino e às vezes 
lhe é cobrada a confecção do diploma. O que diz o 
Projeto de Lei n.º 28/2008? Proíbe a cobrança do 
primeiro diploma, pois o cidadão paga para nascer, 
para viver, para morrer e, agora, para ter o diploma. 
 Agradecemos aos colegas deputados a 
aprovação do Projeto de Lei n.º 28/2008, que desde 
2008 tramita nesta Casa. Não pedimos regime de 
urgência ao projeto para que as comissões pudessem 
debatê-lo, corrigi-lo ou modificá-lo, se necessário. 
 Hoje, depois de um amplo debate, a redação 
final será votada.  

A nossa emenda assegura – após a sanção do 
projeto pelo Governador Paulo Hartung - ao 
estudante a gratuidade do primeiro diploma referente 
à conclusão dos cursos dos níveis médio, técnico e 
superior nas instituições educacionais particulares, 
municipais e estaduais, em qualquer instituição. A 
proposta nos foi solicitada pelos eleitores que 
convivem conosco no dia-a-dia. Eles nos deram essa 
ideia, elaboramos o projeto e o apresentamos a esta 
Casa, transformando-o numa ação positiva que 
pudesse ser discutida e aperfeiçoada. A proposta é de 
iniciativa popular, aperfeiçoamo-la com base em 
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projetos já aprovados em outros estados; e hoje será 
votada. 
 Como se diz, na vida nada se cria, tudo se 
copia. Assim, copiamos uma ação que deu certo em 
outro Estado. Isso não é feio, mesmo partindo de um 
deputado, de um senador, de um governador, de um 
prefeito ou de um vereador. Precisamos adequar ao 
nosso Estado o que está dando certo em determinado 
estado ou município. Nada nos impede de apresentar 
algo semelhante na Assembleia Legislativa. 

Pedimos aos colegas parlamentares que 
aprovem à unanimidade a redação final do Projeto de 
Lei n.º 28/2008. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação a redação final do Projeto 
de Lei n.º 28/2008. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Giulianno dos Anjos e retiram-se 
momentaneamente os Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto e 
Euclério Sampaio)  

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 38/2009. 
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Theodorico Ferraço, Paulo Roberto, 
Reginaldo Almeida, Luzia Toledo e Da Vitória. 
(Pausa) 
 Senhor Presidente, na sessão ordinária do 
último dia 30 de novembro me prevaleci do prazo 
regimental para relatar o projeto. Informo a V. Ex.ª 
que continuarei me prevalecendo do prazo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – É regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Luiz Carlos 
Moreira) 

  
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Assumo a Presidência neste momento para dar 
continuidade aos trabalhos. (Pausa) 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 509/2009. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Dary Pagung, Luzia Toledo, Janete de Sá, 
Doutor Wolmar Campostrini e Doutor Hércules.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Justiça, 

opinamos pela constitucionalidade do Projeto de Lei 
n.º 509/2009, do Senhor Deputado Atayde Armani, 
que decreta: 
 

“Art. 1º Ficam os hotéis e motéis 
estabelecidos no âmbito do Estado 
obrigados a adaptar suas instalações, 
a fim de garantir o acesso de pessoas 
com deficiência, reservando 2% (dois 
por cento) de seus quartos e 
apartamentos, com o mínimo de 1 
(um), quando com mais de cinquenta 
unidades.” (Muito bem!) (Pausa) 

 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
à Senhora Deputada Aparecida Denadai. 
 

A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, pedimos para 
discutir esta matéria porque na tarde de ontem, neste 
Plenário, foi lido um parecer da Comissão de Justiça 
julgando inconstitucional um projeto de lei de nossa 
autoria, mas declarou constitucional o Projeto de Lei 
n.º 509/2009, apresentado pelo Senhor Deputado 
Atayde Armani que diz:  

 
“Art. 1º Ficam os hotéis e motéis 
estabelecidos no âmbito do Estado 
obrigados a adaptar suas instalações, 
a fim de garantir o acesso de pessoas 
com deficiência, reservando 2% (dois 
por cento) de seus quartos e 
apartamentos, com o mínimo de 1 
(um), quando com mais de cinquenta 
unidades.” 

 
Ontem à tarde, esta mesma Comissão de 

Justiça julgou inconstitucional o Projeto de Lei n.º 
377/2009, de nossa autoria, que diz:  

 
“Art. 1º Os bares, restaurantes, casas 
noturnas e similares localizados no 
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Estado do Espírito Santo, deverão 
dispor de sanitários no mesmo 
pavimento. 
 
Parágrafo primeiro. As portas dos 
sanitários deverão ter uma largura de 
no mínimo 90 (noventa) centímetros, 
para que os portadores de 
necessidades especiais em cadeiras 
de rodas, bem como usuários de 
aparelhos ortopédicos, tenham 
acessibilidade de forma individual 
aos mesmos. 
 
Parágrafo segundo. Os bares, 
restaurantes, casas noturnas e 
similares que possuem degraus, 
soleiras ou quaisquer outros 
obstáculos deverão ser construídos 
rampas de acessos.”  

 
Portanto, Senhor Presidente da Comissão de 

Justiça, a douta Comissão de Justiça está usando dois 
pesos e duas medidas. No Projeto de Lei n.º 
509/2009, apresentado pelo Senhor Deputado Atayde 
Armani, houve um entendimento de que é 
constitucional. Perguntamos à Comissão de Justiça: 
qual a diferença entre o Projeto de Lei n.º 509/2009, 
apresentado pelo Senhor Deputado Atayde Armani, 
julgado constitucional, e o de nossa autoria? 
Frisamos que o Senhor Deputado Atayde Armani 
elaborou o Projeto de Lei n.º 509/2009 voltado 
apenas para os hotéis e motéis. O nosso Projeto de 
Lei, de n.º 377/2009, inclui bares, restaurantes, casas 
noturnas e similares.  

Reiteramos nossa ponderação. A Comissão 
de Justiça vem usando dois pesos e duas medidas, em 
especial para os projetos apresentados por esta 
Deputada. Nossos projetos de lei são 
inconstitucionais e de outros colegas deputados são 
declarados constitucionais. Não podemos permitir 
que esta Casa de Leis trate de forma diferenciada 
pessoas que são iguais. Somos Deputada Estadual do 
Estado do Espírito Santo, assim como o colega 
Deputado Atayde Armani e a Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 

Gostaríamos que os projetos apresentados por 
nós, nesta Casa, fossem tratados com a mesma 
atenção que tratam os projetos dos colegas 
Deputados, no caso específico de uma matéria 
praticamente idêntica a nossa que obteve parecer pela 
constitucionalidade e ontem o nosso projeto recebeu 
parecer pela inconstitucionalidade. Temos o projeto 
em mãos para quem quiser lê-lo; não há nenhuma 
diferença no objeto central.  

Por que a Comissão de Justiça tem um 
entendimento que um projeto é constitucional e o 
outro é inconstitucional? Os projetos apresentados 
por nós têm um parecer diferenciado dos demais 
Senhores Deputados? Como é isso? Esta Casa de 
Leis não pode admitir esse tipo de procedimento. 

Todos neste Parlamento têm direito a uma análise 
jurídica sem parcialidade. O julgamento deve ser 
imparcial e todos merecem respeito. Trabalhamos em 
favor do povo capixaba e, neste caso, em favor dos 
deficientes físicos, pessoas com necessidades 
especiais. Foi esse o objetivo do nosso projeto. 
Queremos entender o que está acontecendo nesta 
Casa de Leis. 

A Comissão de Justiça exarou um parecer 
que será submetido ao Plenário, e apelamos aos 
Senhores Deputados que votem pela derrubada desse 
parecer, que julgou inconstitucional o nosso projeto. 
O Senhor Deputado Atayde Armani é mais 
simpático, é mais bonito? Realmente S. Ex.ª é uma 
figura muito simpática, muito elegante, muito bonita. 
Não somos nem tanto, mas gostaríamos de ter o 
mesmo tratamento que o Senhor Deputado Atayde 
Armani está tendo por parte da Comissão de Justiça, 
e que no mínimo nossos projetos sejam tratados de 
forma respeitosa. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) - Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Senhor Deputado Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente da Comissão de 
Justiça, Deputado Theodorico Ferraço, pedimos para 
discutir a matéria na qualidade de autor, porque estão 
levando a discussão para um lado que não achamos 
correto. Apresentamos essa matéria para discutir a 
acessibilidade do deficiente físico em locais públicos, 
como hotéis e motéis. É comum viajarmos por este 
Brasil afora e às vezes não encontrarmos um hotel, 
um motel com um banheiro que caiba a cadeira de 
rodas para tomarmos um banho, para fazermos uma 
higiene, para termos um pouco de dignidade como 
ser humano. Nosso projeto visa à adaptação da 
acessibilidade da porta, do degrau e assim por diante. 

Estamos vendo na novela da TV Globo a 
história de uma menina que se acidentou, e a casa não 
é adaptada para as novas necessidades dela. Deverão 
ser feitas mudanças dentro da casa da personagem: 
no banheiro, nas portas, nos degraus, porque a 
menina não tem a casa adaptada. A intenção do nosso 
projeto de lei é essa. Não estamos de brincadeira, 
nem de “sacanagem”. Estamos tratando com 
seriedade a necessidade de um paraplégico ou de um 
tetraplégico. 

Quantas vezes chega-se a determinado lugar - 
como a Maceió - e existem hotéis de quatro ou cinco 
estrelas com um ou dois apartamentos adaptados. Na 
Praia de Camburi existem alguns hotéis. O Hotel 
Senac tem um ou dois apartamentos adaptados, mas 



6217 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 

se chegarem cinco deficientes, não terá vaga. A nossa 
intenção, com a apresentação do projeto, é que tanto o 
hotel quanto o motel estejam adaptados às dificuldades 
de um deficiente. É esta a intenção do nosso mandato, é 
esta a intenção do nosso projeto: dar condições de 
mobilidade aos deficientes. Temos certeza de que os 
hotéis não podem ter cinco, dez ou quinze apartamentos 
adaptados. Se juntos, todos os hotéis, todos os motéis 
deste País, adaptarem dois por cento de seus quartos, 
não temos dúvida de que haverá condições de 
mobilidade para mais ou menos dez, doze por cento de 
deficientes existentes neste País. E desses dez, doze por 
cento, queremos crer que dois ou três por cento são 
deficientes que viajam.  

É esta a intenção do Deputado Atayde Armani: 
que o Estado do Espírito Santo, com a aprovação do 
projeto, estabeleça que sejam feitas essas adaptações. 
Simplesmente quem achar que não é dessa forma, vá a 
qualquer motel ou hotel do nosso Estado constatar.  

Falávamos há pouco com o Senhor Deputado 
Luciano Pereira que se sairmos daqui e formos ao 
Município de Barra de São Francisco, onde devem 
existir dois motéis e dois ou três hotéis, não existe 
nenhum que possua um apartamento adaptado ao 
deficiente físico. Quer dizer, ou vamos a Barra de São 
Francisco e voltamos no mesmo dia, ou não vamos a 
Barra de São Francisco, ou vamos à casa do querido 
Deputado Luciano Pereira ou a casa de outro amigo 
pernoitar. Quantas vezes, como Deputado Estadual, 
queremos pernoitar num município do interior e não 
podemos porque não temos acessibilidade a um 
apartamento de hotel ou de motel.  
 Esta é a nossa intenção: que as pessoas tenham 
a consciência de que existe hoje uma demanda muito 
grande de deficientes físicos que andam, viajam e por 
isso devem existir hotéis ou motéis adaptados para as 
necessidades deles. Esperamos que os deputados vejam 
o projeto com esse intuito. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Justiça.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra à Comissão de Defesa do 

Consumidor, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(APARECIDA DENADAI) - Convoco os membros da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Senhores 
Deputados Theodorico Ferraço e Luiz Carlos Moreira.  
 Senhor Presidente, avoco o projeto para relatar 
e me prevaleço do prazo regimental de até setenta e 
duas horas para oferecer parecer.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - É 
regimental. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(APARECIDA DENADAI) - Devolvo a palavra à 
Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Discussão especial, em 2.ª sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 05/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

A matéria segue à 3.ª sessão. 
 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 423/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 
 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 485/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 
 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 486/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 
 

(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados César Colnago, 
Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, 
Paulo Roberto, Reginaldo Almeida e 
Vandinho Leite)  

 

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 
Grande Expediente, dividida em duas partes: 
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Líder do PR, Senhor 
Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Líder do PP, Senhor 
Deputado Cacau Lorenzoni. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Líder do PRP, Senhor 
Deputado Dary Pagung. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Líder do PSDB, 
Senhor Deputado César Colnago. (Pausa) 
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Ausente, concedo-a ao Líder do PSC, Senhor 
Deputado Reginaldo Almeida. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Líder do PT do B, 
Senhor Deputado Wanildo Sarnáglia. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Líder do Governo, 
Senhor Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Líder do DEM, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a esta 
tribuna para voltar a falar sobre o café conilon. Tivemos 
a oportunidade de falar em alto em bom som sobre a 
necessidade urgentíssima de conseguirmos, junto ao 
Governo Federal, ao Ministério da Agricultura e à 
Conab, com o apoio do Ministério do Planejamento e do 
Presidente da República, a garantia de um preço 
mínimo para o café conilon porque o preço do café 
baixou tanto que está dando prejuízo aos homens do 
campo, fazendo com que a esperança de ganho não 
volte mais a fazer parte do trabalho diário deles. 

O Senhor Deputado Atayde Armani tem 
discutido e falado muito sobre o assunto. S. Ex.ª esteve 
na reunião da agricultura e pôde verificar o relatório 
técnico preparado pelo Senhor Enio Bergoli, Secretário 
da Agricultura, sobre a necessidade de o Governo 
encampar as reivindicações do café conilon. Não 
estivemos nessa reunião e fomos representado pelo 
Senhor Deputado Atayde Armani, uma vez que na 
Comissão do Café - temos o prazer de presidi-la - tem-
se levantado permanentemente a necessidade do 
estabelecimento de um preço mínimo. 

Senhor Presidente, recentemente o Governo 
Federal, numa atitude muito lúcida e importante, criou 
condições para a compra do café arábica tipo 6, bebida 
mole, estabelecendo um preço de trezentos reais, preço 
mínimo de sustentação e preço de despesas do produtor 
para se fazer uma bebida mole, uma boa bebida, para o 
grão maduro tirado da peneira, não jogado no chão, 
dentro de uma técnica exigida pelo bom bebedor de 
café. 
 Não se justifica o estabelecimento do preço do 
café arábico, e não se estabelecer o preço do café 
conilon. Mais de sessenta e cinco por cento dos 
cafeicultores do Espírito Santo plantam café conilon; e 
existe uma desesperança muito grande, um desânimo 
muito grande por parte desses cafeicultores. 

Temos de levantar a nossa voz. Não vamos 
brigar com ninguém, mas fazemos um apelo veemente 
ao Ministério da Agricultura, ao Governo Federal para o 
estabelecimento do preço mínimo do café conilon; e que 
não seja inferior a cento e oitenta reais, duzentos reais, 
aproximadamente o valor de custo hoje.  

É necessária a união de todos nesta Casa - 
principalmente dos parlamentares do Norte, Senhores 
Deputados Atayde Armani, Luciano Pereira, Marcelo 
Coelho - em defesa do produtor rural, caso contrário 
veremos o desemprego, o abandono do campo. E isso 
não interessa ao Espírito Santo. Não interessa o êxodo 
rural, um grande problema, no passado, neste Estado. 

 
O Sr. Luciano Pereira - Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, concordamos com o discurso de V. 

Ex.ª. Temos de reconhecer o esforço do produtor rural 
na Região Noroeste do Estado, assim como em todo o 
Estado do Espírito Santo. Eles têm melhorado a 
qualidade trabalhando as mudas, estabelecendo 
mudanças na irrigação, gotejamento, e adubação, além 
de questionar o preço da saca de café. V. Ex.ª está 
correto em dizer que tem que partir do Governo Federal 
o reconhecimento do trabalho do produtor. Tem de 
estabelecer um preço base de cento e oitenta, duzentos 
ou duzentos e vinte reais para a saca do café conilon, 
valorizando o trabalho do homem do campo, para que 
não ocorra o êxodo rural.  

Hoje ouvimos que os cafeicultores não estão 
conseguindo recursos para pagar as dívidas de 
investimento em suas lavouras cafeeiras. Por isso é 
muito importante a nossa defesa em prol dos 
cafeicultores, em busca de melhores preços para a saca 
de café.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Não há 

ninguém melhor do que o Senhor Deputado Luciano 
Pereira para defender o homem do campo. Um 
extraordinário defensor especialmente dos produtores 
dos Municípios de Barra de São Francisco, São Gabriel 
da Palha, São Mateus, enfim, dos municípios do Norte 
do Estado. S. Ex.ª tem levantado sempre a voz, 
juntamente conosco, em defesa dos nossos irmãos do 
campo. 

 
O Sr. Atayde Armani – Parabenizamos V. 

Ex.ª, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, pelo grande 
discurso que faz em prol do nosso cafeicultor, homem 
tão sofrido do Estado do Espírito Santo.  

Participamos ontem, juntamente com os 
Senhores Deputados Freitas e César Colnago, de uma 
reunião na Federação da Agricultura e um dos itens da 
pauta foi a discussão do preço do café conilon e a 
compra, liberada pelo Governo Federal, de uma parte da 
produção. Foi elaborado um documento, assinado pela 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Espírito Santo - Fetaes, pela Secretaria de 
Agricultura e também pela Organização das 
Cooperativas Brasileiras – OCB. Exigimos que a 
Comissão de Agricultura desta Casa também assine esse 
documento.  

Pedimos a V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, Presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Cafeicultura Capixaba, que elaboremos 
um documento com teor semelhante e o enviemos ao 
Ministro da Agricultura, Senhor Reinhold Stephanes, e 
ao Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da 
Silva, no sentido de se estabelecer um preço justo para o 
café e, acima de tudo, liberar também a compra de no 
mínimo trinta por cento do nosso café conilon. 

  
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Na 
última reunião da Frente Parlamentar em Defesa da 
Cafeicultura Capixaba, que temos o prazer de presidir – 
e V. Ex.ª, Senhor Deputado Atayde Armani, é o 
secretário-executivo - recebemos o Secretário de Estado 
da Agricultura, Senhor Enio Bergoli, um profundo 
conhecedor do café. A Secretaria está muito bem 
entregue. O Senhor Enio Bergoli ficou de apresentar os 
estudos técnicos, não políticos, ao Governador Paulo 
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Hartung e ao Vice- Governador Ricardo Ferraço. O 
Vice-Governador é um defensor do homem do campo 
e sempre se colocou ao lado do agricultor e do 
cafeicultor.  

No parecer da Frente Parlamentar em Defesa 
da Cafeicultura Capixaba podemos unir o útil ao 
agradável; mas o parecer do Senhor Enio Bergoli deve 
ser técnico. De posse desse parecer técnico o 
Governador, o Vice-Governador, a Secretaria da 
Agricultura, a federação e cooperativas devem dizer 
ao Governo Federal: precisamos de ajuda, precisamos 
de vocês, precisamos salvar o homem do campo. Eis 
o básico da nossa Pátria. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Findo o tempo destinado às Lideranças Partidárias, 
concedo a palavra ao Senhor Deputado Sargento 
Valter de Paula, orador inscrito. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, pela ordem! Gostaria de corrigir que o 
horário destinado aos oradores inscritos é de dez 
minutos para cada parlamentar, e na fase das Lideranças 
o tempo é de quinze minutos. Estão equivocados 
quanto ao tempo. O deputado que falou no horário 
das Lideranças Partidárias se conformou com os dez 
minutos, mas o tempo destinado a cada deputado 
como orador inscrito é que é de dez minutos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
A resolução ainda não foi publicada. Portanto, não há 
como alterar o sistema. O tempo destinado aos 
oradores inscritos continua sendo de cinco minutos.  
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula, orador inscrito.  
   

O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– (Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, público que 
nos assiste através da TV Assembleia, boa-tarde.  

Existia a promessa do Senhor Governador 
Paulo Hartung de desativar as celas metálicas dos 
bairros onde elas existiam, o que já se iniciou. Portanto, 
além da construção de um presídio novo, com 
condições de ressocialização do preso, também está 
tirando das comunidades de Novo Horizonte, São 
Diogo, Cidade Continental, Carapebus balneário e 
Bicanga as celas metálicas que geram insegurança 
aos moradores dessas localidades. Parabenizamos o 
Senhor Governador Paulo Hartung e o Senhor Vice-
Governador Ricardo Ferraço por essa atitude. 
Inclusive, o Senhor Vice-Governador Ricardo 
Ferraço havia se comprometido com o Prefeito de 
Serra, Senhor Sérgio Vidigal, e com as lideranças 
comunitárias em desativar essas celas metálicas. 

Senhor Presidente, o tempo para falarmos é 
de cinco ou de dez minutos? 

 
O SR. PRESIENTE – (DA VITÓRIA) - A 

resolução ainda não foi publicada; portanto, o tempo 
é de cinco minutos.  

O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– Senhor Presidente, me programei para falar, mas 
como o tempo está acabando não conseguirei 
discorrer sobre o tema que havia programado. 
Declino do tempo que me resta. Voltarei a esta 
tribuna oportunamente. (Muito bem!)  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, pela ordem! Tendo em vista que foi feita 
uma concessão para as inscrições registradas em livro 
- o que também não estava promulgado - e para não 
prejudicar quem se programou para falar durante os 
dez minutos, deveria ser feita a mesma 
condescendência para o horário destinado aos 
oradores inscritos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Senhora Deputada Janete de Sá, temos de cumprir o 
Regimento Interno. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Mas foi feito 

diferente. Se era para ser cumprido, por que não foi 
cumprido no início da sessão, quando os oradores... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Senhora Deputada Janete de Sá, eu não estava 
presidindo a sessão no período das inscrições. A 
partir do momento que presido a sessão cumpro o 
Regimento Interno. Abrirei uma exceção para que o 
Senhor Deputado Sargento Valter de Paula conclua 
sua fala, se assim desejar. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas, orador inscrito. 

 
O SR. FREITAS – (Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, o Senhor Deputado Sargento 
Valter de Paula - do PSB - não fez uso do tempo para 
se pronunciar como devia, por isso gostaria de usar o 
tempo que restou de S. Ex.ª, como orador inscrito, 
caso extrapole o meu.  

Caros colegas Parlamentares e 
telespectadores da TV Assembleia que têm a 
oportunidade de nos assistir, Senhor Deputado Da 
Vitória, que preside a sessão, neste momento 
assomamos novamente a esta tribuna para endossar 
as palavras proferidas pelo Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. Queremos ir além e dizer que 
diante de todas as dificuldades do setor produtivo 
agrícola neste Estado, ainda temos que conviver com 
o Decreto n.º 4887/2003, de autoria do Senhor 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ontem falávamos sobre as dificuldades desse 
decreto, das dificuldades, da infelicidade, da falta de 
critérios por parte do Presidente quando da sanção 
desse decreto. Quando falamos desse decreto nos 
baseamos no art. 68 das Disposições Transitórias da 
nossa Constituição Federal, que precisa ser cumprido, 
colocado em prática, e diz:  

 
“Art. 68 - Aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que 
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estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos.” 

 
É mais do que justo que se cumpra o art. 68 das 

Disposições Transitórias, da Constituição Federal. 
Reconhecemos - e como Deputado representante do 
Município de São Mateus e da região Norte do Estado 
do Espírito Santo - que está num clima de instabilidade 
total, devido ao Decreto n.º 4887/2003. Não é verdade 
que o Incra está tendo critérios, como disse ontem o 
nobre Deputado Claudio Vereza. Consideramos S. Ex.ª 
um deputado atento, que antes de emitir um parecer 
busca orientação para que seja bastante fundamentado. 
Mas, infelizmente, ontem o Senhor Deputado Claudio 
Vereza proferiu um discurso que não condiz com a 
verdade quando diz: “ É claro que o Incra vai ter critério 
sim, na demarcação.” Não está tendo. O Incra publicou 
a Portaria n.º 329, que inclui a totalidade das 
comunidades de São Cristovão e Serraria, localizadas 
no Município de São Mateus, para serem demarcadas, 
tituladas como terras dos remanescentes de quilombos. 

Senhor Presidente, a população do Município 
de São Mateus está aflita, os produtores rurais não estão 
dormindo. As pessoas que têm suas terras escrituradas, 
registradas, que têm o direito de propriedade, baseado 
no artigo 5.º da Constituição Federal, estão inquietas, 
não conseguem mais crédito bancário porque as 
escrituras de suas terras estão para ser anuladas; e a 
garantia maior para o crédito bancário, para um 
proprietário rural é a escritura de suas terras. Eles não 
conseguem mais obter crédito bancário. 
 Fomos ao Incaper saber como é a distribuição 
fundiária do Município de São Mateus e nada mais, 
nada menos que 88.4 por cento da distribuição fundiária 
são de pequenas propriedades; 9.1% são de médias 
propriedades. 97.5% do território de São Mateus são de 
pequenas e médias propriedades.  

Procuramos saber o que produz o setor 
produtivo do município. São Mateus é o maior produtor 
estadual de pimenta-do-reino, e o maior do Brasil em 
produção de macadâmia e de coco anão. Somos o 
quarto maior produtor do Estado de bovinocultura de 
corte e leite; o quarto maior produtor de café e borracha; 
o terceiro maior produtor de mamão, maracujá e frutas 
cítricas. São Mateus está sempre entre os primeiros 
PIBs agropecuários estadual, tendo ficado em primeiro 
lugar nas safras de 2006 e 2007.  

Então, por que estão querendo tomar as terras 
dos produtores do município de São Mateus? São 
Mateus tem dez assentamentos do MST. São dez 
assentamentos regularizados; são três mil, seiscentos e 
noventa e sete hectares de terra servindo ao Movimento 
dos Sem-Terra. Quatrocentas famílias assentadas. São 
Mateus é o segundo maior município em número de 
famílias assentadas. Portanto, a reforma agrária naquele 
município já foi feita e não há mais espaço para tomar 
terra dos pequenos produtores que restaram. 
 Precisamos pedir justiça. O decreto já foi 
promulgado em 2003. O Incra já fez a identificação das 
terras por autoidentificação, o que é pior. Qualquer 
pessoa que disser que é descendente de quilombo, que 
se autoidentificar e for ao Incra dizer que é 

remanescente de quilombo, fará com ele desaproprie 
terras em São Mateus para colocar um 
autoidentificador. Isso é um absurdo, um descalabro. 
Estamos tentando colocar ordem nessa identificação, 
para que o município de São Mateus não seja 
prejudicado por um descalabro, por um decreto sem 
critério.  

Continuaremos dizendo que precisamos da 
força desta Casa e dos parlamentares. Os parlamentares 
são a força do povo. A Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo é a mais forte 
representatividade do povo capixaba. Pedimos aos 
colegas parlamentares que nos ajudem na construção da 
ordem em São Mateus. 
 Protocolamos um requerimento nas Comissões 
de Agricultura e de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos pedindo a realização de uma audiência 
pública no Município de São Mateus, no próximo dia 
10, a partir das 18h, para dar oportunidade a todos os 
parlamentares de conhecerem as comunidades que estão 
sendo desapropriadas. Convocaremos representantes do 
Ministério Público Federal e de todos os órgãos e 
entidades afins interessadas nesse decreto e na situação, 
para também irem a São Mateus. Gostaríamos que o 
Senhor Deputado Claudio Vereza fosse a São Mateus 
conhecer as terras que o Incra quer desapropriar, por 
meio de um decreto. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão da 

oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, cumprimentamos todos os 
funcionários da Casa e, de forma especial, os 
telespectadores que acompanham os trabalhos pela TV 
Assembleia, o melhor mecanismo que temos para 
divulgar nosso trabalho no Estado do Espírito Santo. 
 Os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais 
se unem em prol do turismo na região do Caparaó. 
Amanhã, no Município de Jerônimo Monteiro, 
representantes da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, do IEMA e também da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente de Minas Gerais - tendo à frente o 
Senhor José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio 
Ambiente, no Governo Fernando Henrique Cardoso - 
assinarão um acordo visando a recuperar áreas 
degradadas do entorno do Parque Nacional do 
Caparaó. 

Os Governos do Estado do Espírito Santo, 
por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - Seama, e de Minas Gerais, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - Semad, além da Universidade Federal 
do Espírito Santo - UFES, assinarão, nesta quarta-
feira, dia 2 de dezembro de 2009, o convênio da Rede 
de Sementes Florestais do Entorno do Caparaó e 
Bacia do Itapemirim. 

O evento acontecerá a partir das 10h, no 
Centro de Ciências Agrárias da UFES, no Município 
de Jerônimo Monteiro. O convênio possibilitará a 
produção de sementes e mudas de qualidade. Por ele, 
potenciais propriedades para produção de sementes 
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de espécies nativas serão identificadas por imagens 
de satélite da região, e seus proprietários serão 
convidados a participar do programa, receberão 
capacitação e mudas. Esse grupo seleto dará origem a 
uma rede de venda de sementes certificadas, e com 
garantia de qualidade do produto, será um braço forte 
no combate ao comércio clandestino de sementes. 

De acordo com o gerente de Recursos 
Naturais do IEMA, Senhor Marcos Sossai, esta é a 
maior ação entre os dois governos na produção de 
sementes para recomposição florestal. As ações do 
convênio possibilitarão a estruturação de um 
laboratório de sementes no CCA, com capacidade de 
beneficiar sementes de aproximadamente duzentas e 
cinquenta espécies nativas, e um herbário que 
receberá mais de quinhentas espécies de mudas da 
Mata Atlântica e auxiliará a identificação de 
sementes.  
 Na ocasião será firmado entre os governos do 
Espírito Santo e de Minas Gerais, e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMbio, 
um termo de cooperação técnica para o início de uma 
parceria na gestão do Parque Nacional do Caparaó. 
As ações preveem, por exemplo, no Estado do 
Espírito Santo, maior disponibilidade de uso público 
do parque para garantir o incremento do turismo na 
região.  
 Estarão presentes na solenidade o Vice-
Governador, Senhor Ricardo Ferraço; a Secretária de 
Estado do Meio Ambiente do Espírito Santo, Senhora 
Maria da Glória Brito Abaurre; o Senhor José Carlos 
Carvalho, Secretário de Estado do Meio Ambiente de 
Minas Gerais; o Senhor Rômulo Mello, presidente do 
ICMBio; além de representantes da UFES e de 
prefeituras da região do Caparaó.  
 Parabenizamos os Governos dos Estados do 
Espírito Santo e de Minas Gerais pela iniciativa. 
Estaremos presente nesse evento, pois este é o 
momento para mostrar o lado do nosso Estado que 
possui uma beleza muito maior, mas também muito 
prejudicada. 

Aproveitamos este momento para 
parabenizar também os artesãos e as artesãs que 
expõem seus trabalhos nos pilotis desta Casa. Os 
artesãos capixabas melhoraram os trabalhos. 
Convidamos os Senhores Deputados, nossos 
companheiros de trabalho, funcionários desta Casa de 
Leis e a sociedade capixaba em geral para visitar a 
exposição. Este é o momento de comprar 
lembrançinhas para o Natal e ao mesmo tempo de 
reconhecer o artesanato capixaba, que está 
maravilhoso. Visitamos a exposição e adquirimos 
algumas peças. (Muito bem!) 

 
(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Rodrigo Chamoun) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Sérgio 
Borges, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a à Senhora Deputada 
Janete de Sá, oradora inscrita.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, boa-tarde. Ficamos muito 
preocupada com a matéria veiculada no jornal A 
Tribuna, de grande circulação em nosso Estado, com o 
seguinte título: Bônus para médicos que receitarem 
menos exames. 

Trata-se de uma denúncia, em nível nacional, 
de planos de saúde que oferecem bônus aos médicos 
associados que não pedirem muitos exames aos 
pacientes, exames muitas vezes necessários para definir 
o diagnóstico. Tratamento de saúde é caro, e, 
lamentavelmente, os planos de saúde, buscando 
economia, negligenciam a lei existente cometendo esse 
tipo de abuso. Sabemos do valor elevado das 
mensalidades de um plano de saúde.  

Entramos em contato com o Senhor Aloizio 
Faria de Souza, presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Espírito Santo, certificando-
nos de que o Conselho fará uma investigação para 
verificar se esse problema também ocorre no nosso 
Estado. O fato não está elucidado. Deixamos claro 
que é uma denúncia em nível nacional, mas caso seja 
detectado que algum plano - alegam que são dois 
nacionalmente - esteja burlando a lei, sendo 
negligente com o associado no Estado do Espírito 
Santo, especialmente o plano do qual participamos, 
PASA – Plano de Assistência à Saúde dos 
Aposentados da Vale, denunciaremos para que os 
responsáveis sejam punidos. Registramos nossa 
cobrança ao CRM no sentido de investigar essa 
prática que não pode ser aplicada no Estado do 
Espírito Santo.  
 Outra questão que enfatizamos é que na noite 
de hoje será aberta o 16.º Vitória Cine Vídeo. O 
encerramento ocorrerá no sábado, com a premiação 
dos vencedores. Esse é um evento importante para a 
cultura capixaba e nesse festival ocorre uma 
demonstração de organização e perseverança da 
classe artística do nosso Estado. Nasceu como uma 
amostra e hoje premia cineastas de todo o País, 
trabalhadores da indústria cinematográfica de todo o 
País, que prestigiam o evento. A maioria sai deste 
Estado com uma ótima impressão da cidade e do 
evento, devido sua organização. Pela primeira vez o 
16.º Vitória Cine Vídeo acontece na Praça do Papa. 

Damos boas-vindas aos cineastas presentes 
em nossa cidade e nos congratulamos com os que 
trabalham nessa área no Estado, que cresce a cada dia 
e marca importante campo de trabalho e de 
expressão. São muitas escolas de comunicação por 
todo o Estado, são muitos artistas que nascem por meio 
das oficinas de formação ou do próprio esforço pessoal, 
e que ajudam a contar história do Estado do Espírito 
Santo com as imagens que colhem. O público poderá 
comparecer ao evento que é gratuito e já faz parte da 
agenda cultural do nosso Estado.  



Vitória-ES, segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 6222 

 Registramos os nossos votos de congratulações 
a toda classe artística do nosso país que participa do 16.º 
Vitória Cine Vídeo. Um abraço a todos e que tenham 
uma boa impressão da nossa cidade, bons momentos, 
boas premiações, porque esse evento é importante 
especialmente para fomentar a cultura capixaba e 
também para conhecermos o que é realizado em outros 
Estados. Parabenizo a equipe organizadora e todos 
aqueles que participam desse tão importante evento. 
(Muito bem!) 
 

(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Marcelo Coelho e Theodorico 
Ferraço) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules, orador inscrito.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 
revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, registramos nesta 
tribuna que hoje é o Dia Mundial de Luta contra a 
AIDS, uma doença terrível e tem matado muita gente. É 
preciso que as pessoas, mesmo tendo diminuído a 
incidência de AIDS no mundo, não deixem de tomar as 
medidas preventivas. Muitas vezes os portadores do 
vírus HIV são discriminados por tratar-se de uma 
doença que continua se proliferando. Então, não 
deixaremos essa data passar em branco. Pelo contrário, 
lembramos a todos que nos assistem e nos ouvem essa 
preocupação neste momento tão importante, nesse Dia 
Mundial de Luta Contra a AIDS.  

Senhor Deputado da Vitória, Presidente em 
exercício desta sessão, e Senhora Deputada Janete de 
Sá, que ainda se encontram em Plenário, 
participamos ontem de uma reunião muito importante 
sobre o Fundo destinado à arrecadação de verba à 
infância e à adolescência. Muitos não conhecem o 
assunto e também ficamos surpreso por conhecer tão 
pouco. Ouvimos falar desse Fundo, mas não o 
conhecíamos profundamente. Nessa reunião foi dito que 
podemos destinar percentual do Imposto de Renda para 
o Fundo municipal.  

Comunico aos colegas Deputados que todos os 
setenta e oito municípios do Estado do Espírito Santo 
têm esse Conselho. E o conselho que gerencia esse 
Fundo é fiscalizado pelo Ministério Público e pelo 
Ministério da Fazenda. É algo muito sério, há um 
controle muito eficiente. Pode-se destinar o recurso 
que puder e não pode ser na declaração simplificada, 
ou seja, pode ser destinado um percentual do Imposto 
de Renda para o Fundo destinado à arrecadação de 
verba à infância e à adolescência  

Participou da reunião a Doutora Patrícia 
Calmon Rangel, Promotora de Justiça da Infância e 
Juventude de Vila Velha, cuja fala sobre o assunto foi 
muito importante. Precisamos passar essa informação 
às empresas dos nossos municípios, pois muito 
dinheiro está indo para Brasília e às vezes não é bem 
distribuído. Não sabemos até onde esse dinheiro 
chega, se chega ou se retorna para o nosso município. 

É importante que esse dinheiro fique em nosso 
município, em nosso Estado e que possamos dar 
assistência mais eficaz à infância e à adolescência. 
Isso é tão simples.  

Na próxima sessão traremos um trabalho 
sobre o Fundo destinado à arrecadação de verba à 
infância e à adolescência para todos os Senhores 
Deputados e para a população que quiser conhecer o 
assunto, para quem tem Imposto de Renda a pagar, 
pois podem destinar parte desse imposto para esse 
Fundo. É importante olharmos para as crianças e os 
adolescentes.  

Lembramos ainda que a nossa luta continua 
para que os Magistrados, Juizado de Primeiro Grau, 
tenham uma assessoria técnica mais qualificada e 
competente para agilizar os processos. Quando tiverem 
uma assessoria boa, de terceiro grau, agilizarão o 
encaminhamento dos processos e teremos julgamentos 
mais rápidos. Temos certeza de que o juiz zela pela 
sociedade, pelo destino das pessoas e pelo patrimônio. É 
muito importante que esses processos sejam julgados 
com mais rapidez e eficiência. Mas, para isso o Juizado 
de Primeiro Grau precisa ser mais bem aparelhado e 
contar com assistência técnica mais capacitada. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Paulo Roberto, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Marcelo Coelho, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente. (Pausa) 
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Assumo a Presidência neste 
momento e concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Da Vitória, orador inscrito. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, não perderíamos a oportunidade, 
como orador inscrito e representante da sociedade, de 
registrar nossa satisfação com a Secretaria de 
Agricultura do Governo do Estado do Espírito Santo. 
Parabenizamos o Secretário de Agricultura Enio 
Bergoli, pois S. Ex.ª tem história como funcionário 
público de mais de vinte anos. O Governador Paulo 
Hartung o indicou para ocupar essa Pasta- um cargo 
de confiança – e agora o Senhor Enio Bergoli está à 
frente de uma secretaria importante, que investe um 
percentual grande de recursos em benefício do 
homem do campo. 
 Tivemos a oportunidade de presenciar a 
entrega de viaturas que servirão para fiscalizar o 
meio ambiente. O Senhor Aladim Fernando 
Cerqueira, que recentemente serviu ao Iema, é 
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presidente do IDAF. Recebemos em nosso gabinete 
muitos profissionais dessa Instituição que trabalham nos 
Municípios de Alegre, de Cachoeiro de Itapemirim, de 
Colatina, de São Mateus e em outros municípios. 
Sabemos da necessidade de se preservar o meio 
ambiente e de o Governo orientar os produtores rurais. 
E ele tem feito isso. Acreditamos que mais uma vez o 
Governador Paulo Hartung acertou, até porque é preciso 
defender recursos públicos aplicados nos mais variados 
investimentos.  

Também estava presente no evento o Deputado 
Atayde Armani, Presidente da Comissão de Agricultura, 
e o Senhor Deputado Marcelo Coelho. Fomos 
testemunha da satisfação por parte dos profissionais. 
Quando um colega tem a oportunidade de assumir 
uma Pasta tão importante como essa, a dedicação 
dispensada aos agricultores é fundamental. 

Falaremos sobre as emendas parlamentares. 
Estamos satisfeito com a agilidade da tramitação na 
Secretaria de Agricultura. Os prefeitos, os vereadores, 
as associações e os moradores das regiões centro-
serrana e noroeste também estão satisfeitos. O 
Município de Pancas receberá tratores; o Município 
de Água Doce do Norte receberá tratores, patrol, pá-
carregadeira e retroescavadeira; os Municípios de 
Marilândia, de São Roque do Canaã, de Alto Rio Novo 
e de Governador Lindenberg também serão 
beneficiados. 
 Nosso trabalho é sério. Não podemos 
comprometer nossa credibilidade, pois é o maior 
patrimônio da nossa vida. Como representante da 
sociedade - oportunidade que nos foi dada - temos que 
trabalhar em todas as áreas. Chegamos a esta Casa 
defendendo a sociedade, principalmente na área de 
segurança pública. Reivindicamos ao Governo do 
Estado investimentos para a preservação da ordem 
pública; para as instituições policiais militares e civis; 
para os programas na área da Educação; para projetos 
de prevenção às drogas; para o tratamento dos 
dependentes químicos e para a recuperação e 
ressocialização dos presos. 

Investir na agricultura é uma política 
extremamente importante, pois é do campo que vem o 
pão de cada dia colocado na mesa dos capixabas. Por 
esse motivo, parabenizamos o Secretário de Agricultura 
Enio Bergoli e o Senhor Aladim Fernando Cerqueira, 
do IDAF, pela satisfação dos que pagam impostos, taxas 
e dependem de um serviço público sério e 
comprometido com o homem do campo. Como 
testemunha, rendemos nossa homenagem ao Senhor 
Enio Bergoli. Nossa voz é a favor de que o Governo 
tenha cada vez mais sensibilidade e coloque pessoas 
responsáveis à frente de Pastas importantes como essa. 

Parabenizamos o Prefeito do Município de 
Nova Venécia, Senhor Wilson Japonês, pela 
participação, hoje, da agenda em prol da Agricultura. 
S. Ex.ª está levantando uma bandeira importantíssima 
de outra política pública, a da Saúde. Essa não tem 
como esperar. Nessa área não dá para planejar 
investimento em longo prazo, tem que ter ajuda 
emergencial. Dependendo da urgência, há um 
percentual de quinze por cento, assim como a Educação 
tem um percentual de vinte e cinco por cento.  

A Casa de Saúde e Maternidade Doutor 
Brasileiro, no Município de Nova Venécia, não atende 
somente os moradores daquela cidade, mas também os 
dos Municípios de Pinheiros, de Montanha, de 
Mucurici, de Ponto Belo, de Boa Esperança, de 
Ecoporanga e de toda a região noroeste. É preciso que o 
Secretário de Saúde Anselmo Tozi faça uma 
interlocução com os dezesseis prefeitos, que se reúnem 
constantemente em defesa da manutenção dessa casa de 
saúde, para discutirem o fechamento daquela instituição 
de saúde, o que poderá ocorrer somente quando surgir 
um novo hospital naquela região, sob a direção do 
Governo do Estado. 
 Pedimos encarecidamente ao Governador Paulo 
Hartung e ao Senhor Anselmo Tozi, Secretário de 
Saúde, que deem mais atenção àquela casa de saúde, 
levando para lá convênios em parceria com o Governo 
do Estado, para que a sociedade do Município de Nova 
Venécia continue tendo atendimento na área da saúde. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) - Devolvo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Da Vitória. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Assumo a Presidência neste momento para dar 
continuidade aos trabalhos. (Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 02 de 
dezembro de 2009, para a qual designo: 
  
 EXPEDIENTE: 
 

O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
38/2009; discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 509/2009; discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
37/2009; discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 26/2009; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
40/2007; discussão única, em regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 599/2009 e 604/2009; discussão 
única, em regime de urgência, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 40/2009, 42/2009 e 41/2009; 
discussão especial, em 3.ª sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 05/2009; discussão especial, 
em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 423/2009, 
485/2009 e 486/2009.  
 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
dezesseis minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão os 
Senhores Deputados Givaldo Vieira e Wanildo 
Sarnáglia) 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 
 

ATO Nº 1660 
 
 

APROVA A 10ª 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 de julho de 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 10ª 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 18 de 
dezembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

 
 

R$1,00 
 

CÓDIGO 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

NATUREZA 
 

F 
 

VALOR 
 

01.000 
 
01.101 
 
 
01.031.0019.2003 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
 
COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO 
DAS AÇÕES 
LEGISLATIVAS 
 
 
Indenizações e 
Restituições 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.3.90.93.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0101 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500.000 
 
 

  TOTAL  500.000 
 

 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO II -  ANULAÇÃO 

 
 

 
CÓDIGO 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
NATUREZA 

 
F 

 
VALOR 

 
01.000 
 
01.101 
 
 
01.031.0019.2003 
 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
 
COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO 
DAS AÇÕES 
LEGISLATIVAS 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
3.3.90.39.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

500.000 
 

  TOTAL  500.000 

 
ATO Nº 1661 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, e: 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Incluir no artigo 2º do Ato nº 1651, de 
17/12/2009, os trabalhos executados pelas TV 
Assembleia, em função de sua natureza continuada. 
 
 PALÁCIO DOMIGOS MARTINS, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 612 

 

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

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

 
 

NOME 
 

CARGO 
 

DIAS 
 

ARTIGO 
 

A PARTIR 

Christina 
Dario Dias 

Assistente  de 
Apoio 

Legislativo 

04 129 06.10.2009 
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Rubens 
Viana 
Pereira 

Assistente  de 
Apoio 

Legislativo 

02 129 08.10.2009 

Rita de 
Cássia 
Braggio 
Bodart 

Assistente  de 
Apoio 

Legislativo 

03 129 21.10.2009 

Rubens 
Viana 
Pereira 

Assistente  de 
Apoio 

Legislativo 

15 129 11.11.2009 

Rose Mary 
de Araujo 
Martins da 
Silva 

Assistente  de 
Apoio 

Legislativo 

30 129 11.11.2009 

Ruth Cunha 
Pestana 

Agente  de 
Apoio 

Legislativo 

60 129 17.11.2009 

Vera Lucia 
Carreiro 
Leppaus 

Agente  de 
Apoio 

Legislativo 

04 129 17.11.2009 

Neide 
Aparecida 
Silva 
Gomes 

Agente  de 
Apoio 

Legislativo 

02 129 19.11.2009 

Beatriz 
Koehler  
Baptista  

Supervisor 
Legislativo 

12 129 23.11.2009 

Vaner 
Tristão 
Guarnier 

Assistente  de 
Apoio 

Legislativo 

60 142 24.11.2009 

Rubens 
Viana 
Pereira 

Assistente  de 
Apoio 

Legislativo 

90 129 26.11.2009 

Danielle  de  
Deus 
Santos 
Marçal 
Pereira 

Assessor   
Legislativo 

15 129 + 137 01.12.2009 

Carolina 
Dilessa 
Wolfgram 

Assistente  
Legislativo 

02 129 03.12.2009 

Luciana de 
Oliveira 
Farias 

Assistente  
Legislativo 

02 129 03.12.2009 

Luciane 
Bicas da 
Cunha 

Assessor 
Legislativo 

02 129 03.12.2009 

Maria das 
Dores 
Rozino 

Assessor 
Legislativo 

02 129 03.12.2009 

Pedro 
Henrique 
Santos 
Barbosa 

Adjunto 
Legislativo 

02 129 03.12.2009 

Fernanda 
Mognol 
Pimenta 
 

Assistente  
Legislativo 

01 129 04.12.2009 

Marcos 
Augusto 
Muniz 
Marques  

Adjunto 
Legislativo 

01 129 04.12.2009 

Rogelio 
Ambrosio 
Caitano 
 

Assistente  
Legislativo 

01 129 04.12.2009 

Adenilson 
Soares 
Sobreiro 

Assistente  
Legislativo 

03 129 05.12.2009 

Maria Rita 
de Paula 

Agente   de 
Apoio 

Legislativo 

02 129 06.12.2009 

Emanuel 
Delgado da 
Silva 

Assistente  
Legislativo 

05 129 07.12.2009 

Eliana 
Mara  
Moura de 
Abreu 

Assistente  
Legislativo 

02 129 07.12.2009 

Gilberto 
Valiati 

Assessor 
Legislativo 

03 129 07.12.2009 

Josiana 
Ribeiro de 
Santos 
Pedrosa 

Assistente 
Legislativo 

03 129 07.12.2009 

Lutiane 
Amélia 
Grecco 

Adjunto 
Legislativo 

01 129 07.12.2009 

Rita de 
Cássia 
Roriz 
Vieira 

Assessor 
Legislativo 

05 129 07.12.2009 

Tânia 
Piubel da 
Rocha 

Assessor 
Legislativo 

01 129 07.12.2009 

Adenilson 
Soares 
Sobreiro 

Assistente  
Legislativo 

04 129 08.12.2009 

Leonardo 
Wanderley 
Lopes 

Assistente 
Legislativo 

02 129 08.12.2009 

Levy  
Pereira de 
Menezes 
Junior 

Assistente 
Legislativo 

02 129 08.12.2009 

Marcelo de 
Jesus 
Pereira 

Assistente 
Legislativo 

04 129 08.12.2009 

Lucimar de 
Oliveira 

Adjunto 
Legislativo 

01 129 09.12.2009 

Valeria 
Márcia 
Cardoso 
Zachel 

Assistente  
Legislativo 

01 129 09.12.2009 

Ana Silva 
Bubach 
Rossi 

Adjunto 
Legislativo 

02 129 10.12.2009 

Brenda 
Reblin 
Bastos 

Assistente  
Legislativo 

02 129 10.12.2009 

Daiane 
Nascimento 
de Oliveira 

Assistente  
Legislativo 

02 129 10.12.2009 

Fabio 
Paulino 
Ribeiro da 
Silva 

Assistente  
Legislativo 

01 129 10.12.2009 

Juliana 
Espindula 
de 
Alcântara 

Assistente  
Legislativo 

01 129 10.12.2009 

Eliana 
Mara 
Moura de 
Abreu 

Assistente  
Legislativo 

01 142 14.12.2009 

Maria da 
Penha 
Teixeira 
Assis 
Almeida 

Assessor 
Legislativo 

05 129 14.12.2009 

Antonio 
Luiz Nunes 
Louro 

Agente de 
Apoio 

Legislativo 

02 129 15.12.2009 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 de 

dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 613 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
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 TRANSFERIR, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2009, para o período de 11.01 
a 09.02.2010, da servidora MARIA TERESA 
GUIDONI NIPPES, matrícula nº 201165, titular do 
cargo efetivo de Agente de Apoio Legislativo, código 
EAGAL, do Quadro Permanente, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 1027/08. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 614 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2008, para o período de 19.01 a 
17.02.2010, da servidora CARLA MONTEIRO DE 
MELLO MESQUITA, matrícula nº 203357, 
exercendo o cargo comissionado de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº 432/08. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 615 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2006, no período de 11.01 a 09.02.2010, 
da servidora DENISE MIRANDA MEDICI, matrícula 
nº 200866, titular do cargo efetivo de Assistente de 
Apoio Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº 283/06. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 616 

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

 MARCAR, 12 (doze) dias restantes de férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2009, para o 
período de 11 a 22.01.2010, da servidora BEATRIZ 
KOEHLER BAPTISTA, matrícula nº 201102, 
exercendo o cargo comissionado de Supervisor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº 1208/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 617 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 585, 
de 23.11.2009, publicada em 02.12.2009, em nome de 
BEATRIZ KOEHLER BAPTISTA. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 618 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 05 (cinco) dias restantes de férias 
regulamentares, para o período de 05 a 09.02.2010, 
referentes ao exercício de 2010, do servidor 
MARCELO SIANO LIMA, matrícula nº 34521, 
exercendo o cargo em comissão de Diretor Legislativo, 
código DLCPT, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 611/2009. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 619 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 07 (sete) dias restantes de férias 
regulamentares, para o período de 03 a 09.02.2010, 
referentes ao exercício de 2010, da servidora, 
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MÁRCIA KARINA MESQUITA DE FREITAS, 
matrícula nº 201153, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 611/2009. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 620 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 07 (sete) dias restantes de férias 
regulamentares, para o período de 03 a 09.02.2010, 
referentes ao exercício de 2010, da servidora, MARIA 
DA GLORIA UGATTI, matrícula nº 203183, titular 
do cargo efetivo de Assistente de Apoio Legislativo, 
código EASAL, do Quadro Permanente da Secretaria 
da Assembleia Legislativa, transferidas anteriormente 
conforme Portaria nº 611/2009. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 621 

 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 07 (sete) dias restantes de férias 
regulamentares, para o período de 03 a 09.02.2010, 
referentes ao exercício de 2010, da servidora, 
TEREZINHA LIGIA SOARES PAES, matrícula nº 
206003, exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 611/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 622 

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

 MARCAR, 15 (quinze) dias restantes, de férias 
regulamentares, para o período de 11 a 25.01.2010, 
referentes ao exercício de 2009, da servidora 
ROBERTA ANDREATTA, matrícula nº 206194, 
exercendo o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
antecipadas anteriormente conforme Portaria nº 294/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 623 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, para o período de 11.01 a 
09.02.2010, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2010, da servidora DEBORA LUCHI, 
matrícula nº 035773, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº 594/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 624 

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

 
 MARCAR, 16 (dezesseis) dias restantes de 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 2009, 
para o período de 11 a 26.01.2009, do servidor IVAN 
DA CUNHA NASSUR, matrícula nº 205196, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº 404/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 625 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
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 MARCAR, as férias regulamentares, para o 
período de 11.01 a 09.02.2010, referentes ao exercício 
de 2010, da servidora EURÍDICE NUNES 
MONTEIRO, matrícula nº 201152, titular do cargo 
efetivo de Agente de Apoio Legislativo, código 
EAGAL, do Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 626 

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

 
 MARCAR, 07 (sete) dias restantes de férias 
regulamentares, para o período de 03 a 09.02.2010, 
referentes ao exercício de 2009, da servidora VIVIANE 
BARBOSA PEREIRA, matrícula nº 200817, titular do 
cargo efetivo de Assistente de Apoio Legislativo, 
código EASAL, do Quadro Permanente da Secretaria 
da Assembleia Legislativa, transferidas anteriormente 
conforme Portaria nº 611/2009. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 627 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, 15 (quinze) dias restantes de 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2009, 
para o período de 06 a 20.04.2010, da servidora ANNE 
KELY ULIANA ROSINDO, matrícula nº 206628, 
exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 

 
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

PORTARIA Nº 628 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 

 TRANSFERIR, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2010, da 
servidora VIVIANE BARBOSA PEREIRA, matrícula 
nº 200817, titular do cargo efetivo de Assistente de 
Apoio Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 594/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 629 

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

 
 TRANSFERIR, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2010, da 
servidora DENISE MIRANDA MÉDICI, matrícula nº 
200866, titular do cargo efetivo de Assistente de Apoio 
Legislativo, código EASAL, do Quadro Permanente da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 594/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 630 

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

 
 TRANSFERIR, 15 (quinze) dias restantes de 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2008, 
para o período de 11 a 25.01.2010, do servidor LUIZ 
CARLOS DA SILVA, matrícula nº 206426, exercendo 
o cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 287/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 631 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
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 TRANSFERIR, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2010, do 
servidor AGNALDO DOS SANTOS MOTTA, 
matrícula nº 201075, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº 594/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 632 

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

 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
16.12.2009, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2009, do servidor LUCIANO COELHO 
MATEUS, matrícula nº 201166, titular do cargo efetivo 
de Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº 1027/08, reservando-lhe o direito de gozar os 15 
(quinze) dias restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
COMUNICADO 

 
RESUMO DO CONTRATO Nº 031/2009 

 
O Setor de Contratos e Convênios da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a celebração do Contrato, conforme descrito 
abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: CHRISTIAN ROCHA GODINHO 
ME. 
 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para 
prestação de serviços em altura, para inspeção de 
revestimento cerâmico das fachadas da ALES.   
 
VALOR: O valor do CONTRATO é de R$ 183.260,00 
(cento e oitenta três mil, duzentos e sessenta reais). 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 120 (cento e 
vinte) dias com início na data da emissão de Ordem de 
Serviço. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 093375. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 18 

de dezembro de 2009. 
 

Zilda Martins Campos 
Setor de Contratos e Convênios da ALES 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

NÃO REMUNERADO 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: IZAMAR MARIA 
LOUREIRO DOS 
SANTOS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 14.12.2009 a 13.12.2010 
5. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 07 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

NÃO REMUNERADO 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MARIA BORGES 
DOS SANTOS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 14.12.2009 a 13.12.2010 
5. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 07 
de dezembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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