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ATAS DAS SESSÕES 
 

OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 
DE SETEMBRO DE 2009. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Givaldo Vieira, 
Luciano Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia) 

 

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

(Assume a 1.ª Secretaria, a convite 
do Presidente, o Senhor Deputado 
Dary Pagung, e a 2.ª Secretaria o 
Senhor Deputado Givaldo Vieira)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Convido o Senhor Deputado Givaldo 
Vieira a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
 

(O Senhor Deputado Givaldo 
Vieira lê Marcos, 01:17) 

 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Euclério Sampaio. 

 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Dary Pagung. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Atayde Armani. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

Senhor Presidente, pela ordem! Solicitamos a V. Ex.ª 
que seja feito um minuto de silêncio pelo falecimento 
do Senhor Celso Fricks, de Presidente Kennedy. 
Trata-se de um fundador daquela cidade, pai de ex-
prefeito municipal, pessoa boníssima. Não só o 
município de Presidente Kennedy, mas nós e V. Ex.ª 
perdemos um grande amigo, um grande 
companheiro. Pedimos a Deus que o receba entre os 
anjos do céu, porque foi um homem muito bom e 
merecedor dessa nossa homenagem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Solicito a todos que fiquem de pé e 
façamos um minuto de silêncio. (Pausa) 

 
(É feito um minuto de silêncio) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da octogésima primeira 
sessão ordinária, realizada em 09 de setembro de 
2009. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da vigésima sessão especial, realizada 
em 11 de setembro de 2009. (Pausa) 
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(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos a presença, nas 
galerias desta Casa, de trinta e cinco alunos do 
projeto Projovem Adolescente, acompanhados da 
Senhora Aliane Rodrigues de Assis. Sejam todos 
bem-vindos a esta Casa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

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

652/2009. 
 
Brasília, 13 de julho de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Cumprimentando-o, comunico a Vossa 
Excelência, em observância ao que dispõe o art. 116, 
§ 2.°, da Lei n.º 8.666/93, a favor do Governo desse 
Estado, a importância de R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais), por intermédio das ordens 
bancárias n.os 800089 e 800090, de 13/7/2009, para 
crédito na conta corrente n.º 72081X, agência 3665, 
do Banco do Brasil S/A, referentes à terceira e à 
quarta parcela do Termo de Compromisso N.º 
0020/2008-MI, Portaria n.º 1.967, de 31/12/2008, 
objetivando a execução de obras de Restabelecimento 
da Normalidade no Cenário de Desastre, conforme 
consta no Processo N.º 59050.002730/2008-68. 

 
Atenciosamente, 
 

JULIO CESAR DE ARAUJO 
NOGUEIRA 

Secretário-Executivo, Substituto 

 
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 Infraestrutura. 

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

332/2009. 
 
Vitória, 20 de agosto de 2009. 

Senhor Presidente, 
 

Em atenção à indicação n.º 144/2009, do 
Deputado Estadual Paulo Roberto quanto à execução 
de sinalização semafórica no trevo que compreende a 
Rodovia Othovarino Duarte Santos e a Avenida 
Central no bairro Universitário, município de São 
Mateus, informamos que o Governo do Estado, 
através do Detran, tem interesse em apoiar os 
municípios nas ações de melhoria das condições de 
segurança de trânsito. 

Esclarecemos que a Prefeitura de São Mateus, 
através da Secretaria de Defesa Social que é 
responsável pelo trânsito no Município, elaborou 
projeto de sinalização viária e levantamento dos 
custos de execução, tendo sido encaminhado ao 
Detran-ES (OF. PMSM GAB n.° 261/2009, de 
17/07/09) para firmar convênio de colaboração 
técnica e financeira para a implantação do referido 
projeto. 

Ressaltamos que no estudo apresentado 
contempla como sugestão para reduzir os conflitos a 
implantação de uma rotatória na Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, entre o Posto Forno Velho e o Hospital 
inacabado (futuro São Mateus Apart Hospital) no 
cruzamento com a Avenida Central (Rua Thedyr 
Figueiredo). 

Portanto, sugerimos que esse pleito seja 
analisado junto à prefeitura de São Mateus como 
subsídio para uma política de priorização da 
circulação segura e definitiva nesse local. 

Desde já agradecemos a compreensão e 
colocamo-nos à inteira disposição para novos contatos 
pelos telefones: 3137-2684 (Edmilson) e 3137-2964 
(Edna). 

 
Atenciosamente, 
 

PAULO LEMOS 
Diretor Geral do Detran|ES 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Ao Senhor Deputado Paulo 
Roberto, por cópia. 

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

5.294/2009. 
 
Brasília, 24 de agosto de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
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Visando atender ao disposto no art. 11 da 
Instrução Normativa n.º 01, de 15.01.97, da 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 
Fazenda, informamos a Vossa Excelência que foi 
celebrado o Convénio MJ/SDE/FDD n.° 010/2009 
entre o Ministério da Justiça, por meio da 
Secretaria de Direito Económico, com recursos 
do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e o 
Instituto de Desenvolvimento Social e Gestão de 
Produção Cultural Artística e Audiovisual - 
Marlin Azul/ES, tendo como objeto a execução do 
projeto denominado "Povos e Mangues - O 
Audivisual na Educação Ambiental do Município 
de Cariacica/ES", visando possibilitar a 
educadores e educandos da rede pública municipal 
de Cariacica e as comunidades de catadores, 
pescadores e marisqueiros, a oportunidade de 
desenvolver conteúdos audiovisuais para serem 
utilizados de forma complementar e 
enriquecedora nas ações de educação ambiental, 
estimulando a conscientização e a conservação dos 
manguezais. 

Informamos, ainda, que os recursos a 
serem transferidos perfazem o montante de R$ 
158.479,00 (cento e cinquenta e oito mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais) sendo que R$ 
140.640,00 (cento e quarenta mil, seiscentos e 
quarenta reais) à conta do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos e R$ 17.839,00 (dezessete mil, 
oitocentos e trinta e nove reais), a titulo de 
contrapartida. 

 
Atenciosamente, 

 
NELSON CAMPOS 

Secretário Executivo do FDD/SDE/MJ  
 

End.: Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do MJ, 5.° 
andar, salas 503 e 505 - CEP 70064-900 - Brasília/DF 

- Fones: (6 1) 2025-9133, 2025-3488, 2025-3012, 
2025-3623, 2025-3988 

/Fax: (61) 2025-3005 - Home Page: 
www.mj.gov.br/cfdd, E-MAIL cfdd.sde@mj. 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, de 
Educação e de Meio Ambiente 

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO 

N.º 344/2009. 

Vitória, 27 de agosto de 2009. 
 
Senhor Presidente, 

 
Vimos pelo presente, em cumprimento 

ao disposto no art. 116, § 2.° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 013/2009 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de Boa 
Esperança/ES; visando à pavimentação, 
construção de meio fio e drenagem nas Ruas: 
parte da Rua Guilherme Beley, Célia 
Bernardes, Martins Moral, parte da Rua Lacerda 
de Aguiar, Alberto Simonete e parte da Rua 
Daniel do Livramento, no Bairro Ilmo Covre, no 
Município de Boa Esperança. 

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

 
Atenciosamente, 
 

PAULO RUY VALIM CARNELLI 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 

Rua Sete de Setembro, 362, Palácio da Fonte Grande 
– Centro – Vitória/ES, Tel: (27) 3380-3799/3223-

9660 – CEP: 29.015-000 
 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Finanças e 
de Saneamento. 

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

149/2009. 
 
Guaçuí, 31 de agosto de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Objetiva o presente, informar a esta 
Assembleia Legislativa, que de acordo com a Lei 
Municipal n.º 3.643/2009, foi criado junto ao 
Município de Guaçuí o Distrito de São Miguel do 
Caparaó, conforme cópia em anexo. 

Sendo o que tenho a informar, aproveito da 
oportunidade para apresentar minhas cordiais 
saudações. 
 

Atenciosamente, 
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MATEUS DE PAULA MARINHO 
Procurador Geral do Município 

 
Praça João Acacinho, 01 - CEP. : 29.560-000 - Tel.: 

(027) 553-1493 
Guaçuí - ES. 

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

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 
245/2009. 
 
Jerônimo Monteiro, 31 de agosto de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Venho por meio deste ofício, encaminhar 
os documentos para serem analisados solicitando o 
desmembramento de áreas pertencentes aos 
Municípios de Alegre, Cachoeiro de Itapeminm e 
Muqui, e a sua posterior anexação ao Município de 
Jerônimo Monteiro. Citamos abaixo, alguns 
motivos pelos quais nos íevam a solicitar a 
retificação dos limites do Município de Jerônimo 
Monteiro. 
 No início da década de 1940, começou a 
ser idealizado e a ganhar força no então distrito de 
Vala do Souza, hoje Jerônimo Monteiro, um 
movimento popular que defendia a emancipação 
política e administrativa desse Distrito do Município 
de Alegre, sob a alegação do abandono em que vivia a 
comunidade local por parte do poder público 
municipal. Esse movimento surge no seio da 
União dos Lavradores de Vala do Souza entidade 
associativista que reunia agricultores, comerciantes e 
profissionais liberais dos distritos de Vala Souza e de 
Rive. 

No decorrer do tempo, esse movimento 
popular favorável à emancipação política foi 
ganhando uma dimensão maior do que o esperado 
inicialmente, o que gerou uma série de problemas, 
corno a desistência por parte de algumas lideranças 
políticas do Distrito de Rive que sofreram pressão de 
várias formas para esvaziar o movimento, o que 
contribuiu para tumultuar o processo. 

Mesmo com toda oposição dos principais 
líderes políticos do Município de Alegre: a população 
do distrito de Vala do Souza, graças a sua união em 
torno de um ideal comum, conseguiu que a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito se 
pronunciasse favorável a criação do Município de 

Vala do Souza, através das Leis Estaduais n.° 777, 
de 29 de dezembro de 1953, e 779, de 29 de 
dezembro de 1953, que estabelecia a divisão 
territorial do Estado a partir de 1.º de janeiro de 1954. 

Imediatamente o Município de Alegre, 
contestou todo processo emancipatório, tanto por vias 
legislativas, quanto por vias judiciais o que levou a 
suspensão do processo que se arrastou por longos 05 
(cinco) anos até a decisão final do Supremo Tribunal 
Federal (STF), em meados de 1958, que considerou o 
processo e as aspirações da comunidade totalmente 
legais, sem nenhum vício jurídico e em conformidade 
com a legislação vigente no País. 

Diante da decisão favorável do Supremo 
Tribunal Federal, dando fim a 05 (cinco) anos de 
muitas disputas políticas e judiciais, no dia 28 de 
novembro de 1958, a Assembleia Legislativa de 
Estado do Espírito Santo, aprova a Lei Estadual n.º 
1.416, que transforma em Município, o então Distrito 
de Vala do Souza, que recebe a denominação atual de 
Jerônimo Monteiro, em homenagem ao ilustre Ex-
Govemador do Estado Dr. Jerônimo de Souza 
Monteiro. 

Esse processo de emancipação conturbado 
deixou várias feridas abertas que perduram até hoje 
no Município de Jerônimo Monteiro e nas áreas 
limítrofes, como por exemplo: a de não ter ouvido 
várias comunidades rurais que queriam integrar-se ao 
novo Município, com que tinham fortes ligações 
históricas, geográficas e políticas, entre outras. 

Após a emancipação política e 
administrativa de Jerônimo Monteiro, as 
administrações eleitas neste Município passaram a 
dar total assistência não só ao seu pequeno território, 
mas também a várias comunidades pertencentes aos 
Municípios vizinhos de Alegre, Cachoeiro de 
Itapemirim e Muqui. Essas comunidades que 
passaram a ser atendidas pelo Município de Jerônimo 
Monteiro sempre tiveram forte ligação histórica, social 
e econômica com o antigo distrito de Vala do Souza. 

Destacamos as seguintes comunidades 
rurais: Cava Roxa, Serra Grande, Varginha, 
Oriente, Santo Amaro, Florestinha e Jacutinga, 
pertencentes ao Município de Alegre, Lajinha, 
Santa Tereza, Parada Flora, São Manoel, Barro 
Preto, Bom Destino, Capoeirão e Banca de Areia, 
pertencentes ao Município de Cachoeiro de 
Itapemirim; e Aliança, Morro Alto, Santa Bárbara, 
Boa Vista, Gironda e Córrego do Meio, 
pertencentes ao Município de Muqui. 

Para ilustrar o problema ocasionado pelo 
limite atual do Município de Jerônimo Monteiro 
com os seus vizinhos, existem atualmente 03 
(três) Escolas Municipais de Jerônimo Monteiro, 
dentro, da área do Município de Alegre, 01 (um) 
Posto de Saúde no Município de Muqui e 03 (três) 
linhas de transporte escolar no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim. 

Essas comunidades por várias vezes já 
tentaram através de abaixo-assinados que a 
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Assembleia Legislativa do Estado, possibilitasse a 
alteração dos limites do Município de Jerônimo 
Monteiro com o desmembramento das áreas 
diretamente interessadas, não sendo atendidas sob 
diversas alegações. 

Diante da obrigação da legislação vigente ern 
nosso País, o Município de Jerônimo Monteiro, 
solicitou ao Governo do Estado, a elaboração e a 
divulgação de um Estudo de Viabilidade Municipal 
sobre as áreas limítrofes ao nosso Município, que 
desde a nossa emancipação política e administrativa, 
prestamos total assistência com a construção e 
manutenção de estradas, construção de pontes e mata-
burros, de escolas, postos de saúde, transportando 
alunos com os nossos veículos do transporte escolar, 
realizando campanhas de vacinação, entre inúmeros 
outros serviços. 

Com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, foi devolvida aos Estados a competência 
para fixar requisitos mínimos de população e renda 
pública, para usar a expressão do art. 14 da 
Constituição de 1967, mantendo a exigência de 
consulta prévia às populações para a criação de 
Municípios. 

O Constituinte de 1988, movido por um ideal 
de descentralização, alterou radicalmente esse 
cenário, como bem demonstra uma simples leitura 
do § 4.º do art. 18 da Carta Magna de 1988, que 
estatuía o seguinte: 

 
"Art 18- (...) 
 
§ 4.º - A criação, a incorporação 
a fusão e o desmembramento de 
Municípios preservarão a 
continuidade e a unidade 
histórico-cultural do ambiente 
urbano, far-se-ão por lei estadual 
obedecidos os requisitos previstos 
em lei complementar estadual, e 
dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito às populações 
diretamente Interessadas”. (Grifei.) 

 
Com isso, cessava a interferência do Poder 

Central. A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de municípios foram deixados 
inteiramente a cargo dos respectivos Estados, tendo 
sido obedecidos requisitos definidos em lei 
complementar estadual. 

Na prática, essa opção revelou-se danosa. As 
leis complementares estaduais-produzidas para 
regular o dispositivo constitucional citado 
estabeleceram, via de regra e requisitos tíbios, o que 
facilitou os procedimentos de emancipação. Em 
decorrência, inúmeros novos municípios foram 
criados, muitos dos quais visando ao atendimento de 
interesses ilegítimos (lê-se, políticos), que não 
resistiam à confrontação com critérios técnicos. Os 
novos entes políticos criados, em sua maioria, não 

dispunham de receita própria compatível corn as 
demandas de sua auto-sustentabilidade, o que os 
tornava totalmente dependentes de repasses de 
receitas estaduais e federais. 

Em janeiro de 1988, existiam 4.177 
Municípios no Brasil. Em janeiro de 1990, foram 
instalados 315 novos Municípios. A instalação destas 
novas comunas não foi fruto da nova regra 
estabelecida no § 4.º do art. 18 da Constituição. 
Eram Municípios que já estavam criados e 
aguardavam oportunidade de realização de eleição de 
Prefeitos e Vereadores, o que aconteceu em 
15/11/1989, em cumprimento ao art. 4.° do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Em janeiro de 1993, foram instalados 493 
novos Municípios, e em janeiro de 1997, 533 
passando, então, o Brasil a contar por ocasião do 
Censo do ano de 2000 com 5.507 Municípios, e mais 
54 aguardando a sua instalação, segundo informações 
divulgadas pelo instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

A partir de 1988, foram criados 20 novos 
Municípios no Estado do Espírito Santo, passando de 
58 para os atuais 78. O processo de criação de 
Municípios em nosso Estado parece ter sofrido uma 
paralisação a partir da publicação de uma nova 
legislação estadual mais restritiva para se adequar à 
Emenda Constitucional n.º 15/96, já que não 
houve nenhuma a partir de 1999. 

Já prelecionava o sempre lembrado Mestre 
do Direito Administrativo Brasileiro o Professor 
Hely Lopes Meirelles que "nem sempre 
aconselham o fracionamento do território 
municipal para dar lugar a novas comunas. A 
experiência vem demonstrando que a desmedida 
criação de Municípios enfraquece economicamente 
os já existentes e debilita os que surgem sem 
condições de vida autónoma”. (In Direito 
Municipal Brasileiro, 9.a ed., Ed. Malheiros, São 
Paulo, 1993, pág. 59) 

Mestre Hely Lopes Meirelles em outro 
trecho de sua referida obra esclarece a grande 
diferença do significado e do sentido das palavras 
“... criação de Município e a emancipação de área 
de Municípios preexistente, dando origem a um 
novo... incorporação é a reunião de um a outro, 
perdendo um deles a personalidade jurídica, que se 
integra na do território incorporador... fusão de 
Municípios é a união de dois ou mais Municípios, 
que perdem todos eles a sua primitiva personalidade, 
surgindo um novo Município... e desmembramento é 
a separação de parte de um Município para 
integrar-se noutro”. (Grifei.) 

Nossos legisladores não levaram em 
consideração a diferença no sentido das palavras 
"criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
Municípios" como coisas totalmente diferentes, como 
tão bem explicou o Mestre Hely Lopes Meirelles. 

Talvez se os nossos legisladores se 
preocupassem mais com a importância do ato de 
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legislar para o desenvolvimento da nossa nação, e com 
os efeitos posteriores da decisão tornada por eles, 
poderiam ser um eficaz instrumento de melhoria das 
condições de vida de parte significativa da população 
brasileira. 

Os legisladores poderiam ter facilitado os 
casos específicos de incorporações e de fusões, assim 
como o desmembramento de áreas de um Município 
para se integrar a outro. c que provavelmente teria 
minimizado os impactos sobre a criação de novos 
Municípios sem as mínimas condições sobrevivência 
espalhados pelo nosso País. 

No nosso Estado, podemos citar alguns casos 
de desmembramentos de áreas específicas de certos 
Municípios, como o que anexou o Distrito de 
Vinhático, que pertencia ao Município de Conceição 
da Barra ao Município de Montanha (Lei Estadual n.º 
3.344/80), e o de Linhares que cedeu uma grande 
extensão de sua área territorial para a criação do 
Município de Vila Valério (Lei Estadual n.º 
4.892/94) 

Essa competência legislativa, no entanto, só 
pode ser exercida com observância do disposto no § 
4.º do art. 18 da Constituição Federai, que por 
força da Emenda Constitucional n.º 15, de 12 de 
setembro de 1996, dispõe textualmente: 

 
“Art 18 – (...) 

 
§ 4° - A criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de 
Municípios far-se-ão por lei estadual 
dentro do período determinado por lei 
complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações 
dos municípios envolvidos, após a 
divulgação dos estudos de viabilidade 
municipal, apresentados e publicados 
na forma lei. 
(...)” 

 
Com relação ao plebiscito, Lei Federal n.º 

9.709, de 18 de novembro de 1998, em seu art. 7.º 
prevê o seguinte: 

 
“(...) 

 
“Art. 7.º Nas consultas plebiscitarias 
previstas nos arts. 4.° e 5.° entendesse 
por população diretamente 
interessada tanto a do território que 
se pretende desmembrar, quanto a do 
que sofrerá desmembramento; em 
caso de fusão ou anexação, tanto a 
população da área que se quer 
anexar quanto a da que receberá o 
acréscimo e a vontade popular se 
aferirá pelo percentual que se 

manifestar em relação ao total da 
população consultada. 
 
(...) 
 
Art 10. O plebiscito ou referendo, 
convocado nos termos da presente 
Lei, será considerado aprovado ou 
rejeitado por maioria simples, de 
acordo com o resultado homologado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral." 

 
No Estado do Espírito Santo, a Lei 

Complementar n.º 146, de 05 de maio de 1999, 
determinou os requisitos legais mínimos para 
criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, assim 
estabelecendo: 
 

“(...) 
 
Art. 1.º - O território do Estado é 
dividido em municípios e estes, 
para fins administrativos em 
Distritos. 
 
(...) 
 
Art. 2.º - A criação a fusão a 
incorporação a anexação e o 
desmembramento de Município, é 
preservada a continuidade e a 
unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano e observados os 
requisitos previstos nesta Lei 
Complementar depende sempre 
de consulta prévia as populações 
interessadas, mediante plebiscito, e 
se efetiva por lei estadual. 
 
Art. 3.º - A criação de Município 
decorre: 
 
I - da fusão de dois ou mais 
Municípios, 
 
II - do desmembramento de parte de 
um ou mais Municípios, 
 
(...) 
 
Art. 5.º - A anexação é a separação 
de parte de um ou de mais 
Municípios para integrar-se a outro. 
(...) 
 
Art. 6.º - O processo de anexação e 
desmembramento é iniciado pelo 
envio à Assembleia Legislativa de 
representação subscrita por, no 
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mínimo, 2.5 % (dois e meio por 
cento) do eleitorado de cada área 
territorial diretamente interessada. 
 
Parágrafo único As assinaturas da 
representação devem ter as firmas 
reconhecidas, acompanhadas de 
indicações acerca do título eleitoral. 
 
Art. 7.º - No caso de fusão e 
incorporação o processo é iniciado 
através: 
 
I - de representação de eleitores, na 
forma do artigo anterior ou;  
 
II - de representação do Prefeito ou 
Prefeitos interessados, com 
aprovação prévia da respectiva 
Câmara Municipal ou; 
 
III - de representação subscrita pela 
maioria dos integrantes das Câmaras 
Municipais interessadas. 
 
Art.. 8.° A representação para a 
fusão e incorporação deve ser 
acompanhada de estudo prévio que 
indique que da medida decorrerá 
maior facilidade para o 
desenvolvimento econômico e social 
integral do novo Município, 
 
Parágrafo Único A representação 
para a anexação será acompanhada 
de demonstração que comprove que 
da anexação decorrerá maior 
desenvolvimento econômico e social 
para a região, assim como maior 
facilidade de acesso da população 
aos serviços públicos e ao centro 
urbano dó novo Município 
 
(...) 
 
Art. 12. No processo de 
desmembramento deve ser verificada 
a existência na área territorial a ser 
desmembrada, os seguintes 
requisitos: 
 
I - população estimada superior a 10 
000 (dez mil) habitantes; 
 
II - eleitorado não inferior a 5 000 
(cinco mil); 
 
III - centros urbanos constituídos 
com o número de casas superior a 
400 (quatrocentas); 

IV - renda igual ou superior a 3.0 
(três) milésimos da receita estadual 
de impostos do último exercício, sem 
que a área remanescente tenha 
perda superior a 35% (trinta e cinco 
por cento) de sua arrecadação; 
 
V - condições apropriadas, na sede 
do futuro Município, para a 
instalação da Prefeitura, da Câmara 
Municipal e dos órgãos 
indispensáveis ao bem-estar da 
comunidade; 
 
VI - não interrupção da 
continuidade territorial do 
Município ou Município 
 
(...).” (Grifei) 

 
Na Ação de Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) n.° 2967 - 19/03/04: 
 

“(...) 
 
O Partido Progressista - antigo PPB 
- ajuizou, no Supremo Tribunal 
Federal, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, com medida 
cautelar contra dispositivo da Lei n.º 
7.993/02, do Estado da Bahia, 
referente aos limites geográficos do 
município de Seabra (art. 1.º, 4.º 
tópico, Lei Estadual 7.993/02-BA). 
 
A Lei segundo o partido, "acarretou 
o desmembramento do município de 
Seabra, bem como a incorporação 
da área desmembrada ao município 
de Barra Mendes, além de afrontar 
diretamente a Constituição 
Federai no artigo 18, § 4.° - que 
preserva a integridade territorial dos 
municípios. 
 
Na ação o PP afirma que “o 
deputado Jurandy Oliveira, na 
tentativa de legitimar a alteração 
dos limites municipais, declarou que 
os limites intermunicipais inseridos 
na área em questão regulamentada 
até o ano de 1953, já não atende à 
dinâmica do espaço, requer correção 
e atualização”. 
 
Entretanto, defende o Partido 
Progressista, na prática operou-se o 
desmembramento de vários 
povoados do município de SEABRA, 
quais sejam Palmeira dos Mendes, 
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Lagoinha, Olhos D'Água de António 
Francisco, Mata do Mendes, 
Serrinha, Baixio da Aguada, Baixio 
do Angical, Areião e Araquã, 
correspondendo a um contingente 
populacional de aproximadamente 
1500 habitantes", além de outros 
municípios vizinhos que, por força 
da referida lei, foram agregados ao 
território do município de Barra 
Mendes. 
 
Desta forma, alega-se, é 
entendimento pacífico que qualquer 
alteração de áreas entre 
municípios, retirando parte de um 
e integrando a outro, caracteriza 
hipótese de desmembramento, 
atraindo incidência constitucional. 
Por fim, o partido requer que seja 
concedida medida cautelar para 
sustar a eficácia do artigo 1.º 
quarto tópico, da Lei n.º 7993/02, 
da Bahia, e que sejam notificadas a 
Assembleia Legislativa e o 
governador do estado para 
prestarem informações. 
 
A Ação foi distribuída ao ministro 
relator Sepúlveda Pertence. Este 
alegou, primeiramente, que há 
décadas, o STF tem admitido a 
viabilidade da ADI para controle de 
constitucionalidade das leis de 
criação de Municípios. 
 
Em defesa à Lei, Pertence diz que o 
art. 18, § 4.°, CF é de eficácia 
contida, ou seja, tem aplicabilidade 
imediata, integral, plena, mas que 
pode ter reduzido seu alcance pelo 
legislador infra-constitucional. 
Desta forma, é lícita a propositura 
da referida Lei, já que o Ministro 
entende que a lei extraordinária em 
questão não desmembrou município, 
apenas corrigiu os limites entre os 
municípios. 
 
(...).” 

 
Entretanto, o relator afirma que deve haver 

um plebiscito, antecedido por urrs estudo de 
viabilidade municipal, sendo o argumento da falta de 
plebiscito suficiente para legitimar o pedido de 
inconstitucionalidade da lei impugnada. 

No documento intitulado "O Espírito Santo 
de Cidades Sustentáveis" (2004), elaborado pelo 
Governo do Estado sob coordenação do Instituto de 
Apoio a Pesquisa Jones dos Santos Neves (IPES), o 

autor alertava para necessidade de ações conjuntas 
entre o Estado e Municípios no ordenamento da rede 
urbana estadual, a partir do planejamento territorial 
que aumentasse a eficiência do gasto público, do 
investimento e das atividades económicas, 
promovendo a descentralização do 
desenvolvimento e respeitando as tradições sócio-
cuiturais de cada Município. 

Diante do exposto, o Município de Jerônirno 
Monteiro, solicitou ao Governador do Estado, que 
providenciou através do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal (IDAF) órgão responsável 
pela cartografia do Estado, a elaboração do Estudo 
de Viabilidade Municipal, dentro dos requisitos 
legais e técnicos para o desmembramento de áreas 
rurais dos Municípios de Alegre, Cachoeiro de 
Itapemirim e Muqui, para serem anexadas ao 
Município de Jerônirno Monteiro, devidamente 
concluído e encaminhado a este Município através do 
OF/SEAM n.º 267, datado do dia 13 de julho de 2007, 
que assim relata: 

 
“Face aos aspectos terrítoriais, 
demográficos e legais aqui 
apresentados, não foram encontrados 
motivos técnicos que impeçam o 
andamento do processo de 
anexação de áreas pelo Município 
de Jerônirno Monteiro. Há de se 
destacar que esta incorporação de 
territórios atenderá aos anseios da 
população local, histórica e 
socialmente ligadas a este 
Município”. (grifei) 
 
“O trabalho de campo realizado por 
este Departamento nas pretensas 
áreas de anexação constatou que 
mesmo sendo espaços 
extraterritoriais, a Prefeitura de 
Jerônirno Monteiro já presta 
serviços a essas populações. Assim, 
a anexação representa a 
legitimação das ações já realizadas 
há tempos pelo executivo municipal”. 
 

 Em face ao exposto e convicto da importância 
da correção de um erro histórico com as populações 
diretamente envolvidas, e considerando que o 
Estudo de Viabilidade Municipal elaborado pelo 
IDAF, garante que a retificação dos limites do 
Município de Jerônimo Monteiro com os Municípios 
vizinhos de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Muqui 
não trazem nenhuma consequência negativa para 
os Municípios envolvidos, muito pelo contrário, irá 
facilitar a vida população residente na área. 
 Segue anexo a este ofício a cópias 
xerografadas do Estudo de Viabilidade Municipal 
elaborado pelo IDAF, do abaixo assinado dos 
moradores das áreas em questão com as firmas 
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devidamente reconhecidas em cartórios, de revistas, 
jornais, mapas e documentos que ajudam a 
comprovar e a retratar os fatos relatados neste ofício. 

Diante dos fatos acima relatado, e tendo a 
certeza que essa respeitada Casa de Leis dará inicio 
aos trabalhos para a retificação desse erro 
histórico com a população diretamente envolvida 
neste processo, e assim, corrigir uma distorção legai 
que vem prejudicando toda a população da área 
diretamente envolvida, ficamos aguardando 
deferimento. 

 
Atenciosamente, 

 
FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO 

Prefeito Municipal 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. À Procuradoria Geral para 
tomar ciência. 

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

133/2009. 
 
Vitória, 03 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Conforme determina a Lei 8.666/93, em seu 
Art. 116, § 2.°, comunicamos a V. Ex.ª que esta 
Secretaria celebrou Convênio n.º 04/2009, através dos 
autos de n.º 45660522/2009, com a Federação das 
Indústrias do Estado do Espírito Santo - FINDES. 

Objeto: Cooperação técnica e financeira 
visando apoio para a realização do 27.° Encontro 
Econômico Brasil/Alemanha, realizado no período de 
30 de agosto a 1.º de setembro de 2009, no Centro de 
Convenções de Vitória - Vitória/ES. 
 

Atenciosamente, 
 

GULHERME GOMES DIAS 
Secretário de Estado e Desenvolvimento 

 
Av. Nossa Senhora da Penha, 784 – 3.º Andar - Ed. 
R S Trade Tower - Praia do Canto - CEP: 29.055-

132 - Vitória/ES - Tel.: (27) 3380.2222 
 

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

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

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

358/2009. 
 
Vitória, 28 de agosto de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminhamos, nos termos do art. 125 do 
Regimento Interno deste Tribunal, cópia do Parecer 
Prévio TC-096/2009, proferido no Processo TC-
3545/2009, que trata de Prestação de Contas do 
Executivo Estadual, referentes ao exercício de 2008. 

Acompanham este Ofício o Parecer Prévio TC-
096/2009, o Relatório Técnico das Contas do 
Governador do Estado do Espírito Santo, de fls. 
6357/6585, o Parecer n.º 4553/2009, da ilustrada 
Procuradoria de Justiça de Contas e o voto do Eminente 
Relator. 
 

Atenciosamente, 
 

MARCOS MIRANDA MADUREIRA 
Conselheiro Presidente 

 
Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá - Caixa Postal 

246 - Telefone: (27) 3334-7600 Tele/fax: (27) 3345-
1533 - CFP 050 913 Endereço - Eletrônico: 

www.tce.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. À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 

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

91/2009. 
 
Vitória, 09 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Reginaldo Almeida, Deputado com assento 
nesta Casa de Leis, vem por meio desta informar que 
estará impossibilitado de participar da sessão 
ordinária do dia 09 de setembro do ano em curso, por 
motivos de força maior.  

Sem mais para o momento, agradecemos a 
Vossa Excelência e apresentamos, 
 

Cordiais saudações. 
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REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

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

OFÍCIO N.º 225/2009. 
 
Vitória, 09 de setembro de 2009. 

 
Senhor Presidente, 

 
Com base no Capítulo IV, art. 305, § 6.º, do 

Regimento Interno, solicito justificar a minha 
ausência na sessão ordinária realizada nesta data. 
 
 Atenciosamente, 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual  

Líder DEM 
 

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

OFÍCIO N.º 361/2009. 
 
Vitória, 03 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Justifico a minha ausência na Sessão 
Ordinária do dia 09 de setembro (quarta-feira), nos 
termos do § 6.º, do art. 305 do Regimento Interno.  
 

Atenciosamente, 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Justificadas as ausências. À 
Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 132/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 10 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Amparado no art. 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual decidi vetar totalmente por 
inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, o 
Projeto de Lei n.º 591/2007, de autoria do ex-
Deputado Elion Vargas, cujo teor é o seguinte “Cria 
a Política Estadual de Recuperação dos Lagos”. 

Ouvida a Procuradoria Geral do Estado, 
assim se manifestou aquele órgão com o parecer 
seguinte, que aprovo e adoto: 
 

“Da inconstitucionalidade formal. 
Reserva de iniciativa. Invasão da 
competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo Estadual para 
legislar sobre matéria 
administrativa. Violação ao art. 61, 
§ 1.º, inciso II, “e”, art. 84, incisos 
II e VI, alínea “a”, da Constituição 
Federal e art. 63, parágrafo único, 
incisos III e VI, da Constituição 
Estadual”. 

 
A lei em nascedouro institui a política de 

recuperação e proteção dos lagos que se encontram 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, com o 
objetivo de promover a compensação dos impactos 
negativos ambientais decorrentes de ações humanas.  

Embora, a priori, seja nobre a intenção do 
legislador incentivar a promoção de ações e debates 
para a avaliação de impactos, sistemas de controle e 
conscientização da população sobre a importância 
desse ecossistema, de acordo como discorre o art. 3.º 
do Projeto de Lei ora analisado, esta matéria acaba 
por interferir diretamente nas matérias privativas do 
Chefe do Poder Executivo. Pois, compete ao 
Governador do Estado exercer, com exclusividade, a 
direção superior da Administração e iniciar o 
processo legislativo de leis que prescrevem 
obrigações e funcionamento dos órgãos vinculados 
ao Poder Público, conforme determina o art. 61, §1.º, 
inciso II, alínea “e”1, e o art. 84, incisos II e VI, 
alínea “a”2, todos da Constituição Federal. 

Com efeito, é importante frisar ser 
plenamente aplicável a força vinculante dos 
dispositivos supracitados na esfera estadual, 
conforme verifica-se no inciso III, do parágrafo 
único, do art. 63, da Constituição do Estado do 
Espírito Santo, in verbis: 
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CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

 
Parágrafo único – são de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
 
[...] 
 
III – organização administrativa e 
pessoal da administração; 

 
Posto isso, não pode o Poder Legislativo 

definir quais, como e quando a Administração 
Pública implementará políticas estaduais acerca do 
ecossistema lacustre de nosso Estado. Esta é função 
do Poder Executivo, que deverá ser executada por 
meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – SEAMA -, responsável pelos 
assuntos afetos ao uso sustentável dos recursos 
naturais e à melhoria da qualidade ambiental. 

Nesse sentido, se manifestou a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal3, mencionando que 
compete privativamente ao Chefe do Poder 
Executivo a atividade legiferante a respeito de 
matéria tipicamente administrativa, isto é, de 
funcionamento e organização da Administração 
Pública: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO - PROJETO DE 
LEI VETADO - VETO 
GOVERNAMENTAL REJEITADO 
- CRIAÇÃO DO CONSELHO DE 
TRANSPORTE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO - CLÁUSULA DE 
RESERVA - USURPAÇÃO DE 
INICIATIVA DO GOVERNADOR 
DO ESTADO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA E 
REFERENDADA PELO 
PLENÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. - A 
disciplina normativa pertinente ao 
processo de criação, estruturação e 
definição das atribuições dos 
órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública estadual 
traduz matéria que se insere, por 

efeito de sua natureza mesma, na 
esfera de exclusiva iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo local, 
em face da cláusula de reserva 
inscrita no art. 61, § 1.º, II, e, da 
Constituição da República, que 
consagra princípio fundamental 
inteiramente aplicável aos Estados-
membros em tema de processo 
legislativo. Precedentes do STF. - O 
desrespeito à prerrogativa de 
iniciar o processo de positivação do 
Direito, gerado pela usurpação do 
poder sujeito à cláusula de reserva, 
traduz vício jurídico de gravidade 
inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta 
a infirmar, de modo irremissível, a 
própria integridade do ato 
legislativo eventualmente editado. 
Precedentes do STF. 
(ADI-MC 1391/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Celso de Mello. 
Julgado em 01/02/1996. Publicado 
em 28/11/1997). 

 
CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI QUE 
ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DE CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO C.F., art. 61, 
§ 1.º, II, e, art. 84, II e VI, Lei 7.157, 
de 2002, do Espírito Santo. 
I – É de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo a proposta de lei 
que vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da 
administração pública: CF, art. 61, 
§1.º, II, e, art. 84, II e VI. 
II – As regras do processo 
legislativo federal, especialmente 
as que dizem respeito à iniciativa 
reservada, são normas de 
observância obrigatória pelos 
Estados-membros. 
III – Precedentes do STF. 
IV – Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. 
(ADI 2719/ES. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Carlos Velloso. 
Julgado em 20/03/2003. Publicado 
em 25/04/2003) 
 
Processo legislativo: reserva de 
iniciativa ao Poder Executivo (CF, 
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art. 61, §1.º, e): regra de absorção 
compulsória pelos Estados-
Membros, violada por lei local de 
iniciativa parlamentar que criou 
órgão da administração pública 
(Conselho de Transporte da Região 
Metropolitana de São Paulo – CTM): 
inconstitucionalidade. 
(ADI 2072/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. 
Julgado em 09/05/2002. Publicado 
em 07/06/2002) 

 

Pelo exposto, fica caracterizado a 
inconstitucionalidade formal do Autógrafo de Lei 
200/2009 de iniciativa parlamentar, por dispor a 
respeito da organização e do funcionamento da 
Administração Pública. 

 
Da inconstitucionalidade material do Autógrafo 
de Lei n.º 200/2009: desrespeito ao postulado da 
reserva de Administração e independência e 
harmonia entre os Poderes – artigo 2.º da 
Constituição Federal: 

 

Como consequência do vício de 
inconstitucionalidade formal acima denunciado, há 
que se reconhecer que o Autógrafo de Lei em 
comento também padece de inconstitucionalidade 
material, haja vista a ofensa ao postulado da Reserva 
de Administração, corolário do princípio da 
Harmonia e Independência entre os Poderes, previsto 
no art. 2.º da Carta Magna. 

Isso porque os dispositivos da propensa Lei 
em análise, além de instituírem orientações referentes 
à criação e operacionalização de política pública 
relacionada com a preservação do meio ambiente, 
ainda estabelece regra de conduta ao Poder Executivo 
relacionada ao apoio técnico e financeiro destinado 
aos municípios que detêm, nos limites de seu 
território, lagos com significativo impacto ambiental.  

Por esta razão, invade o campo reservado à 
atuação do Chefe do Poder Executivo, e, via de 
consequência, fere brutalmente os princípios da 
Reserva da Administração e Separação dos Poderes, 
não só por interferir, mas, principalmente, por 
usurpar a autonomia necessária do Executivo, 
especialmente no que toca à sua função típica: 
administrar.  

No voto proferido no julgamento da ADIN 
n.º 2364/AL, o Ministro Relator Celso de Mello 
assim se pronunciou a respeito dos aludidos 
princípios no quadrante do contexto em estudo: 
 

VOTO RELATOR MINISTRO 
CELSO DE MELLO: 
 
“[...] 
 
Vê-se, desse modo, que a 
intervenção normativa do Poder 
Legislativo, mediante lei, em área 

constitucionalmente reservada à 
atuação administrativa do Poder 
Executivo, qualifica-se como 
procedimento incompatível com os 
padrões ditados pelo princípio da 
separação dos poderes. 
É que não se pode ignorar, 
presente o contexto ora em exame, 
que, em tema de desempenho 
concreto, pelo Poder Executivo, 
das funções tipicamente 
administrativas que lhes são 
inerentes, incide clara limitação 
material à atuação do legislador, 
cujas prerrogativas institucionais 
sofrem as restrições derivadas do 
postulado constitucional da 
reserva de Administração. 
A reserva de Administração – 
segundo adverte J. J. GOMES 
CANOTILHO (“Direito 
Constitucional”, p. 810/811, 5.ª ed., 
1991, Almedina, Coimbra) – 
constitui limite material à 
intervenção do Poder Legislativo, 
pois, enquanto princípio fundado 
na separação orgânica e na 
especialização funcional das 
instituições do Estado, caracteriza-
se pela identificação, no sistema, de 
um “núcleo funcional (...) 
reservado à administração contra 
as ingerências do parlamento”, por 
envolver matérias que, diretamente 
são atribuídas à instância executiva 
de poder, revelam-se insuscetível de 
deliberações concretas por parte do 
Legislativo, desvestido, portanto, sob 
tal perspectiva, de qualquer 
prerrogativa que lhe permita praticar, 
com repercussão sobre os servidores 
públicos vinculados ao Poder 
Executivo, verdadeiros atos 
administrativos referentes à 
investidura funcional ou à sai 
eventual invalidação 
[...]” 
(ADI-MC 2364/AL. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgado em 1.º/08/2001. 
Publicado em 14/12/2001). 

 
No tocante, especificamente, aos projetos 

de leis de iniciativa parlamentar que instituem 
programas, campanhas e políticas públicas – como 
é o caso dos autos - o Supremo Tribunal Federal já 
se manifestou no sentido de sua 
inconstitucionalidade, por afrontarem o art. 61, 
§1.º, II, alínea “e”, da Constituição Federal. É o 
que se infere dos julgados abaixo transcritos: 
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ADI 2799 
 
EMENTA: 
CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - 
LIMINAR. Há o sinal do bom direito 
e o risco de manter-se com plena 
eficácia o quadro quando o diploma 
atacado resultou de iniciativa 
parlamentar e veio a disciplinar 
programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria 
de Estado - a dispor sobre a estrutura 
funcional pertinente. Segundo a 
Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o 
processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - 
alínea "e" do § 1.º do art. 61 da 
Constituição Federal. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 11.605, de 23 de abril de 
2001 (Cria o Programa de 
Desenvolvimento Estadual do 
Cultivo e Aproveitamento da Cana-
de-açúcar e seus derivados – 
PRODECANA – no Rio Grande do 
Sul). 
 
(ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Marco Aurélio. 
Julgado em 01/04/2004. Publicado 
em 21/05/2004) 

 
ADI 1144 
 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR. LEI 
10.238/94 DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 
10.238/94 do Rio Grande do Sul, que 
instituiu o Programa Estadual de 
Iluminação Pública. Vício de forma: 
lei de iniciativa parlamentar. Afronta 
ao disposto no art. 61, §1.º, II, “e”, 
da Constituição Federal. Presença 
dos requisitos necessários ao 
deferimento da medida cautelar. 

 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 10.238, de 15 de agosto de 
1994 (Institui o Programa de 
Iluminação Pública) 
(ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Francisco Rezek. 

Julgado em 23/02/1995. Publicado 
em 04/05/2001) 

 
Pelo quanto foi dito, tem-se que o Autógrafo 

de Lei n.º 200/2009 padece também de vício de 
inconstitucionalidade material, por ferir os Princípio 
da Reserva da Administração e Harmonia e 
Independência de Poderes”. 

 
Atenciosamente, 

 
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO 

Governador do Estado em exercício 
 

1 - Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
§ 1.º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
[...] 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI. 
 
2 - Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 
administração federal; 
[...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:(Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 32, de 2001) 
a) - organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
(Incluída pela Emenda Constitucional n.º 32, de 2001). 
3 - Na ADIN/MC 1.846, rel. Min. Carlos Velloso, DJ: 25.6.98, a Corte 
considerou “juridicamente relevante a argüição de ofensa à iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo para a propositura de leis que 
versam sobre matéria administrativa, e de invasão da esfera de 
atribuições deste, a quem cabe a direção e o funcionamento da 
Administração”. – grifos acrescidos. 

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

 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Luciano Pereira. 

Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM 
N.º 133/2009. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 10 de setembro de 2009. 
 
Senhor Presidente: 
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Comunico a V. Ex.ª que Amparado nos 
artigos 66, § 2.° e 91, IV da Constituição Estadual 
decidi vetar totalmente o Projeto de Lei n.º 
540/2007, de autoria do Deputado Marcelo Coelho, 
que “dispõe sobre a apreensão de veículos em blitz 
em rodovias estaduais ou em postos da Polícia 
Rodoviária Estadual e dá outras providências”. 

Solicitei a audiência da Procuradoria Geral 
do Estado que se manifestou com o parecer que adoto 
e reproduzo a seguir: 
 

“Da inconstitucionalidade formal 
do autógrafo – competência 
legislativa privativa da União para 
legislar sobre trânsito – Art. 22, XI 
da CF: 
 
O art. 22, XI da CF1 determina ser 
competência privativa da União 
legislar sobre trânsito e transporte. 
Assim, no exercício de sua 
competência privativa, a União 
editou o Código de Trânsito 
Brasileiro – Lei n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. 

 
Embora o parágrafo único do art. 22 da CF2 

admita delegação legislativa através de lei 
complementar para tratar de questões específicas, o 
legislador federal não delegou competência para os 
Estados legislarem sobre trânsito e transporte. E não 
havendo delegação legislativa, continua sendo da 
União a competência legislativa privativa para a 
matéria, sendo, portanto, vedado os Estados e 
Municípios legislar sobre o assunto sob pena de ferir 
o Pacto Federativo, cláusula pétrea da ordem 
constitucional vigente, esculpida no art. 18 de nossa 
Carta Magna3. 

 
Na lição do professor Alexandre de Moraes: 
 

“A adoção da espécie federal de 
Estado gravita em torno do 
princípio da autonomia e da 
participação política e pressupõe a 
consagração de certas regras 
constitucionais, tendentes não 
somente à sua configuração, mas 
também à sua manutenção e 
insolubilidade. 
 O mínimo para a 
caracterização da organização 
constitucional federalista exige, 
inicialmente, a decisão do 
legislador constituinte, por meio 
da edição de uma constituição, em 
criar o Estado Federal e suas 
partes indissociáveis, a Federação 
ou União, e os Estados-membros, 
pois a criação de um governo 

geral supõe a renúncia e o 
abandono de certas porções de 
competências administrativas, 
legislativas e tributárias por 
parte dos governos locais. 
 
Além disso, a Constituição deve 
estabelecer os seguintes princípios: 
 
(...) 
- repartição constitucional de 
competências entre a União, 
Estados-membros, Distrito Federal 
e Municípios; 
(...)”4 

 
Note-se que sequer emenda constitucional 

pode alterar a autonomia entre as esferas federativa 
(art. 60, § 4.°, I da CF5), muito menos se admite que 
uma lei estadual venha interferir em outro ente 
federado, como a União. 

Destacamos também a doutrina de 
FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA6 
que, ao abordar o tema relativo à repartição de 
competências na Constituição Federal, esclarece: 
 

“O problema nuclear da repartição de 
competências na Federação reside na 
partilha da competência legislativa, 
pois é através dela que se expressa o 
poder político, cerne da autonomia 
das unidades federadas.  
É na capacidade de estabelecer as 
leis que vão reger as suas próprias 
atividades, sem subordinação 
hierárquica e sem a intromissão das 
demais esferas de poder, que se 
traduz fundamentalmente a 
autonomia de cada uma dessas 
esferas. 
[...] 
Assim, guardada a subordinação 
apenas ao poder soberano – no caso 
o poder constituinte, manifestado 
através de sua obra, a Constituição –, 
cada centro de poder autônomo na 
Federação deverá necessariamente 
ser dotado da competência de criar o 
direito aplicável à respectiva órbita. 
E porque é a Constituição que faz a 
partilha, tem-se como consequência 
lógica que a invasão, não importa 
por qual das entidades federadas, 
do campo da competência 
legislativa de outra resultará 
sempre na inconstitucionalidade 
da lei editada pela autoridade 
incompetente. Isso tanto no caso de 
usurpação de competência 
legislativa privativa, como no caso 
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de inobservância dos limites 
constitucionais postos à atuação de 
cada entidade no campo da 
competência legislativa 
concorrente.” 
 

Neste diapasão, ao legislar sobre matéria de 
telecomunicações o legislador estadual invadiu a 
competência legislativa privativa da União para a 
matéria de telecomunicações, incorrendo em 
inconstitucionalidade formal e ferindo o princípio 
do Pacto Federativo. 

Com estas considerações, três pontos podem 
ser fixados: (1) a competência legislativa para a 
matéria de trânsito é privativa da União, não restando 
competência para o Estado-membro dispor sobre o 
assunto (art. 22, XI da CF); (2) embora o parágrafo 
único do art. 22 da CF7 admita delegação legislativa, 
através de lei complementar para tratar de questões 
específicas, o legislador federal não delegou 
competência para os Estados legislarem sobre 
procedimentos para remoção ou retenção de veículo 
automotor8; e (3) ainda que a competência da União 
para a matéria não fosse privativa, o autógrafo em 
comento conflita com o disposto no CTB sobre a 
matéria – (a) seja quanto ao prazo para remoção do 
veículo, (b) seja quanto à escolha do serviço de 
guincho –, nos seguintes termos: 

 
A) Quanto à pretensão de retenção de 

veículo pelo prazo de 48 horas em posto policial 
(art. 1.º do autógrafo), lembramos que o CTB prevê 
expressamente as hipóteses de apreensão, retenção e 
remoção de veículos automotores, e determina a 
forma de liberação destas penalidades nos artigos 
262, 270 e 271, nos seguintes termos: 

 
Art. 262. O veículo apreendido em 
decorrência de penalidade aplicada 
será recolhido ao depósito e nele 
permanecerá sob custódia e 
responsabilidade do órgão ou 
entidade apreendedora, com ônus 
para o seu proprietário, pelo prazo de 
até trinta dias, conforme critério a ser 
estabelecido pelo CONTRAN. 

 
§ 1.º No caso de infração em que seja 
aplicável a penalidade de apreensão 
do veículo, o agente de trânsito 
deverá, desde logo, adotar a medida 
administrativa de recolhimento do 
Certificado de Licenciamento Anual. 

 
§ 2.º A restituição dos veículos 
apreendidos só ocorrerá mediante o 
prévio pagamento das multas 
impostas, taxas e despesas com 
remoção e estada, além de outros 

encargos previstos na legislação 
específica. 
 
§ 3.º A retirada dos veículos 
apreendidos é condicionada, ainda, 
ao reparo de qualquer componente 
ou equipamento obrigatório que não 
esteja em perfeito estado de 
funcionamento. 
 
§ 4.º Se o reparo referido no 
parágrafo anterior demandar 
providência que não possa ser 
tomada no depósito, a autoridade 
responsável pela apreensão liberará o 
veículo para reparo, mediante 
autorização, assinando prazo para a 
sua reapresentação e vistoria. 
 
Art. 270. O veículo poderá ser 
retido nos casos expressos neste 
Código. 
 
§ 1.º Quando a irregularidade puder 
ser sanada no local da infração, o 
veículo será liberado tão logo seja 
regularizada a situação. 
 
§ 2.º Não sendo possível sanar a 
falha no local da infração, o veículo 
poderá ser retirado por condutor 
regularmente habilitado, mediante 
recolhimento do Certificado de 
Licenciamento Anual, contra recibo, 
assinalando-se ao condutor prazo 
para sua regularização, para o que se 
considerará, desde logo, notificado. 

 
§ 3.º O Certificado de Licenciamento 
Anual será devolvido ao condutor no 
órgão ou entidade aplicadores das 
medidas administrativas, tão logo o 
veículo seja apresentado à autoridade 
devidamente regularizado. 
 
§ 4.º Não se apresentando condutor 
habilitado no local da infração, o 
veículo será recolhido ao depósito, 
aplicando-se neste caso o disposto 
nos parágrafos do art. 262. 
 
§ 5.º A critério do agente, não se 
dará a retenção imediata, quando se 
tratar de veículo de transporte 
coletivo transportando passageiros 
ou veículo transportando produto 
perigoso ou perecível, desde que 
ofereça condições de segurança para 
circulação em via pública. 
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Art. 271. O veículo será removido, 
nos casos previstos neste Código, 
para o depósito fixado pelo órgão 
ou entidade competente, com 
circunscrição sobre a via. 

 
Parágrafo único. A restituição dos veículos 

removidos só ocorrerá mediante o pagamento das 
multas, taxas e despesas com remoção e estada, além 
de outros encargos previstos na legislação específica. 

Observamos, pelas disposições acima 
transcritas, que ocorrendo quaisquer das hipóteses 
que ensejem (1) a apreensão do veículo, (2) a 
aplicação da penalidade de retenção sem que seja 
possível a liberação do veículo na forma dos §§ 1.°, 
2.° ou 3.° do art. 270, ou (3) da penalidade de 
remoção do veículo automotor, este deverá ser 
recolhido ao depósito. 

Assim, disposição de lei estadual que 
determine que o veículo irregular seja retido por 48 
(quarenta e oito) horas em posto policial (art. 1.° do 
autógrafo) é inexistente no CTB e também 
flagrantemente conflitante com a determinação de 
recolhimento destes veículos diretamente ao 
depósito. 

 
B) Quanto à possibilidade de escolha do 

serviço de remoção do veículo pelo condutor 
(trazida nos parágrafo único do art. 2.º e 
parágrafo único do art. 3.º do autógrafo), esta 
esbarra na competência entregue pelo CTB ao órgão 
estadual de trânsito – DETRAN-ES – para cuidar da 
matéria.  

 
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, no âmbito de sua circunscrição: 

 
I - cumprir e fazer cumprir a 
legislação e as normas de trânsito, no 
âmbito das respectivas atribuições; 
 
(...) 
 
V - executar a fiscalização de 
trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis pelas 
infrações previstas neste Código, 
excetuadas aquelas relacionadas nos 
incisos VI e VIII do art. 24, no 
exercício regular do Poder de Polícia 
de Trânsito; 
 
VI - aplicar as penalidades por 
infrações previstas neste Código, 
com exceção daquelas relacionadas 
nos incisos  
 
VII e VIII do art. 24, notificando os 
infratores e arrecadando as multas 
que aplicar; 

VII - arrecadar valores provenientes 
de estada e remoção de veículos e 
objetos; 
 
(...) 
 
X - credenciar órgãos ou entidades 
para a execução de atividades 
previstas na legislação de trânsito, 
na forma estabelecida em norma 
do CONTRAN; 
 
(...) 

 
O Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN – regulamentou a prestação do serviço 
de guincho através da Resolução n.º 53/1998 (anexa), 
e o DETRAN-ES, para atender ao disposto pelo 
CONTRAN, dentro de sua competência estabelecida 
no inciso X do art. 22 do CTB, acima transcrito, 
editou a Instrução de Serviço n.º 040/2006 (anexa). 

Com fundamento na citada legislação, o 
DETRAN-ES credencia os interessados na prestação 
do serviço de guincho, que atendam aos requisitos 
estabelecidos na Instrução de Serviço n.° 040/2009.  

Note-se, portanto, que há necessidade do 
prévio credenciamento do serviço de guincho para 
sua atuação na remoção de veículos realizada pela 
polícia de trânsito estadual em sua circunscrição, ou 
seja, nas rodovias estaduais, em respeito ao CTB. 

Desta forma, não há espaço para regramento 
legislativo estadual que disponha de forma diversa, 
autorizando a utilização de serviço de remoção não-
credenciado nas blitz realizadas em rodovias 
estaduais, como pretende os parágrafo único do art. 
2.º e parágrafo único do art. 3.º do autógrafo, haja 
vista que é contrário a dispositivos do CTB. 

Assim, ao legislar sobre matéria de trânsito 
sem a necessária autorização legislativa por lei 
complementar federal, a Assembleia Legislativa 
capixaba incorreu em flagrante inconstitucionalidade 
formal, invadindo o âmbito da competência 
legislativa privativa da União para matéria (art. 22, 
XI da CF), mormente quando suas disposições 
conflitam diretamente com o disposto em lei editada 
pela União dentro de sua competência legislativa (o 
Código de Trânsito Brasileiro)”. 

Por todo exposto o veto total se impõe.  

 
 Atenciosamente, 

 
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO 

Governador do Estado em exercício 

 
1 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XI - trânsito e transporte; 
(...) 

1 Art. 22. (...) 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
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1 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
1 Alexandre de Moraes, in “Constituição do Brasil Interpretada”, São 
Paulo, Ed. Atlas, 2006, pág. 647. 

1 Art. 60. (...) 
§ 4.º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
(...) 
1 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na 
Constituição de 1988. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 80-81. 
1 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XI - trânsito e transporte; 
(...) 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
1 Sobre a impossibilidade do Estado-membro legislar sobre trânsito e 
transporte até que seja publicada lei complementar autorizativa, 
destacamos trecho do voto vencedor da Exma. Ministra Relatora Elen 
Gracie proferido na ADI 3254 / ES : 
“Considero evidente, dessa forma, a ocorrência de vício formal na lei 
estadual em exame, que tratou, inegavelmente, de matéria atinente ao 
trânsito. É pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a 
competência legislativa para dispor sobre esse assunto é atribuída, 
privativamente, à União, conforme reza o art. 22, XI, da Constituição 
Federal. Também concluiu esta Corte que os Estados somente estarão 
autorizados a legislar sobre o tema após o surgimento de lei 
complementar federal prevista no parágrafo único desse mesmo art. 22.” 
 
 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 LEI N.º 442/2009. 
 

Dispõe sobre o acesso preferencial 
aos idosos, portadores de deficiência 
e gestantes em eventos culturais, 
artísticos, desportivos e similares 
realizados em todo o Estado do 
Espírito Santo 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º Fica assegurado aos idosos, 

portadores de deficiência e as gestantes, acesso 
preferencial aos eventos culturais, artísticos, 
desportivos e similares realizados no âmbito do 
Espírito Santo. 
 

§ 1.º Considera-se idoso, para os efeitos desta 
Lei, a pessoa com idade igual ou superior a sessenta 
anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741 de 1.º de 
outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 
  

§ 2.º Nos locais dos eventos deverá ser 
afixado aviso informando quanto ao disposto nesta 
lei. 
 

Art. 2.º O Poder Executivo poderá 
regulamentar a presente lei para sua fiel execução. 

Art. 3.º - Esta lei entra em vigor na data da 
sua publicação. 

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

 
PAULO ROBERTO 

Deputado Estadual - PMN 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Princípio básico da convivência humana 
igualitária e não discriminatória, recomenda 
entendimento de que não há justiça no tratamento 
igual dispensado àqueles que são desiguais.  

O princípio da igualdade de todos perante a 
lei, como tanta solenidade proclamado pelas 
constituições, deve sofrer tempero interpretativo para 
um grande contingente humano que, por genética ou 
por aquisição da vida, foi empurrado a uma condição 
diferenciada que lhes impõe enormes dificuldades. 
São eles os idosos, deficientes e as gestantes. 

Para minimizar e/ou compensar essas 
desigualdades, a Constituição da República e do 
Estado contêm uma série de conceitos e princípios 
que, na prática, devem ser tomados como 
compensação legal em face da limitação humana. 

Nesse contexto, este Projeto tem como 
objetivo precípuo a salvaguarda dos direitos sociais, 
da dignidade e da integridade física do idoso, dos 
portadores de deficiência e das gestantes. 

Assim, a finalidade desta Proposição é 
proporcionar acesso preferencial aos idosos, 
portadores de deficiência e gestantes em eventos 
culturais, artísticos, desportivos e similares realizados 
em todo o Estado do Espírito Santo. 

Entende-se que, com este Projeto, a 
preferência no acesso aos respectivos locais, deve ser 
sempre respeitada, mesmo que para isso, as entradas 
nos estabelecimentos precisem ser liberadas 
antecipadamente a fim de se garantir o fiel 
cumprimento no disposto neste Projeto de Lei. 

As disposições legais em vigor, que 
asseguram os valores básicos de igualdade de 
tratamento e oportunidade a todos os brasileiros e 
especialmente os capixabas, ainda não são suficientes 
aos idosos, gestantes e portadores de deficiência, 
muito embora já existam em nosso ordenamento 
algumas normas que buscam esse fim.  

Pretende-se um tratamento preferencial na 
compra ou obtenção de ingresso para eventos 
culturais, artísticos e desportivos, bem como o acesso 
aos respectivos locais. As dificuldades para adquirir 
um ingresso ou permanecer por tempo indeterminado 
em fila de acesso a um evento, não devem ser óbices 
para a participação nas manifestações públicas que 
proporcionam cultura e lazer. 

Ao aprovar este projeto, estamos 
incentivando o entretenimento de pessoas que 
necessitam de integração social e de participação 
como cidadãos no pleno exercício dos seus direitos.  
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Isto posto, conclamo os Nobres Pares à 
aprovação desta proposição na forma apresentada. 

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

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

DE LEI N.º 443/2009. 
 

Altera a denominação da 
“Faculdade de Música do Espírito 
Santo (FAMES)” para “Faculdade 
de Música do Espírito Santo - 
Maurício Rodrigues de Oliveira” 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º - Fica alterada a denominação da 

Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo 
(FAMES) passando a denominar Faculdade de 
Música do Espírito Santo -Maurício Rodrigues de 
Oliveira. 
 

Art. 2.º - Esta lei entra em vigor a partir da 
data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual - PMN 

 
JUSTIFICATIVA  

 
A presente propositura tem por objetivo 

prestar homenagem póstuma àquele que é 
considerado o maior Músico do Estado e um dos 
maiores violonistas brasileiros de todos os tempos, 
Maurício Rodrigues de Oliveira.  

Maurício Rodrigues de Oliveira nasceu em 
Vitória, no dia 19 de julho de 1925. De família 
simples, filho de pescador, passou a infância na Praia 
do Suá, onde garoto aprendeu a tocar cavaquinho e 
depois passou para o violão. Aos seis anos, já fazia 
algumas notas, mostrando ao pai o desejo de seguir a 
vida adulta compondo canções. Aos oito anos fez sua 
primeira apresentação em público. 

Na adolescência, formou dupla com o irmão 
José – os Irmãos Oliveira. Aos quinze anos passou a 
integrar o regional de chorinho que se apresentava na 
recém-formada Rádio Clube do Espírito Santo, 
consolidando ainda mais seu desejo de ser músico. 

Todavia, a grande consagração da sua 
carreira deu-se em 1955, quando se apresentou 

durante o 5.º Festival Mundial da Juventude, na 
Polônia. Classificado em segundo lugar na 
competição, ganhou notoriedade com a execução de 
uma de suas principais composições, "Canção da 
Paz", música instrumental que traduzia, em sons, os 
horrores da Segunda Guerra Mundial. 

Nos anos 60, foi o maestro e arranjador de 
todas as músicas nos quatro festivais capixabas de 
música organizados pelo jornalista Milson Henriques. 
Posteriormente, dedicou-se à gravação da obra completa 
de Villa-Lobos e ficou consagrado como um dos 
maiores violonistas brasileiros de todos os tempos. Sua 
biografia "O Pescador de Sons", escrita pelo jornalista 
Marien Calixte, serviu de base para um documentário 
sobre a sua vida dirigido por Clóvis Mendes. 

Sua contribuição para o sucesso da Faculdade 
de Música de Música do Espírito Santo iniciou no final 
da década de 70. Em 1979 ingressou para os quadros 
funcionais da então EMES – Escola de Música do 
Espírito Santo, como titular da cadeira de Violão.  

Já em 1982 ocupou o cargo máximo da 
Instituição, tornando-se Diretor da Escola de Música 
do Espírito Santo. Enquanto Diretor lutou para que a 
Instituição tivesse um futuro promissor, contribuindo 
com sua dedicação, experiência e amor pela música.  

As últimas apresentações públicas do músico 
ocorreram em 2006, quando recebeu o Prêmio Taru, 
no Teatro Carlos Gomes, momento em que foi 
homenageado pelo projeto História Viva, no Centro 
Cultural Majestic, e apresentou-se com o filho Tião 
Oliveira. 

Falecido em 1.º (primeiro) de setembro de 
2009, aos 85 anos, Maurício Rodrigues de Oliveira 
deixa uma vida dedicada à música. “O violão é a 
minha alma; minha alma é o violão. Eu não tenho 
alma não; minha alma é um violão” – Maurício 
Rodrigues de Oliveira. 

Sem dúvida, é inegável o reconhecimento de 
Maurício Rodrigues de Oliveira para o cenário 
musical capixaba, sendo justa, portanto, essa 
homenagem a esse grande expoente da música nesse 
Estado, ao dedica seu nome à Faculdade de Música 
do Espírito Santo. 

Diante todo o exposto, conclamo aos Nobres 
Pares desta Casa Legislativa à aprovação do presente 
Projeto de Lei, nos termos ora apresentados.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. À Comissão de Justiça, 
na forma do art. 276 do Regimento Interno. 

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

DE LEI N.º 444/2009. 
 

Dispõe sobre a inserção de frases 
educativas alusivas às normas gerais 
de circulação e conduta do Código 
de Trânsito Brasileiro em 
propagandas veiculadas no âmbito 
Estadual 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º- Fica obrigatória a inserção de frases 

educativas alusivas às normas gerais de circulação e 
conduta do Código de Trânsito Brasileiro nos 
anúncios publicitários de veículos, bem como nas 
divulgações de competições esportivas que envolvam 
veículos automotores, veiculadas no Estado do 
Espírito Santo, nos meios de comunicação. 
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, consideram-
se veículos os definidos no Código Brasileiro de 
Trânsito. 
 

Art. 2.º - O não cumprimento desta Lei, 
acarretará em multa de 1000 (mil) – Valores de 
Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, nos casos 
de reincidências, esse valor será cobrado em dobro. 
 

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

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2009. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT  

 
JUSTIFICATIVA 

 
É nítida e notória que a sociedade brasileira 

não foi devidamente preparada para uma convivência 
harmoniosa com o trânsito de veículos e suas normas. 
As estatísticas provam que milhares de pessoas são 
mortas ou mutiladas anualmente, vítimas de acidentes 
de trânsito. 

As normas gerais de circulação e conduta do 
Código Brasileiro de Trânsito parecem esquecidas, 
que somado muitas vezes com o mal estado de 
conservação de veículos e rodovias, coloca em risco a 
vida do infrator e dos demais motoristas e pedestres. 

Conscientizando os condutores e pedestres 
estaremos colaborando para mudanças de 
comportamento no trânsito, o que certamente se 
refletirá nas futuras estatísticas. 

Esperamos contar com o apoio de todos para 
a sua rápida aprovação e transformação em norma 
legal. 

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

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N.º 445/2009. 

Garante o direito de acesso, aos 
brasileiros naturalizados e 
estrangeiros aos cargos e empregos 
públicos da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta, em 
condições de igualdade do cidadão 
brasileiro nato, conforme o art. 37, 
inciso I, da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 19/98 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1.º Fica garantido o acesso de brasileiros 
naturalizados e estrangeiros em situação regular e 
permanente, aos cargos, funções e emprego públicos 
na Administração Estadual Direta e Indireta, em 
condição de igualdade ao do cidadão brasileiro nato, 
conforme o disposto no art. 37, inciso I, da 
Constituição Federal, com a redação dada Emenda 
Constitucional n.º 19/98. 
 

Art. 2.º Para os efeitos desta lei considera-se. 
 

“I – natos: 
 
a) os nascidos na República 
Federativa do Brasil, ainda que de 
pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu pais; 
 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil; 
 
c) os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade 
brasileira. 
 
II – naturalizados: 
 
a) os que, na forma da lei, adquiram 
a nacionalidade brasileira, exigidas 
aos originários de países de língua 
portuguesa apenas residência por um 
ano ininterrupto e idoneidade moral; 
 
b) os estrangeiros de qualquer 
nacionalidade residentes na 
República Federativa do Brasil há 
mais de quinze anos ininterruptos e 
sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 
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§ 1.º Aos portugueses com residência 
permanente no País, se houver 
reciprocidade em favor de 
brasileiros, serão atribuídos os 
direitos inerentes ao brasileiro, salvo 
os casos previstos nesta Constituição. 
 
§ 2.º A lei não poderá estabelecer 
distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos 
previstos na Constituição”. 
 

Art. 3.º O brasileiro naturalizado, o cidadão 
português e o estrangeiro participarão em igualdade 
de condições ao do brasileiro nato, de concursos 
públicos e das seleções públicas estaduais para fins 
de contratação, sendo proibido qualquer tipo de 
discriminação. 
 

Art. 4.º O estrangeiro que tiver obtido no 
exterior diploma ou qualquer outro título que indique 
o grau de escolaridade exigido para o cargo ou 
função a serem ocupados ou desempenhados, deverá 
apresentar a respectiva convalidação por parte da 
autoridade educacional brasileira competente. 
 

Art. 5.º Ficam mantidas as demais 
disposições aplicáveis ao provimento de cargos, 
funções e empregos públicos, as normas que regem o 
regime jurídico do servidor público estadual, bem 
como as normas contidas na Consolidação das Leis 
do Trabalho e suas alterações. 
 

Art. 6.º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Afirmar a prevalência dos princípios sobre as 

“normas” ou apontar que a isonomia ostenta status de 
princípio constitucional, embora correto, não parece 
suficiente para resolver relevantes problemas. 
 Sim, porque evidentemente a mera dicção do 
art. 5.º da Constituição Federal, no sentido de que 
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza”, não tem o condão de remover 
desigualdades existentes, e à profusão no mundo real, 
desigualdades essas frequentemente reconhecidas 
pelo Direito.  

Num mundo em que a idéia de 
“globalização” parece ainda utópica, a despeito de 
iniciativas expressivas nesse sentido (como a da 
Comunidade Européia), os conceitos de “nação” e de 
“nacionalidade” conservam significativa relevância, 

irradiando inúmeras conseqüências jurídico-
constitucionais de contendo discriminatório. 

Do contrário, deveriam desaparecer da 
Constituição os conceitos “nacional” e 
“estrangeiro”, ou de “brasileiro nato” e “brasileiro 
naturalizado”. 

Por outro lado, há evidente correlação 
lógica abstrata entre o critério de discrímen (a 
“nacionalidade”) e o tratamento jurídico 
diversificado contemplado na Constituição Federal. 

O legislador constitucional, procurou tratar 
com especial cautela o acesso aos cargos, 
empregos e funções públicas. 

Os brasileiros, por manterem vínculos 
permanentes com o País, por serem cívica e 
culturalmente identificados com ele, por 
cultivarem o sentimento de “nacionalidade”, 
estarão psicologicamente mais identificados com 
os interesses nacionais do que os estrangeiros e 
assim, de regra, mais aptos para o desempenho da 
função pública. 

Cumpre verificar se a proibição do 
exercício de funções públicas por estrangeiros 
estaria em desacordo com “interesses absorvidos 
no sistema constitucional”, hipótese em que feriria 
o princípio da isonomia. 

A Constituição Federal permite aos 
brasileiros naturalizados e aos estrangeiros, a 
possibilidade de ingresso nos cargos, empregos e 
funções públicas, mediante aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 

Nesse sentido, e tendo em vista a 
contribuição histórica e sempre presente de todos os 
povos na construção e desenvolvimento do País e do 
Estado do Espírito Santo, é justo que na esfera 
estadual fique consolidada a norma erigida no art. 37, 
inciso I, da Constituição Federal, a fim de que se 
evite qualquer tipo de discriminação aos brasileiros 
naturalizados e estrangeiros quando da participação 
em concurso público. 

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

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

DE LEI N.º 446/2009. 

 
Determina o desenvolvimento de 
projetos de paisagismo, 
florestamento e educação ambiental 
às margens das rodovias do Estado 
do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 
 Art. 1.º Fica determinado o desenvolvimento 
de projetos de paisagismo, florestamento e educação 
ambiental às margens das rodovias estaduais. 
 

Art. 2.º O projeto de que trata este artigo 
inclui a recuperação de áreas degradadas, 
contemplando em especial a vegetação nativa da 
região. 
 

Parágrafo único. O paisagismo e o 
florestamento privilegiarão as espécies nativas típicas 
de cada ecossistema por onde passam as rodovias e 
fará uso, preferencialmente, de espécies frutíferas. 
 

Art. 3.º Sempre que possível serão utilizados 
os viveiros estatais para produção das mudas 
necessárias à execução do presente Projeto de Lei. 
 

Art. 4.º O projeto de paisagismo será 
iniciado no momento da implantação, ampliação ou 
restauração das rodovias. 
 

Art. 5.º O Poder Executivo através do órgão 
competente poderá estabelecer condições e 
atribuições dos órgãos incumbidos de executá-la, 
levando em conta, a segurança do usuário que 
utilizam as rodovias deste Estado. 
  

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.  

  
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Considera que a Educação Ambiental 

constitui “um processo que envolve um vigoroso 
esforço de recuperação de realidade, nada simples. 
Uma ação, entre missionária e utópica, destinada a 
reformular comportamentos humanos e recriar 
valores perdidos ou jamais alcançados. Um esforço 
permanente na reflexão sobre o destino do homem – 
de todos os homens – face à harmonia das condições 
naturais e o futuro do planeta ‘vivente’, por 
excelência. Um processo de Educação que garante 
um compromisso com o futuro. Envolvendo uma 
nova filosofia de vida. E, um novo ideário 
comportamental, tanto em âmbito individual, quanto 
na escala coletiva”. 

De acordo com Leff (2001) “o custo social da 
destruição e da degradação ambiental gerada pela 
maximização do lucro e dos excedentes econômicos 
em curto prazo deram, pois impulso à emergência de 
novos atores sociais mobilizados por valores, diretos 

e demandas que orientam a construção de uma 
racionalidade ambiental”. 
 O presente projeto de Lei possui como base 
principal, a educação ambiental e o respeito pela 
diversidade da flora nas diversas regiões do nosso 
Estado. 

Procedendo desta maneira, o Governo do 
Estado do Estado do Espírito Santo, além de dar 
conhecimento à população das diversidades da flora, 
ajudará a divulgar esta riqueza para o Brasil, através 
dos turistas que nos visitam, haja vista que, as 
rodovias estaduais que cortam o Estado do Espírito 
Santo servem de ligação a vários pólos turísticos. 
 É importante citar o que preceitua a 
Constituição do Estado do Espírito Santo sobre a 
temática meio ambiente: 

 
“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”. 

 
Cabe destacar que tal medida beneficia a 

saúde, segurança e o ambiente dos que transitam 
pelas rodovias estaduais, bem como, garantir uma 
climatização natural. 
 Segundo a proposta, o paisagismo e o 
florestamento privilegiarão as espécies nativas de 
cada ecossistema por onde passam as rodovias e 
fará uso, preferencialmente, de espécies frutíferas. 

Em locais em que haja afluxo de animais 
nas proximidades das pistas de rodagem e 
conseqüente risco de acidentes, deverão ser 
adotadas medidas de educação de trânsito dos 
motoristas visando salvaguardar sua segurança e a 
travessia segura dos animais, conforme o projeto. 

O principal objetivo é proteger os mananciais 
diretamente influenciados pela baixa infiltração 
pluvial e assoreamento causados pela água que cai 
nas rodovias. 
 As rodovias estaduais podem exercer efeito 
menos deletério sobre o ambiente, a biodiversidade e 
a sociedade em geral se forem adotadas medidas para 
proteger os mananciais hídricos. A arborização e 
paisagismo contribuem para o controle da erosão. As 
rodovias estaduais cortam uma diversidade de 
ambientes, como os campos e florestas. Bem 
executadas, as medidas propostas nessa Lei vão 
aproximar o homem com essa variedade de 
ambientes, muitas vezes distantes dos caminhos que 
as pessoas percorrem. 

Assim sendo, tendo em vista o mérito 
projeto, estamos certos do apoio dos nobres pares a 
este projeto. 
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Devolva-se à autora com base no art. 
143, inciso VIII, por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 
Estadual. 

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

DE LEI N.º 447/2009. 
 

Obriga a manutenção dos 
calibradores de pressão de 
pneumática e a sua aferição 
periódica pelos respectivos 
proprietários dos estabelecimentos 
comerciais 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º Esta Lei torna obrigatória a 

manutenção dos calibradores de pressão de 
pneumáticos instalados em postos de combustíveis e 
outros estabelecimentos comerciais e de serviços, e a 
sua aferição pelos respectivos proprietários dos 
estabelecimentos.  
 

Art. 2.º A empresa comercial e de serviço 
que disponibilizar aos seus clientes equipamento 
calibrador de pressão de pneumático será responsável 
pela manutenção necessária ao seu perfeito 
funcionamento. 

 
Parágrafo único. O funcionamento 

imperfeito do equipamento mencionado no caput 
sujeitará o infrator à multa de 2000 (dois mil) Valores 
de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, nos 
casos de reincidências esse valor será cobrado em 
dobro.  
 

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

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. 
 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Após realização de pesquisa realizada em 15 

(quinze) equipamentos instalados em postos de 
gasolina, constatou-se que 8 (oito) deles apontavam 
diferenças superior ao aceitável entre a pressão 
medida pelo equipamento instalado no 
estabelecimento e a pressão real apurada pelos 

pesquisadores, com casos em que a diferença chegou 
a 5 (cinco) libras por polegada quadrada. 

Essa situação acontece em todos os cantos do 
território brasileiro, porque não existe nenhuma 
norma que obrigue os estabelecimentos comerciais a 
efetuar a manutenção dos equipamentos e a sua 
aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – ou 
outro órgão competente. 

Dessa maneira, o motorista que confere 
periodicamente a pressão dos pneus, visando ao 
aumento do conforto, da segurança e da economia, 
pode estar desperdiçando tempo e dinheiro, pois a 
diferença de 5 (cinco) libras de pressão nos pneus 
pode significar uma diminuição de aproximadamente 
30% (trinta por cento) na vida útil do pneu. 

Não bastassem os aspectos citados, a medida 
tem impacto direto sobre o meio ambiente, pois o 
aumento no consumo de combustível aumenta a 
produção de gases gerando mais poluição 
atmosférica. Por outro lado, o desgaste prematuro 
diminui a vida útil dos pneus, acelerando o seu 
lançamento em locais impróprios, o que vem a 
dificultar o processo de escoamento das águas 
pluviais e dos leitos naturais de água e favorecer a 
ocorrência de enchentes. Além disso, os pneus 
inservíveis ocupam grandes espaços nos aterros 
sanitários, transformando-se em reservatório de água 
de chuva e facilitando a proliferação de insetos 
transmissores de doenças, como a dengue e a febre 
amarela. 

Para diminuir a ocorrência desses problemas, 
estamos propondo este projeto de Lei para obrigar 
que as empresas comerciais e de serviços que 
oferecem calibradores de pneus façam a manutenção 
periódica desses equipamentos, sob pena de multa. 
Dessa forma, estaremos proporcionando economia de 
dinheiro aos proprietários de veículos e dando uma 
grande contribuição para a preservação do meio 
ambiente e do bem estar social. 

Diante do exposto, esperamos contar com o 
apoio dos Nobres Deputados para aprovação deste 
projeto de Lei.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor, de Ciências e 
Tecnologia e de Finanças. 

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

DE LEI N.º 448/2009. 
 

Determina fixação de adesivos no 
vidro traseiro de veículos que 
especifica 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica estabelecido que os transportes 
coletivos portem um adesivo na parte inferior do 
vidro traseiro com a seguinte inscrição: 

 
Disque Denúncia 181 – Vamos 
combater a violência, denuncie! 

 
Art. 2.º O adesivo referido no art. 1.º será 

colado na parte interna do vidro com visibilidade 
para o lado de fora do ônibus. 
 

Art. 3.º O não cumprimento desta Lei, 
implicará em multa no valor de 4000 (quatro mil) 
Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs, nos casos de reincidências esse valor será 
cobrado em dobro. 
 

Art. 4.º Esta Lei entrará em vigor, 120 (cento 
e vinte) dias após a data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2009. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tantas e tão variadas são as ocorrências 

criminosas, que as pesquisas mostram que o Estado 
do Espírito Santo detém o desastrado privilégio de 
ocupar lugar de destaque, entre as grandes cidades do 
Brasil em índices de criminalidades. 

Diante desse fato, propomos esse projeto de 
Lei, por entendermos que essa é uma das maneiras 
mais rápidas e eficientes que vem apresentando 
resultados. O disque-denúncia além de eficaz dá a 
garantia de anonimato ao denunciante que é elemento 
essencial para o desenvolvimento de qualquer 
atividade séria. 

Esse projeto propõe um convite à população 
a participar da vigilância contra o crime dando a 
certeza de que, a todo instante, em todo lugar, há uma 
preocupação contra a abusiva violência imperante 
hoje em toda parte.  

Não podemos deixar de destacar também que 
essa é uma medida de a Polícia sentir que está 
recebendo o apoio da população, incentivando-a a 
produzir mais do que vem fazendo, principalmente, 
de modo valioso, nos últimos tempos.  

Diante do exposto, esperamos contar com o 
apoio dos Nobres Deputados para aprovação deste 
projeto de Lei. 

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

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N.º 449/2009. 
 

Institui o Dia Estadual de Combate a 
Impunidade 

 
Art. 1.º - Fica instituído o Dia Estadual de 

Combate a Impunidade, a ser comemorado 
anualmente no dia 12 de setembro. 

 
Art. 2.º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 

2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
No dia 12 de setembro de 1989, às 7h30min 

da manhã, na altura do Km 11 da estrada que 
interliga a sede do Município de Pedro Canário, no 
norte do Estado do Espírito Santo, até ao distrito de 
Floresta Sul, foi assassinado Valdício Barbosa dos 
Santos, o Leo, com três tiros de escopeta calibre 12. 

Era uma terça-feira e Leo seguia com destino 
ao distrito de Floresta Sul, onde residia, quando numa 
curva, da estrada de chão, sem perceber a emboscada 
que lhe esperava, foi morto pelos assassinos, que 
deram cumprimento as ameaças que Leo vinha 
sofrendo. 

Leo era um homem pacato, Delegado do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e animador de 
Comunidades Eclesiais de Base. Por defender a vida, 
os pobres e a terra, foi alvo de ameaças que se 
concretizaram em sua morte. 

Quando de sua morte tinha 41 anos, era filho 
de Seu Ariomar e Dona Maria. Casado com Dona 
Edite, teve seis filhos – Elis, Arilson, Vânia, Lana, 
Geilson e Célio. 

A morte de Leo não ficou impune. Os 
executores e intermediários do crime foram 
processados e este último julgado e condenado. Além 
disso, informações dão conta de que os executores 
foram mortos antes do final do processo. Os 
mandantes foram identificados pela polícia e foi 
oferecida Denúncia pelo Ministério Público. 

Há 20 anos de seu martírio, celebraremos a 
sua memória no dia 11 de setembro, às 15h com a 
realização de uma Sessão Especial na Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo. E no dia 12 de 
setembro, em Pedro Canário, será realizada uma 
Celebração Ecumênica. 

É importante a participação de todos nesse 
momento, para relembrando a história e martírio de 
Leo, não deixarmos a luta de o povo oprimido 
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esmorecer, e sempre cantando: “...se a gente morrer 
nesta luta, o sangue será uma semente, justiça vamos 
conquistar a história não falha nós vamos ganhar...” 

O Espírito Santo é um Estado da Federação 
da República Brasileira, com uma superfície de 
46.077,519 km2 e uma população de 3.351.669 
habitantes. O Estado tem um potencial relevante para 
o desenvolvimento econômico. Tem uma malha 
portuária, rodoviária e ferroviária que possibilita a 
escoação da produção do corredor centro-leste do 
país. Possui ainda, indústrias siderúrgicas, exploração 
de petróleo, mármore e granito, confecções, 
agricultura, pecuária, comércio e serviços. Portanto 
um Estado promissor.  

A impunidade no Espírito Santo tem uma 
história, e é ciente disso que o Movimento Nacional 
de Direitos Humanos, no Estado do Espírito Santo, 
que conta com 39 entidades filiadas, sempre atendeu 
o chamado da luta pela vida, no enfrentamento a 
violência e a impunidade. 

A luta pela defesa da vida e da dignidade da 
pessoa humana é princípio do MNDH, desde o seu 
surgimento, conforme documento institucional. 

Vivenciando hoje a realidade no nosso 
Estado, relembramos os momentos da nossa história 
e nossos companheiros que tombaram, dando sua 
vida pela causa. Relembramos os anos de violência e 
impunidade que hoje acaba por fazer parte de todos 
nós, e nos construindo e desconstruindo enquanto 
sujeito de direitos. 

Para ilustrarmos esta justificativa citaremos 
abaixo, sinteticamente, um histórico de outros casos 
igualmente importantes, extraídos de informações 
prestadas pelo Centro de Apoio aos Direitos 
Humanos “Valdício Barbosa dos Santos”, senão 
vejamos: 

 
HISTÓRICO 
 
DÉCADA DE 70 
 
No final da década de 60 e início da década 

de 70 explode a notícia na imprensa capixaba: a 
descoberta, através de denúncia, de um grupo de 
policiais e ex-policiais que matavam as pessoas que 
estivessem cumprindo pena. Este grupo se 
autodenominou ESQUADRÃO DA MORTE. 

Tais fatos foram objeto do livro denominado 
A chancela do Crime, de Ewerton Montenegro 
Guimarães. Nesta década também acontece o brutal 
assassinato de Araceli Cabrera Crespo, em 
18/05/1973, em Vitória, ES, cujos acusados 
permaneceram impunes. 

 
DÉCADA DE 80 
 
Na década de 80 as coisas foram 

acontecendo, mas não se ligavam os acontecimentos. 
A partir da situação de violência no Município de 

Serra, em março de 1984 foi criado o CDDH – Serra 
(Centro de Defesa dos Direitos Humanos). 

Nesta década o número de defensores de 
direitos humanos que tiveram suas vidas ceifadas foi 
enorme, conforme tabela abaixo: 

 
Francisco Domingos Ramos Pancas 1988 Sindicalista 
Ana Angélica Ferreira Vitória 1989 Dentista 
Paulo Damião Tristão Linhares 1989 Sindicalista 
Maria Nilce Magalhães Vitória 1989 Jornalista 
Verino Sossai Montanha 1989 Sindicalista 
Valdício Barbosa dos Santos Pedro Canário 1989 Sindicalista 
Gabriel Félix Roger Maire Vila Velha 1989 Padre 

 
DECADA DE 90 
 
Entre 1990/91 foi constatado o assassinato e 

desaparecimento de 100 ex-presidiários. A situação 
nos presídios se tornou insustentável, tamanho era o 
medo dos presos de serem mortos na prisão e,quando 
liberados, serem mortos nas ruas. 

Um movimento envolvendo 280 presidiários 
da Casa de Detenção denunciou nomes de ex-
policiais, policiais e outras pessoas que fizeram parte 
da OPERAÇÃO PENA DE MORTE (OPM). 

Em 1993 nasceu o “Fórum Campo e 
Cidade”. Após uma avaliação dos assassinatos 
ocorridos, ora na área urbana, ora na área rural, 
percebeu-se que havia uma ligação entre tais 
assassinatos. Em 19 de agosto de 1993 foi lançado no 
Espírito Santo a “Campanha Nacional contra a 
Violência e a Impunidade”, devido ao alto índice de 
violência e impunidade e conseqüentemente um 
elevado número de homicídios. 

Com a 3.ª Semana Social Brasileira surge o 
Fórum Ecumênico que busca trabalhar as Dívidas 
Sociais, mas as coisas não melhoraram. Havia muita 
gente morrendo e muita gente ameaçada. Foi feito em 
novembro de 1999 o encerramento da 3.ª Semana 
Social com uma Caminhada pela Vida, com muita 
chuva, mas com a participação de 10.000 pessoas. 

Em 1998, os bispos do sub-regional Leste I 
da CNBB/ES, através da CJP (Comissão Justiça e 
Paz), sugeriram que se articulasse com o MNDH, 
CJP e Sub-regional Leste 1 da CNBB/ES para a 
criação de um Fórum de Direitos Humanos para 
assessorar as Dioceses do Espírito Santo sobre as 
questões do crescimento da violência, impunidade e 
violações dos direitos humanos de uma forma geral 
no Estado.  

Essa proposta veio de encontro com a 
estratégia do MNDH/ES que em seu encontro 
estadual de 1997 tinha planejado a articulação de 
uma frente de luta em defesa da Vida, contra a 
violência e a impunidade capaz de aglutinar as 
principais entidades democráticas e populares do 
Espírito Santo, bem como, as lideranças políticas, 
administrações municipais, parlamentares, 
instituições públicas e privadas, na luta contra o 
Crime Organizado, que se infiltraram nos principais 
poderes do Estado. 

O MNDH, junto com os CDDHs e entidades 
filiadas e parceiras sobre a coordenação da CJP 
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começaram a se reunir e dar os primeiros passos, 
tendo como principal atividade à elaboração de uma 
Cartilha sobre o Crime Organizado, Violência e 
Impunidade dentro de uma abordagem teológica com 
o objetivo de dar aos padres, pastores, lideranças de 
Comunidades e Movimentos Sociais um 
embasamento teórico sobre as ações da 
criminalidade, suas causas e efeitos para a sociedade, 
seguidos de manifestações públicas e de massa com 
forte impacto na sociedade local e na mídia. 

Fazia parte da estratégia à sensibilização 
política dos diversos movimentos sociais e partidos 
políticos, o convencionamento da bandeira política 
contra o Crime Organizado, até então conduzido pela 
entidade de Direitos Humanos. 

A articulação do Fórum de Direitos Humanos 
foi um passo importante para que em pouco espaço 
de tempo surgisse o Fórum Reage Espírito Santo no 
final de 1998. 

O agravamento da crise institucional nos 
poderes estatais que se evidenciou a partir do ano de 
1999 fez com que as principais instituições contrárias 
aos desmandos que se instalaram no Espírito Santo, 
se articulassem no combate ao Crime Organizado. 
Essa organização foi denominada “Luta do Bem 
contra o Mal”.  

A situação no Estado não era boa, com 
aumento dos crimes, a corrupção e as ameaças. Na 
década de 90, os crimes continuavam, mesmo com 
todos os mecanismos de proteção, norteados pela 
CF/88. 

 
José Maria Feu Rosa Itabela - BA 1990 Prefeito de Serra 
Carlos Batista de Freitas Serra 1992 Advogado 
Jean Alves da Cunha Vitória 1993 Adolescente 
Paulo Vinhas Vila Velha 1993 Ambientalista 
Célia Cerqueira 
Normanha 

Vitória 1996  

Paulo Normanha   
Antário Filho Cariacica 1997 Radialista 

 
Nesta década houve também a criação do 

MNDH Regional Leste I, que hoje é o CADH 
Valdício Barbosa dos Santos. 

Em 1998 foi implantado no Estado o 
PROVITA/ES, mais um mecanismo na luta contra a 
impunidade. Em 2000/2001 a situação ficou ainda 
mais difícil, até que se descobriu o envolvimento da 
primeira dama do Estado com suposta corrupção e 
lavagem de dinheiro, por meio de uma suposta 
fábrica de sopa para carentes, e depois o 
envolvimento do Governador, Jose Ignácio Ferreira, 
com vários tipos de corrupção. 

Alguns partidos de oposição apoiados pela 
sociedade civil organizada entraram com pedido de 
impeachment do Governador, mas a destituição não 
ocorreu. 

Paralelamente aconteceram várias CPIs, entre 
elas, a CPI do Narcotráfico da Câmara Federal, que 
vieram ao Estado e confirmaram a existência do 
Crime Organizado. Elaboraram um relatório 
substancioso, onde apresentaram uma relação de 
suspeitos que foram indiciados por participarem de 

alguma forma, entre eles: promotores públicos, 
deputados, empresários, advogados, juízes, delegados 
de polícia, policiais militares e civis. 

Em 2002 iniciaram-se as atividades do 
CEAV/ES, gerenciado pelo CADH. Neste período 
nasce a Associação de Mães e Familiares de 
Vítimas de Violência e Homicídios, com o 
objetivo de acabar com a impunidade, 
principalmente nos casos de execução sumária que 
é a grande maioria dos casos atendidos. Como a 
situação era muito grave, as mães encaminharam 
ao Ministério da Justiça pedido de Intervenção 
Federal, o que não houve resposta. 

Em 15 de abril de 2002, é assassinado 
um membro da OAB/ES, o advogado Joaquim 
Marcelo Denadai. 

Com a morte do advogado, a OAB Federal, 
em nome das entidades da sociedade civil 
organizada, ajuizou pedido de intervenção, que logo 
foi acatado pelo Ministro da Justiça, Dr. Miguel 
Reale Junior e pelo Procurador Geral da República, 
Dr. Geraldo Brindeiro o qual encarregou o CDDPH 
(Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana) 
de analisar o pedido. 

Após a análise dos documentos apresentados 
e de ouvir os representantes da sociedade civil e os 
representantes do Estado, e a unanimidade concluiu-
se pela intervenção Federal. 

Estranhamente o Procurador Geral da 
República, Dr. Geraldo Brindeiro voltou atrás na sua 
decisão e engavetou o pedido de intervenção, 
provocando uma crise institucional nos principais 
poderes da União, culminando inclusive com a 
renúncia do Ministro da Justiça, Dr. Miguel Reale 
Júnior.  

Com a participação do Ministério da Justiça, 
Ministério Público Federal, e do Fórum Nacional de 
Entidades de Direitos Humanos decidiu-se pela 
criação de uma “Missão Especial” que num prazo 
inicial de 90 (noventa) dias para investigar, 
combater e encaminhar aos órgãos competentes, da 
Justiça Estadual e Justiça Federal, os processos 
referentes às ações do crime organizado no Estado. 

As ações federais foram na direção de se 
investigar os crimes de lavagem de dinheiro, 
sonegação fiscal, crime contra o sistema 
financeiro, licitações, concursos públicos, crimes 
contra o patrimônio e o tráfico de drogas, armas e 
munições. 

Outro fato inesquecível e marcante foi o 
assassinato do Juiz Alexandre Martins de Casto 
Filho, em Vila Velha, a luz do dia, em 24/03/2003. 
Depois de muitas idas e vindas, até hoje o processo 
não está concluído. 

Em 2005 o CADH passou a gerir o 
PPCAAM, dando mais um passo na sua tarefa 
primordial da garantia da vida e defesa de direitos 
humanos. 

Após a avaliação da necessidade de se 
atender os defensores de direitos humanos, em 2007, 
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o PPDDH inicia suas atividades pela elaboração do 
diagnóstico que norteou a implantação do Programa 
no Estado do Espírito Santo. 

Muitos outros casos poderiam ser aqui 
relatados, porque também fazem parte da história 
capixaba. Todavia, friso que a presente proposta não 
buscou esgotar todos os casos de impunidade, citando 
todos os nomes de vitimas e processos não 
solucionados, até eis que seria uma tarefa impossível. 

Em outras palavras, pretendemos dizer que 
citamos os nomes e casos acima com o objetivo de 
exemplificar e torná-los emblemáticos, 
representativos, em relação aos demais episódios 
lamentáveis ocorridos no Estado do Espírito Santo. 

Por essas razões, entendemos plenamente 
justa e oportuna a apresentação da presente 
proposição, motivo pelo qual esperamos contar com 
o apoio dos nobres colegas. 

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

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

DE LEI N.º 450/2009. 
 

Declara de utilidade pública o 
Instituto Assistencial de Atenção ao 
Uso de Drogas Nova Aliança - INA, 
com sede no Município de Piúma-ES 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Fica declarada de utilidade pública 
o “Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de 
Drogas Nova Aliança - INA”, com sede no 
Município de Piúma/ES. 

 
Art. 2.º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2009. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual – PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Instituto Assistencial de Atenção ao Uso 

de Drogas Nova Aliança - INA, com sede no 
Município de Piúma/ES, organização da sociedade 
civil, sem fins lucrativos, com prazo de duração por 
tempo indeterminado, desenvolve atividades de 
extrema relevância social, tendo como finalidade 
precípua promover a atenção e prevenção ao uso de 

drogas, através de programas e projetos de 
atendimento e tratamento de usuários e dependentes 
químicos, bem como à sua família, visando à 
inclusão social da população em situação de risco. 

Criado em 18 de setembro de 2003, o 
referido Instituto encontra-se em pleno e regular 
funcionamento, cumprindo suas finalidades 
estatutárias e sociais, promovendo a ética, a paz, a 
cidadania, o desenvolvimento sustentável, os direitos 
humanos, a democracia e a assistência social 
beneficente. 

Ademais, sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de 
suas funções. 

A documentação que instrui a presente 
propositura demonstra a seriedade e a importância 
das atividades desenvolvidas por este Instituto, 
contribuindo para dignificação do ser humano e 
melhora na qualidade de vida, tornando-se justa e 
legal a declaração pleiteada, razão pela qual 
contamos, desde já, com o apoio dos Nobres Pares 
desta Augusta Casa de Leis em cumprimento ao seu 
papel de legislar em prol das causas justas e dignas. 

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

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

DE LEI N.º 451/2009. 
 

Estabelece políticas públicas para 
garantir a saúde auditiva da 
população Capixaba, através de 
medidas e políticas para a redução 
do ruído e aumento ao combate da 
poluição sonora pelos poderes 
públicos do Estado do Espírito Santo 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1.º A saúde auditiva da população do 
Estado do Espírito Santo será garantida através de 
medidas, programas e políticas de redução do ruído e 
de combate à poluição sonora, desenvolvidas e 
aplicadas pelos poderes públicos.  
 
 Art. 2.º Para efeito desta Lei, considera-se 
Poluição Sonora como a terceira maior do planeta, só 
perde para os prejuízos provocados na água e no ar. 
Algumas pesquisas mostram que o ruído fora de 
controle constitui um dos agentes mais nocivos à 
saúde humana, causa perda da audição, zumbidos, 
distúrbios do labirinto, ansiedade, nervosismo, 
hipertensão arterial, gastrites, úlceras e impotência 



Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 4415 

sexual. No Brasil, a poluição sonora já é considerada 
uma questão de saúde publica. Uma pessoa não pode 
permanecer em um ambiente com atividade sonora de 
85 decibéis por mais de oito horas. 
 Esse tempo cai para quatro horas em lugares 
com 90 decibéis, duas horas em locais com 95 
decibéis, e uma hora quando a intensidade chega a 
100 decibéis. 
 
 Art. 3.º Para efeito desta Lei consideram-se 
as mais importantes fontes de poluição sonora 
urbana: 
 

I - Os transportes urbanos tais como 
carros, caminhões, ônibus, vans, 
Kombis, entre outros veículos 
automotivos; 
 
II - Os ruídos industriais, 
principalmente na construção civil, 
nas indústrias metalúrgicas e 
siderúrgicas, na indústria naval e nas 
pedreiras; 
 
III - A coleta de lixo, principalmente 
no horário noturno; 
 
IV - Os alarmes de garagens e de 
carros; 
 
V - Os eventos que produzam ruído 
excessivo, realizados ao ar livre e/ou 
em recintos fechados, sem a devida 
proteção acústica; 
VI - As torres de refrigeração, 
exaustão e outros equipamentos 
mecânicos que gerem ruídos, em 
restaurantes, padarias, shoppings, 
supermercados, centros de esportes, 
postos de gasolina, etc; 
 
VII - As propagandas feitas em 
veículos motores, com ruídos 
excessivos, intermitentes ou 
contínuos. 

 
 Art. 4.º Para atender ao que determina o art. 
1.º da presente Lei, deverão ser adotadas as seguintes 
medidas pelos poderes públicos, no âmbito de suas 
competências e preservadas suas respectivas 
autonomias: 
 

 I - estabelecer medidas de 
planejamento visando à integração 
entre os diferentes meios de 
transportes e à otimização das frotas 
para efetiva diminuição da circulação 
de ônibus, carros, caminhões e vans; 
 
II - determinar restrição de 
velocidade em determinados trechos 

da malha urbana, podendo incluir a 
proibição de circulação de veículos 
em determinadas áreas, assim como 
restrição de veículos pesados em 
trechos e horários definidos; 
 
 III - colocação de barreiras 
acústicas e tratamento especial para 
pistas nos trechos críticos; 
 
 IV - autorizar a concessão de 
incentivos fiscais e de prioridade 
orçamentária aos investimentos em 
meios de transporte públicos menos 
barulhentos, como barcas, metrôs e 
trens modernos; 
 
V - estipular cronograma e normas 
para substituição progressiva da frota 
de ônibus, na ocasião de sua 
renovação legal, que deverá ser 
padronizada e dotada de sistemas 
silenciosos; 
 
VI - fiscalizar o cumprimento do que 
determinam as Resoluções 
CONAMA, especialmente a 01/90, a 
02/90, a 01/92, a 20/94 e a 272/00, 
que estabelecem limites para emissão 
de ruídos em veículos, inclusive nas 
vistorias periódicas estabelecidas em 
Leis; 
 
VII - incentivar indústrias a 
investirem na substituição de 
equipamentos e maquinarias por 
similares comprovadamente mais 
eficientes e silenciosos; 
 
VIII - as atividades industriais, 
comerciais, culturais e outras que 
gerem elevado impacto sonoro 
deverão ser acompanhadas de 
estudos de ruídos e de medidas de 
controle de ruídos, elaborados pelas 
empresas responsáveis e aprovados 
pelo órgão competente, que 
verificará inclusive o cumprimento 
do que estabelece a NBR 10151 e às 
demais normas da ABNT 
(Associação Brasileira Normas 
Técnicas); 
 
IX - incentivar as pesquisas e o 
desenvolvimento de tecnologias de 
máquinas e sistemas menos 
poluentes e geradores de menor 
impacto sonoro, que protejam a 
saúde dos trabalhadores e moradores 
do entorno de indústrias; e fornecer 
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instruções e alternativas tecnológicas 
para que as empresas e atividades 
realizem mudanças para se 
adequarem ao que dispõe a presente 
lei; 
 
X - através de convênio com os 
municípios, condicionar o 
licenciamento de atividades de 
elevado potencial de poluição 
sonora, como discotecas, casas de 
show, centros de convenções, centros 
de esportes e outras atividades 
comerciais à comprovação de 
tratamento acústico eficiente, 
limitando a emissão de ruídos, 
determinando medidas mitigadoras 
do impacto sonoro e evitando a 
proximidade de áreas exclusivamente 
residenciais; 
 
XI - estabelecer normas e medidas 
que reduzam as emissões sonoras de 
atividades industriais, da construção 
civil, das obras públicas e 
particulares e em outras de elevada 
emissão sonora; 
 
XII - fiscalizar e exigir, de acordo 
com as normas regulamentares em 
vigor, o uso de equipamentos de 
proteção acústica dos trabalhadores 
nas atividades potencialmente 
produtoras de poluição sonora, como 
oficinas, fábricas, aeroportos e 
outras, visando a defesa da saúde 
auditiva, assim como o cumprimento 
dos exames médicos ocupacionais. 
 
Art. 5.º Fica o Poder executivo 
autorizado a estabelecer convênios 
com os municípios do Estado do 
Espírito Santo. 
 
I - apoiar a elaboração do 
mapeamento acústico das fontes 
geradoras de ruídos, assim como a 
divulgação dos planos de redução 
gradual de ruídos; 
 
II - vedar a obrigatoriedade dos 
alarmes de garagens e, em conjunto 
com os municípios, proibir o uso dos 
que não sejam acionados apenas na 
saída dos veículos; e estabelecer 
normas que minimizem o impacto 
sonoro noturno;  
 
III - nas vistorias periódicas dos 
veículos, estabelecer a exigência de 

selo de segurança do INMETRO 
para alarmes de carros, visando à 
adequação e normatização do 
funcionamento desses equipamentos; 
 
IV - adotar normas que minimizem 
os ruídos emitidos na coleta noturna 
de lixo, vedando o horário entre 1h e 
5h da manhã, sendo os municípios 
autônomos para estabelecerem 
procedimentos mais rigorosos e 
sistemas próprios de coleta.  

 
 Art. 6.º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Sala das Sessões, 04 de setembro de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Os estudos sobre a exposição a sons urbanos 

intensos vêm aumentando cada vez mais, devido aos 
efeitos que causam ao homem, não restritos à perda 
de audição, mas que englobam prejuízos ao seu bem 
estar físico, mental e social. Torna-se imprescindível 
esclarecer à população, sobre esses efeitos e sobre as 
condutas preventivas, orientando os indivíduos para 
que tomem atitudes preventivas frente a situações do 
cotidiano, que os exponham ao som intenso e que não 
possam evitar. Atualmente, a população urbana está 
em constante exposição a barulhos ou ruídos, seja no 
ambiente de trabalho, nas ruas, ou, até mesmo, em 
ambientes de lazer. Há barulhos que, segundo 
SANTOS (2001), são causa de constantes 
reclamações junto à imprensa, como por exemplo, o 
som proveniente de casas noturnas e de bares. Para 
esse autor, estamos diante da chamada poluição 
sonora, presente nos grandes centros urbanos, em 
decorrência do desenvolvimento tecnológico. Muitos 
autores apresentam definições de ruído. Dentre eles 
encontram-se SCHOCHAT, DIAS & MOREIRA 
(1998), que consideram o ruído como sendo um som 
desagradável, geralmente com variações de 
intensidade, que não traz consigo qualquer tipo de 
informação, portanto, sem valor comunicativo e que é 
capaz de afetar o bem estar físico e psicológico das 
pessoas, prejudicando a comunicação e, 
consequentemente, a socialização das mesmas. Para 
RUSSO (1999), o ruído é um sinal acústico 
propagado em diferentes freqüências, sem que estas 
tenham relação entre si. A autora ressalta que o ruído 
intenso é prejudicial ao bem estar físico, mental e 
social do indivíduo exposto. Na verdade, a exposição 
ao ruído forte, como a qualquer outro tipo de som 
intenso, pode acometer o órgão auditivo, provocando 
perda de audição. A figura 1 mostra a estrutura 
anatômica da orelha humana, que é constituída pela 
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orelha externa, orelha média e orelha interna. 
GALVÃO (1996) explica que as ondas sonoras são 
captadas pelo pavilhão auricular e conduzidas através 
do Meato Acústico Externo – MAE à Membrana 
Timpânica e, através da vibração desta membrana, 
ocorrerá a transmissão mecânica das ondas sonoras 
para os ossículos. O mesmo autor refere que a cadeia 
ossicular é composta por três ossos (martelo, bigorna 
e estribo), articulados entre si, e que têm por função, 
a amplificação do som em vinte e duas vezes. Atinge 
então, a cócle (orelha interna), que possui células 
sensoriais ciliadas, que transmitem a informação 
sonora, através de impulsos elétricos, ao nervo 
auditivo, quando será, finalmente, conduzida até o 
córtex cerebral, onde será decodificada. Com a 
exposição a sons intensos, as células ciliadas poderão 
ser lesadas, ao longo dos anos, provocando perda 
progressiva da capacidade auditiva. Segundo 
FERREIRA JUNIOR (2000), a Perda Auditiva 
Induzida pelo Ruído – PAIR “provoca morte lenta e 
gradual das células ciliares do órgão de corti da 
orelha interna (cóclea), zumbidos e distorções 
sonoras”. O autor acrescenta que tais queixas podem 
ser consideradas antecedentes à futura percepção da 
dificuldade auditiva. As principais características da 
PAIR, segundo VIEIRA (1999), são: perda auditiva 
irreversível, mas que, a medida em que os limiares 
auditivos pioram, a progressão diminui; a instalação e 
a progressão estão em função do tempo e da 
freqüência de exposição ao ruído, além da 
susceptibilidade individual para perdas auditivas. 
Segundo SANTOS (1999), para que a audição esteja 
normal é necessário que as orelhas externa, média e 
interna encontrem-se em condições normais. O autor 
refere que a extensão e o grau do dano causado pelo 
ruído à orelha interna, tem relação com a intensidade 
do ruído, duração da exposição e susceptibilidade 
individual. SCHOCHAT, DIAS & MOREIRA 
(1998) citam a PAIR, como a maior causa de déficit 
auditivo, apresentada pela população, nos dias atuais. 
A preocupação com a PAIR, também denominada de 
Perda Auditiva Induzida por Elevados Índices de 
Pressão Sonora – PAINEPS, vem aumentando, cada 
vez mais, pois as pesquisas mostram que, a 
incidência desse problema vem se expandindo e, 
como atinge, primeiramente, as frequências agudas, 
onde há pouca concentração dos fonemas da fala, os 
indivíduos não percebem, inicialmente, o problema, 
percebendo-o, quando as demais frequências são 
atingidas e, portanto, a perda auditiva já está em grau 
avançado.  

 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA 

INTENSIDADE DO SOM - O tempo de 
permanência em locais barulhentos está diretamente 
ligado à intensidade que o som esteja atingindo neste 
local. Para identificação da intensidade do som, faz-
se necessário o uso de equipamentos específicos, 
sendo o mais usual, o Medidor de Pressão Sonora, 
que indica instantaneamente o valor em decibéis – 

dB. GERGES (2001) refere que, é necessário 
conhecer os tipos de escala usados nessa medição, 
pois identificam a audibilidade subjetiva. A audição 
humana é mais sensível a uma faixa de 2 a 5KHz, 
sendo, a escala tipo “A” a mais usada, devido à 
proximidade com a percepção humana, diferente dos 
tipos “B” e “C”, que são mais sensíveis às baixas e 
médias freqüências, e que não são indicados para 
testes subjetivos. Há, ainda, o tipo “D”, que possui 
sensibilidade ampliada para altas frequências, criado 
exclusivamente para testes em aeroportos. O ideal é 
que a leitura das medidas seja feita em Nível 
Equivalente – Leq, que segundo CASALI (2000), 
avalia o nível sonoro a que o indivíduo está exposto, 
em um período de tempo determinado. Na análise da 
medida, deve-se observar alguns fatores que 
influenciam nos valores obtidos, como por exemplo, 
a umidade relativa do ar e a temperatura, o número de 
pessoas no local, o intervalo de tempo entre as 
medições, a análise do tipo de fonte sonora e a 
distância em relação a ela. 
 

EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO SOM 
INTENSO  

 
EFEITOS AUDITIVOS -  
SANTOS (1999) destaca três alterações de 

audição causadas pela exposição ao som intenso, que 
são: Trauma Acústico: perda auditiva provocada pela 
exposição a ruído abrupto e muito intenso (tiros, 
explosões ). Normalmente é unilateral e 
acompanhada de zumbido. Alterações Transitórias da 
Audição: ocorre devido a exposição prolongada a 
sons intensos, causando uma redução na sensação 
auditiva, mas que cessada a exposição retorna ao 
normal; Alterações permanentes da função auditiva: 
exposições prolongadas e repetidas a sons de 
intensidade elevada, não havendo tempo de repouso 
de uma exposição a outra, caracterizando a 
PAINEPS. 

 
EFEITOS EXTRA–AUDITIVOS -  
Segundo MEDEIROS (1999), “o excesso de 

ruído afeta o indivíduo sob vários aspectos”, 
causando perda auditiva e outras alterações 
orgânicas, alterações emocionais e alterações sociais, 
realizando um estudo, onde destaca essas alterações, 
indicando as que, atualmente, são citadas na 
literatura: vertigem; náuseas e vômito; desmaio; 
diarréia ou prisão de ventre; dor de cabeça; distúrbios 
hormonais; distúrbios cardiovasculares; dilatação de 
pupilas; distúrbios do sono, pois o barulho causa 
irritabilidade, cansaço e dificuldade de concentração; 
cansaço, alterando o rendimento de trabalho; estresse; 
falta de atenção e concentração, prejudicando o 
desempenho em realizar algumas tarefas; redução da 
potência sexual; mudanças na conduta e no humor; 
depressão; ansiedade; distúrbios da comunicação, 
pois em locais barulhentos a comunicação verbal é 
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prejudicada e, também, devido à dificuldade de 
entender a conversação, pelo déficit auditivo. 

 
PREVENÇÃO 
NUDELMANN (2001) explica que, para a 

OMS, o padrão de conforto auditivo é de 70 dB e, 
acima deste valor, pode haver risco de danos físicos e 
psíquicos. 

Baseado na Norma Regulamentadora n.º 15, 
do Ministério do trabalho, está propenso a déficit 
auditivo futuro, aquele indivíduo que ficar exposto à 
85 dB durante 8 horas diárias, assim como, 90 dB por 
4 horas e 100 dB em 1 hora. 

RUSSO (1999) refere que o som de um 
escritório muito barulhento, o som de dentro de um 
automóvel em alta velocidade e o som de um 
caminhão a diesel, tem cerca de 80 dB, o som do 
liquidificador e do aspirador de pó, tem cerca de 
90dB e do cortador de grama, de discotecas e fones 
de ouvido em volume máximo, tem cerca de 100 dB. 
Isto mostra o quanto os indivíduos estão expostos ao 
risco auditivo, no seu dia a dia.  

A presente proposição tem por escopo 
estabelecer políticas públicas para garantir a saúde 
auditiva da população capixaba, através de medidas, 
programas e ações, conjuntas entre o Estado e 
Municípios, aumentando o combate à poluição 
sonora e propiciando a redução do ruído no Estado do 
Espírito Santo.  

É certo, nobres deputados, que a fiscalização 
dos ruídos sonoros e a aplicação de penalidades cabe 
ao município, mas, pode o Estado, conjuntamente 
com o município conveniado, estabelecer políticas 
públicas visando a minimização de ruídos, bem como 
condicionar a autorização de licenças de 
funcionamentos aos relatórios emitidos 
conjuntamente pelos municípios e pelo Estado. Por 
todo o exposto, solicito o apoio dos Nobres 
Deputados para a aprovação da presente proposição, 
que visa, tão somente, a melhoria da saúde da 
população capixaba. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Devolva-se à autora com base no art. 
143, inciso VIII, por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 
Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 452/2009. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Institui a Semana Estadual de 
Prevenção às Queimaduras no 
Estado do Espírito Santo  

Art. 1.º - Fica instituída a Semana Estadual 
de Prevenção às Queimaduras, a ser realizada 
anualmente, na primeira semana do mês de junho. 

 
Art. 2.º – São objetivos da Semana Estadual 

de Prevenção às Queimaduras: 
 

I – difundir informações e 
orientações à população sobre os 
riscos de acidentes causadores de 
queimaduras com o uso ou 
manipulação de produtos, materiais, 
equipamentos, etc.; 
 
II – distribuir compilação contendo a 
relação de produtos, identificados 
por seus nomes e marcas, com a 
indicação da substância que possa 
provocar queimaduras ou, ainda, 
tenha características combustíveis, 
com ênfase para aqueles produtos de 
utilização no ambiente doméstico; 
 
III – informar sobre cuidados gerais 
a serem tomados para prevenir 
acidentes dos quais possam resultar 
queimaduras, enfocando com maior 
ênfase o ambiente doméstico, e 
também o ambiente escolar e 
profissional; 
 
IV – distribuir relação dos produtos 
de uso doméstico que contêm 
substâncias causadoras de 
queimaduras e os cuidados que 
devem ser tomados para prevenir 
acidentes; 
 
V – orientar as pessoas que tenham 
sob seus cuidados crianças que estão 
começando a andar e aquelas que 
têm convívio com adultos na terceira 
idade, relativamente aos cuidados 
específicos para prevenir acidentes 
domésticos com essas populações; 

 
VI – orientar quanto aos cuidados e 
ações de primeiros socorros a serem 
prestados às vítimas de queimaduras, 
de acordo com o tipo de acidente e o 
agente causador da lesão; 
 
VII – difundir informações, em 
linguagem simplificada e acessível, 
sobre o índice de morte para as 
vítimas de queimaduras, bem como 
sobre as conseqüências psicológicas, 
estéticas e funcionais decorrentes de 
lesões por queimaduras; 
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VIII – informar em cada região do 
Estado do Espírito Santo quais são as 
unidades de saúde aptas a prestar 
socorros e tratamentos especializados 
às vítimas de queimaduras. 

 
Parágrafo único – Para a difusão das 

informações e orientações transmitidas durante a 
Semana de Prevenção de Queimaduras deverão 
ser utilizados, entre outros meios, folhetos, 
cartazes, cartilhas, livretos, peças publicitárias, 
bem como mostra de vídeos, filmes e 
documentários cujo conteúdo contribua para as 
finalidades aqui estabelecidas. 

 
Art. 3.º - As atividades da Semana Estadual 

de Prevenção às Queimaduras serão desenvolvidas 
em todas as regiões do Estado, progredindo para 
ações em todos os municípios, adotando-se todas as 
medidas necessárias a fim de fazer com que as 
informações cheguem ao maior número de pessoas 
em cada região, com especial ênfase para o ambiente 
doméstico. 

 
 Art. 4.º – A Secretaria de Estado da 
Saúde veiculará campanhas publicitárias com 
informações sobre as principais medidas de 
prevenção a acidentes dos quais resultem 
queimaduras, assim como de orientação quanto 
aos cuidados e ações de primeiros socorros a 
serem prestados às vítimas de queimaduras. 

 
Art. 5.º – O Estado do Espírito Santo poderá 

celebrar convênios com órgãos públicos ou privados 
dedicados à prevenção e/ou à atenção às vítimas de 
queimaduras, bem como com outras entidades que 
possam contribuir para a boa execução do quanto 
previsto nesta lei.  

 
Art. 6.º – O Poder Executivo poderá 

regulamentar esta lei a fim de aperfeiçoar e viabilizar 
sua execução. 

 
Art. 7.º – As despesas decorrentes do 

implemento desta lei correrão à conta de dotações 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

 
Art. 8.º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Vitória, 09 de setembro de 2009. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA 
 

É de suma importância a Instituição da 
Semana Estadual de Prevenção às Queimaduras, pois 
estaremos dotando o Estado do Espírito Santo de 
meio eficaz para transmitir à população capixaba o 
conhecimento e a informação sobre as condutas 
necessárias para previr acidentes dos quais possam 
resultar queimaduras e como forma de municiar 
pessoas com orientações e noções relativas aos 
primeiros socorros a serem prestados às vítimas de 
queimaduras. 

Assim, nosso objetivo é que a realização da 
Semana Estadual de Prevenção às Queimaduras seja 
anual, com ocorrência na primeira semana de junho a 
fim de que ela coincida com o Dia Nacional do 
Queimado (06 de junho), de forma a que essa data 
seja marcada em todo o Estado com as atividades de 
instrução quanto à prevenção e os primeiros socorros, 
para que marque a data com uma ação firme e 
determinada para reduzir os acidentes e, com isso, 
reduzir o contingente da população portadora de 
sequelas por queimaduras e o número de vítimas 
fatais por queimaduras. 

Uma atividade de âmbito estadual dedicado a 
difundir informações e a desenvolver uma 
consciência quanto à necessidade de prevenir 
acidentes que produzam queimaduras, é meio eficaz 
para combater tais eventos, os quais, quando não 
causam a morte da vítima, infringem-lhes sequelas 
estéticas, funcionais ou psicológicas de difícil 
superação. 

É fato que o Brasil não possui dados 
estatísticos globais sobre acidentes que produzem 
lesões por queimaduras, bem como são escassos os 
programas para orientar a prevenção de acidentes da 
espécie. 

Mesmo assim, as esparsas informações 
divulgadas sobre o assunto e as pesquisas/estudos 
realizados dão conta da gravidade desse problema entre 
nós, reclamando ações de governos para esclarecer, 
informar e orientar a população sobre os riscos de 
acidentes que possam causar queimaduras decorrentes 
do uso, manipulação, exposição a produtos, materiais, 
equipamentos, etc., assim como quanto aos cuidados e 
primeiros socorros que devem ser prestados às vítimas 
de queimaduras. 

A maioria dos acidentes que produzem 
queimaduras ocorre no ambiente doméstico, 
vitimando, em grande maioria, crianças, 
notadamente crianças que estão começando a andar. 

Estudos revelam, ainda, que um grande 
número de mães desconhece os riscos existentes no 
ambiente do próprio lar para seus filhos. Um dado 
que impressiona é que há mães que não sabem aferir 
a temperatura ideal da água para o banho de seus 
filhos recém-nascidos, daí resultando queimaduras e 
lesões. 

Alerta, ainda, que também no ambiente 
doméstico, tornou-se crescente o número de vítimas 
entre a população da terceira idade. 
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São perfeitamente conhecidas algumas 
situações que oferecem riscos para acidentes por 
queimaduras como, por exemplo, a manipulação de 
líquidos superaquecidos, produtos químicos e/ou 
inflamáveis, metais aquecidos, o uso de fogões 
improvisados na presença de crianças, e a 
manipulação de panelas no fogão, com o cabo para 
fora, de tomadas elétricas, e de fios desencapados 
ao alcance de crianças. 

Por outro lado, hoje, no mercado nacional, 
estão identificados mais de 25.000 produtos capazes 
de causar tais lesões e, muitos deles, são 
comercializados para usos domésticos sem qualquer 
controle. 

O conhecimento das circunstâncias de 
risco, a identificação dos produtos, substâncias, 
materiais, etc. que ensejam riscos de acidentes que 
possam resultar em lesões por queimaduras, 
constituem um acervo hábil para desenvolver as 
ações de prevenção necessárias para combater tais 
acidentes e que sem qualquer dúvida é o único 
caminho eficaz para vencer essa batalha. 

A proposta abrange, também, a orientação à 
população quanto às condutas que devem ser 
observadas nos primeiros socorros às vítimas de 
queimaduras, ações que podem fazer diferença para a 
qualidade do resultado a ser obtido por meio dos 
tratamentos que venham a ser necessários. 

O Estado do Espírito Santo poderá, inclusive, 
celebrar convênios com órgãos públicos e privados 
dedicados à prevenção e/ou à atenção às vítimas de 
queimaduras para reunir os agentes e meios 
qualificados a fim de que a Semana Estadual de 
Prevenção às Queimaduras atinja a finalidade para a 
qual se a institui. 

Diante das argumentações e explicações, 
solicito a colaboração dos nobres Deputados e 
Deputadas Estaduais do Estado do Espírito Santo que 
aprovem o referido projeto de lei. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Devolva-se ao autor com base no 
art. 143, inciso VIII, por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 
Estadual. 

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

DE RESOLUÇÃO N.º 17/2009. 

 
Acrescenta o art. 165-A, suprime o 
inciso I, do art. 160, e o inciso I, do 
art. 164 da Resolução n.º 2.700, de 
15.7.2009 - Regimento Interno 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica acrescentado o art. 165-A na 
Resolução n.º 2.700, de 15.7.2009 - Regimento 
Interno, com a seguinte redação: 
 

“Art. 165-A. Os requerimentos de 
manifestação de pesar por 
falecimento e voto de aplauso, 
regozijo ou congratulações por ato 
público ou acontecimento de alta 
significação serão escritos e 
encaminhados diretamente à 
Presidência para análise, publicação 
e encaminhamento.” 
 

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

Art. 3.º Ficam revogados os incisos I do art. 
160 e I do art. 164, ambos da Resolução n.º 
2.700/2009. 
 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2009. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tendo em vista o grande acúmulo de 

matérias no expediente das sessões ordinárias, 
apresentamos a presente matéria aos nobres 
parlamentares com o intuito a agilizar os trabalhos 
desta Casa de Leis, facilitando a tramitação dos 
requerimentos de profundo pesar e congratulações, 
que poderão a partir de então, ser apresentados 
diretamente à Presidência para as devidas 
providências, o que além de desobstruir a fase do 
pequeno expediente, irá evitar o atraso no envio dos 
referidos requerimentos aos congratulados e às 
famílias enlutadas. 

No momento em que as instituições 
buscam a modernização em seus modos de 
produção, tanto na economia de papel, observando 
inclusive as questões ambientais, quanto na 
agilização dos fluxos de informação, a presente 
medida certamente causará um impacto positivo no 
andamento dos trabalhos desta casa sob estes 
aspectos, trazendo mais dinamismo e eficiência. 

Diante do exposto solicitamos o apoio 
dos nobres Deputados à aprovação do presente 
Projeto de Resolução. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

Continua a leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N.º 18/2009. 

 
Altera a alínea “g” do inciso I do 
art. 23 e o § 3.º do art. 187, ambos 
da Resolução n.º 2.700, de 
15.07.2009 - Regimento Interno 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º A alínea “g” do inciso I do art. 23, e 
o § 3.º, do art. 187, ambos da Resolução n.º 2.700, de 
15.7.2009 - Regimento Interno, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

“Art. 23. (...) 
 
I - (...) 
 
(...) 
 
g) interromper o orador que não 
iniciar sua fala fazendo menção à 
matéria em discussão advertindo-o e, 
em caso de insistência, retirar-lhe a 
palavra, suspendendo a sessão, se 
necessário; 
 
(...).” (NR) 

 
“Art. 187. (...) 
 
(...) 
 
§ 3.º É obrigatório ao orador no 
início de sua fala fazer menção à 
proposição em discussão”. (NR) 

 
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2009. 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto visa, além de garantir a 
discussão sobre a matéria em pauta, fazer com que o 
Parlamentar após referência à mesma ou após esgotar 
a discussão sobre ela, possa utilizar o restante do seu 
tempo, o que a vedação atual constante no Regimento 
Interno lhe impede de fazê-lo, servindo tal alteração 
para fortalecer a fala dos Deputados, que é um dos 
maiores instrumentos na atuação no Parlamento. 

Objetivamente, a presente proposta visa 
garantir ao parlamentar a oportunidade de, 
acompanhando a dinâmica dos acontecimentos e do 
próprio plenário, repercutir assuntos que estão na 
agenda do estado, respeitando o assunto pertinente à 
matéria em votação, permitindo que o deputado 
utilize todo o tempo regimental para fazer as 
considerações que considera importantes e de 
interesse público.  

Tendo em vista que a presente proposição 
não prejudica a discussão das matérias e auxilia os 
Deputados a utilizarem de forma ainda mais eficaz a 
sua fala, aproveitando no máximo os minutos que lhe 
são conferidos na Tribuna deste Poder, momento em 
que podem fazer uma comunicação direta com a 
população capixaba, solicitamos o apoio dos nobres 
Deputados à aprovação do presente Projeto de 
Resolução. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

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

DE RESOLUÇÃO N.º 19/2009. 
 

Institui o Líder de Oposição no 
Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA:  
 

Art. 1.º O art. 13, 14 e 29 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução n.º 2.700, de 15 de 
julho de 2009, passa a vigorar acrescido de dois 
parágrafos, com as seguintes redações: 

 
“CAPÍTULO IV 
DOS BLOCOS 
PARLAMENTARES, DA 
MAIORIA E DA MINORIA 
 
Art. 13. (...) 
 
Parag. único: A indicação do Líder 
e do Vice-Líder da Oposição se 
dará a partir de Ofício 
encaminhado a Mesa Diretora por 
um ou mais Parlamentares, 
constando o nome do Líder e, se 
caso existir do Vice-Líder da 
Oposição, garantido-se-lhes as 
mesmas prerrogativas do art. 12, 
incisos I a III. 
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Art. 14. (...) 
 
§ 7.º Constitui a maioria o Partido ou 
Bloco Parlamentar integrado pela 
maioria absoluta dos membros da 
Casa, considerando-se Oposição a 
representação ou Deputado 
imediatamente inferior que, em 
relação ao Governo, expresse 
posição diversa da Maioria. 
 
§ 8.º Se nenhuma representação 
atingir a maioria absoluta, assume as 
funções regimentais e constitucionais 
da Maioria o Partido ou Bloco 
Parlamentar que tiver o maior 
número de representantes.” 
 

Art. 2.º O caput art. 29 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução n.º 2.700, de 15 de 
julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 29 Os Líderes da Maioria, da 
Oposição, dos Partidos, dos Blocos 
Parlamentares e do Governo 
constituem o Colégio de Líderes.” 

 
Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2009. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Resolução tem por 

objetivo instituir a Maioria e a Oposição no 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 

A medida é implementada através da 
alteração do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, aprovado pela Resolução n.º 2.700, de 15 
de julho de 2009, especificamente, através da 
inclusão de dois parágrafos no seu art. 14, e por meio 
da alteração do caput do seu art. 29, com redação 
similar à prevista no Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. 

Justifica-se a medida pela necessidade de se 
estabelecer um processo construtivo no Estado, sendo 
para tanto imprescindível o estabelecimento do 
“contraditório” no âmbito desta Casa de Leis, com o 
estabelecimento da Maioria e da Minoria, nos moldes 
instituídos no plano federal.  
 Sabendo que a medida representa um avanço 
no papel social desta Instituição, espera-se que o 
presente Projeto de Resolução, ora justificado, 
alcance êxito com a devida aprovação. 

 Também necessário se faz transcrever um 
trecho do livro Direito Constitucional, do ilustre 
doutrinador Alexandre de Moraes que trata com 
maestria sobre o tema igualdade perante a 
Constituição Federal, dizendo que: 
 

“O princípio da igualdade 
consagrado pela constituição opera 
em dois planos distintos. De uma 
parte, frente ao legislador ou ao 
próprio executivo, na edição, 
respectivamente, de leis, atos 
normativos e medidas provisórias, 
impedindo que possam criar 
tratamentos abusivamente 
diferenciados a pessoas que 
encontram-se em situações idênticas. 
Em outro plano, na obrigatoriedade 
ao intérprete, basicamente, a 
autoridade pública, de aplicar a lei e 
atos normativos de maneira 
igualitária, sem estabelecimento de 
diferenciações em razão de sexo, 
religião, convicções filosóficas ou 
políticas, raça, classe social.” 
(Grifou-se) 
 

 Através da leitura do Título I, Capítulo III, 
que trata dos Líderes, verifica-se que o princípio da 
igualdade, previsto expressamente no art. 5.º da 
Constituição Federal foi ferido fatalmente, eis que 
tratou de forma desigual pessoas que se encontram 
em situações idênticas, neste caso concreto os 
Deputados Estaduais. 
 Tal afirmativa se faz verdadeira, uma vez que 
o art. 11 do Regimento Interno prevê a figura do 
Líder Partidário e, o art. 13 prevê a figura do Líder do 
Governo, entretanto, não se verifica nenhuma 
disposição Regimental prevendo a figura do Líder da 
Oposição, como se esta nunca existisse e todos os 
Deputados Estaduais fossem integrantes da base 
governista. 
 Insta salientar que a Constituição Federal em 
seu art. 89, que trata da composição do Conselho da 
República, prevê em seus incisos IV e V as figuras 
dos líderes da Maioria e da Minoria na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. 
 Portanto, a própria Constituição Federal 
prevê para o Poder Legislativo Federal a figura dos 
líderes da maioria e da minoria, que, através de uma 
simples interpretação da norma posta, chegamos a 
conclusão de tratar-se na realidade das figuras dos 
Líderes do Governo e da Oposição, 
independentemente do quantitativo de cada base. 
 Diante deste fato, faz-se necessário que o 
Legislativo Estadual se adéque ao que ocorre no 
Poder Legislativo Federal, fazendo com que esteja 
prevista a figura do Líder da Oposição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Publique-se. Após o cumprimento do 
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art.120 do Regimento Interno, à Comissão de Justiça 
e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: EMENDA N.º 
001/2009. 

 

EMENDA N.º 001/2009 AO PROJETO 
DE LEI N.º 415/2009. 

 

Art. 1.º O art. 1.º do Projeto de Lei n.º 
415/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1.º É obrigatória a utilização 
de detectores de metal, fixos ou 
móveis, nas portas de acesso ao 
público dos estádios e ginásios 
esportivos, clubes, boates, cinemas, 
teatros e similares quando da 
realização de competições de 
qualquer modalidade, shows e 
eventos de qualquer natureza.” 

 
Sala das Sessões, em 02 de setembro de 

2009. 
 

DARY PAGUNG 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
415/2009. 

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

REQUERIMENTO N.º 223/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

Venho por meio do presente, justificar as 
ausências nas Sessões Ordinárias desta Casa de Leis 
nos dias 1.º e 02 de setembro do corrente exercício 
por estar com problema de saúde e amparada por 
licença médica.  

Sendo o que se apresentava para o momento, 
renovamos votos de estima e consideração. 
 
 Palácio Domingos Martins, 03 de setembro 
de 2009. 
 

JANETE DE SÁ  
Deputada Estadual – PMN 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, Claudio 
Vereza, Luiz Carlos Moreira, Marcelo 
Coelho, Robson Vaillant e Sargento Valter de 
Paula) 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

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

REQUERIMENTO S/N.º-2009, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor José Nicolau de Azevedo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/N.º- 2009, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de pesar pelo falecimento da 
Senhora Maria Darcilana Sarmento Leal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 96/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 221, 
inciso II do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 
de Lei n.º 482/2008, de autor Ex.mo Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
responsabilidade das empresas que lidam com 
produtos nocivos à saúde trabalhador e ao meio 
ambiente pela lavagem dos uniformes, das botas e 
das luvas usados por seus empregados. 
 
 Palácio Domingos Martins, 1.º de setembro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Líder do PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 96/2009, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
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Ex.ª aos Projetos de Lei n.os 446/2009 e 451/2009, de 
minha autoria, para audiência do Plenário. 

  
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Defiro o pedido de recurso.  
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 
  
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

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

  
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Sargento Valter de Paula. 

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

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 97/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 164, 
inciso VI do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 191/2008, de autoria da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, que cria a obrigatoriedade de 
nota fiscal de entrada de mercadoria a ser emitida em 
todas as operações de compra efetiva por desmontes, 
ferros-velhos e sucatas. 
 

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

 
SÉRGIO BORGES 

Líder do PMDB 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 97/2009, 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 
105/2009. 

 
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 24/2009, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 131/2009, que acrescenta e exclui 
quantitativos de cargos efetivos no âmbito do 
Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito 
Santo – DER – ES. 
 

Palácio Domingos Martins, 09 de setembro 
de 2009. 

 
SÉRGIO BORGES 

Líder do PMDB 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 105/2009, 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 221/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

Requeiro, a Vossa Excelência nos termos do 
Art. 175 e Art. 144, § 5.º do Regimento Interno a 
retirada do Projeto de Resolução n.º 34/2007, de 
minha autoria, que “cria a Comenda Maestro 
Jaceguay Lins, em homenagem aos Músicos, 
Maestros, Estudantes de Música e aos colaboradores 
da música Espírito-Santense que se destacam em sua 
difusão, divulgação e enaltecimento” e que se 
encontra em tramitação nesta Casa de Leis, em razão 
de justa homenagem póstuma concedida a Maurício 
de Oliveira que foi sem dúvida o maior músico do 
Espírito Santo, um dos principais artistas de nossa 
terra e um dos maiores violonistas do País. 
 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2009. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
221/2009, 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 217/2009. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
 Doutor Hércules, Deputado Estadual, no uso 
de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência que seja agendada sessão solene em 
homenagem ao Dia do Médico, para o dia 19 de 
outubro de 2009, segunda-feira, às 19 horas. 
 

Sala das Sessões, 02 de janeiro de 2009. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o Requerimento n.º 
217/2009, que acaba de ser lido.  
 Informo aos Senhores Deputados que 
discutiram a matéria os Senhores Deputados Doutor 
Hércules, Euclério Sampaio e Aparecida Denadai. Na 
sessão anterior o Senhor Deputado Marcelo Santos 
solicitou a palavra para discutir a matéria, manteve a 
inscrição e ocupará a tribuna neste momento. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, cumprimentamos o 
Senhor Deputado Doutor Hércules pela brilhante 
iniciativa em requerer sessão solene em homenagem 
ao Dia do Médico, a ser realizada no dia 19 de 
outubro de 2009, às 19h. 
 O Senhor Deputado Doutor Hércules - no dia 
em que foi requerida a sessão solene, antes de seu 
protocolo – manifestou-se neste Plenário em defesa 
desses profissionais. Chancelamos essa manifestação. 
 Hoje temos graves problemas no país, 
principalmente nos municípios que não conseguem 
cumprir suas obrigações, seja por falta de recursos, 
de gerenciamento ou até pela incompetência dos 
gestores. Volta e meia, alguns médicos são agredidos 
por usuários do Sistema Único de Saúde, 
principalmente nos municípios, diante da urgência 
que requer um atendimento. Mas, não é culpa desses 
médicos. 
 Já fizemos discursos sobre esses temas que 
passamos a citar: horários afixados nas paredes dos 
locais onde os médicos atuam; os nomes dos 
médicos. No Estado de São Paulo já existe essa lei. 
Mas nada disso precisaria ser discutido se tivesse 
uma gerência. O médico cumpre o seu papel de 
atender, clinicar, medicar, operar. E temos que louvar 
o seu papel. Nesta Casa, temos alguns parlamentares 
que são dessa classe, o Senhor Deputado Doutor 
Hércules é um deles. 
 Assim, encaminho a votação sugerindo à 
Bancada do PTB que acompanhe o Requerimento n.º 

217/2009, do Senhor Deputado Doutor Hércules, de 
sessão solene, em homenagem ao Dia do Médico, 
que nada mais é do que uma justa homenagem a essa 
categoria que trabalha em prol do mundo, de saúde. 

A partir dessa sessão solene, Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, muitos debates se 
darão, como a campanha de combate ao câncer de 
próstata, por meio de nossa iniciativa, aprovada por 
todos, para sensibilizarmos os homens acima de 
quarenta anos a fazer o exame do toque, pois a 
doença tem causado muitas mortes por falta de 
prevenção. (Muito bem!) 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados Paulo Roberto e Doutor Rafael 
Favatto) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Continua em discussão o 
Requerimento n.º 217/2009. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 218/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer 
respeitosamente a V. Exª, depois de ouvido o 
Plenário, o pedido de realização de sessão solene em 
Comemoração ao Dia Estadual da Trabalhadora 
Rural, a realizar-se no dia 15 de outubro de 2009, às 
15h, no Plenário Dirceu Cardoso. 

 
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2009. 

 
GIVALDO VIEIRA 

Deputado Estadual - PT 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em discussão o Requerimento n.º 
218/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 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 219/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, realização 
de sessão solene em comemoração aos trinta anos da 
Unimed Vitória, no Plenário “Dirceu Cardoso”, a 
realizar-se no dia, 29/10/2009, às 19 horas. 
 
 Palácio Domingos Martins, 14 de abril de 
2009. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em discussão o Requerimento n.º 
219/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 222/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário, 
realização de sessão especial para debater os 
“Desafios da Política sobre Drogas no Brasil”, no 
Plenário Dirceu Cardoso, a realizar-se no dia, 
1°/10/2009, às 8 horas.  

 
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2009.  

 
RODRIGO CHAMOUN 

Deputado Estadual 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em discussão o Requerimento n.º 
222/2009, que acaba de ser lido. (Pausa) 
  
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 

 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, mais uma vez 
assomamos a esta tribuna e sugerirmos aos deputados 
membros da bancada do PTB – como a brilhante 
deputada, ex-senadora da República, Luzia Toledo – 
que votem acompanhando o requerimento de sessão 
especial, proposto pelo Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun, que pretende debater o tema: Desafios da 
Política sobre Drogas no Brasil.  
 Este é um tema importantíssimo, pois 
levantamos discussão desde nosso primeiro mandato, 
antes mesmo de S. Ex.ª assumir como deputado nesta 
Casa. Falamos do papel importante das instituições, 
que não podem ser abraçadas pelo governo mediante 
regra constitucional, que diz que o Estado é laico; da 
política e dos desafios sobre drogas que temos no 
Estado do Espírito Santo, no País, no mundo e do 
papel que temos nesta Casa, agora ressaltado pelo 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, para ser 
discutido em uma sessão especial. A política sobre 
drogas no Brasil tem que ser colocada em primeiro 
lugar, ou melhor, na frente de muitas discussões que 
estão sendo priorizadas em detrimento desta que gera 
tantos danos às famílias brasileiras. 
 Senhora Deputada Aparecida Denadai, V. 
Ex.ª que também encampa esta bandeira, assim como 
os demais colegas parlamentares desta Casa, hoje a 
maior “peste” no mundo são as drogas: maconha, 
cocaína, ecstasy, crack. E, pior, chegam informações 
que uma droga com talvez dez vezes mais poder que 
o crack chega ao Brasil e ao Espírito Santo. Volta e 
meia assistimos pessoas, às vezes até com padrão de 
vida elevado, sendo presas em blitz promovidas por 
nossas polícias e depois libertadas. Muitas dessas 
pessoas já venderam apartamento, carro, todo seu 
patrimônio, tornando-se usuários de drogas 
compulsivos. 
 Esta Casa levanta esta bandeira. 
Cumprimentamos o Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun, que propõe o debate desse tema de suma 
importância. Drogas vêm afetando a instituição mais 
antiga do mundo e já falida: a família. Lamentamos 
muito por dizer isso, mas a família está falida 
principalmente por causa das drogas. 
 Sugerimos a bancada do PTB que acompanhe 
o requerimento do Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun, assim como sugerimos à bancada do 
DEM, da qual é membro o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, e às demais bancadas por ser um 
assunto de suma importância. (Muito bem!) 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto Lei n.º 452/2009, de minha autoria, 
para audiência do Plenário. 
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. (Pausa) 

Senhores Deputados, com base no art. 117 do 
Regimento Interno, determino a continuidade da 
leitura do Expediente durante o horário previsto para 
as Comunicações. (Pausa) 
 Continua em discussão o Requerimento n.º 
222/2009. (Pausa) 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, parabenizamos os 
Senhores Deputados Rodrigo Chamoun e Marcelo 
Santos. Será realizada uma audiência pública nesta 
Casa pela frente parlamentar presidida pelo Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun. Há um 
comprometimento de cada um de nós, deputados, 
com essa causa, que é de todos e está próxima de 
todos nós. 

 Em bom tempo recebemos o convite de S. 
Ex.ª para comparecer no dia 1.º de outubro de 2009, 
neste Plenário, onde discutiremos o tema “Políticas 
sobre Drogas na América Latina”. O palestrante será 
o Doutor Bo Mathiasen, diretor-executivo do 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(Unodc) no Brasil e no Cone Sul. S. S.ª é mestre em 
Economia e Ciência Política pela Universidade de 
Copenhague, na Dinamarca. 
 Fazemos parte dessa frente parlamentar e esta 
Casa mostrará o seu respeito para com as famílias. E 
como o Senhor Deputado Marcelo Santos já disse: 
estamos perdendo os nossos filhos. 
 Esta Casa já sabe e a sociedade tem 
acompanhado quando falamos sobre a Fazenda da 
Esperança, que no Brasil é um elo da sociedade com 
as drogas. Esse trabalho busca tirar os dependentes 
desse caminho tão tortuoso, que tira vidas; levando-
os para um aconchego e um tratamento não realizado 
com remédios, e sim com muito amor e acima de 
tudo com espiritualidade. Trouxemos essa bandeira 
para esta Casa. 
 O Senhor Deputado Claudio Vereza já vem 
fazendo um trabalho nessa direção. Há uma lei 
aprovada nesta Casa, que vem faz o seu papel, não 
deixando de discutir um dos piores problemas que a 
sociedade vive, não só no Estado do Espírito Santo, 
mas em todo Brasil, as drogas. Vimos nos jornais o 
que está acontecendo em Salvador Bahia e a cada dia 
em outros estados. 
 Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, 
parabenizamos V. Ex.ª. Estaremos presente nessa 

discussão tão importante para a nossa sociedade. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Continua em discussão o 
Requerimento n.º 222/2009. 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun. 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, reforçamos o 
currículo do palestrante que virá discutir o tema 
“Políticas sobre Drogas na América Latina”, no dia 
1.º de outubro deste ano. 
 O Doutor Bo Mathiasen é diretor-executivo 
do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (Unodc), no Brasil, e no Cone Sul. Entre 1991 
e 1994 S. S.ª foi Especialista no Escritório Sede no 
Brasil do Programa das Nações Unidas para o 
Controle Internacional de Drogas. Entre 1994 e 1997, 
foi diretor-assistente do Escritório para o Controle de 
Drogas e Prevenção ao Crime nos Países Bálticos e 
agora é diretor do Escritório de Drogas e Crime da 
ONU. S. S.ª é mestre em Ciência Política e Economia 
pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. 
 S. S.ª proferirá uma palestra cujo tema será 
“Políticas sobre Drogas na América Latina”. É uma 
oportunidade imensa que teremos para debater sobre 
um dos maiores desafios da humanidade. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Continua em discussão o 
Requerimento n.º 222/2009. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, também 
parabenizamos o Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun pela iniciativa de solicitar uma sessão 
especial para debater sobre os Desafios da Política 
sobre Drogas no Brasil, a ser realizada no dia 1.º de 
outubro de 2009. 
 Consideramos esse tema um dos mais 
desafiantes para a sociedade da atualidade, não 
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somente a brasileira, mas também a mundial. 
Especialmente pelo surgimento de maneira 
desenfreada do uso do crack, uma droga que talvez 
seja pior do que as demais e está se alastrando entre a 
juventude. É uma droga que deixa a pessoa 
dependente rapidamente, com base nas diversas 
reportagens publicadas nos jornais da nossa capital. 
Saudamos a jornalista Cláudia Feliz por sua 
determinação em investigar o tema da dependência 
química de álcool e outras drogas, publicando 
matérias extensas e detalhadas sobre essa questão. 
 O Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, que 
preside a Frente Parlamentar de Política sobre Drogas 
que trata desse tema, e assim como outros Senhores 
Deputados, têm debatido o tema nesta Casa de 
maneira profunda. Agora debaterá com pessoas 
gabaritadas sobre essa dependência que se alastra 
pela juventude, ceifando as vidas de uma infinidade 
de jovens, exatamente na fase mais produtiva e rica 
da vida. Temos a responsabilidade de enfrentarmos o 
problema com políticas públicas para, no mínimo, 
amenizarmos essa situação. 
 A Frente Parlamentar em Defesa da 
Assistência Social tem atuado juntamente com a 
Frente Parlamentar de Combate ao uso de Álcool e 
outras Drogas e já realizamos duas audiências 
públicas sobre esse tema. O Governo do Estado tem 
trabalhado para implementar algumas ações nessa 
área como a contratação de vagas na rede hospitalar e 
a ampliação do número de Centros de Atenção 
Psicossocial em nosso Estado. 
 Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, 
parabéns pela iniciativa. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Agradeço ao nobre Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Assumo a presidência neste 
momento. 

Continua em discussão o Requerimento n.º 
222/2009. 
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 344/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

Senhor Presidente, 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento no art. 174 do 
Regimento Interno dessa Casa, depois de ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Ex.mo Senhor 
Paulo César Hartung Gomes, Governador do Estado 
do Espírito Santo, a INDICAÇÃO da seguinte obra 
pública: 
 

Sinalização asfáltica, instalação de 
placas e faixas indicativas no trevo 
das rodovias 165/166 que liga 
Castelo, Venda Nova do Imigrante 
e Conceição do Castelo. 

 
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2009. 

 
RODRIGO CHAMOUN 

Deputado Estadual – PSB 
 

JUSTIFICATIVA 
  

A sinalização asfáltica, bem como a 
instalação de placas e faixas indicativas no trevo 
supramencionado, é de extrema importância diante 
do alto índice de acidentes no local, considerando que 
estas rodovias atendem, de forma direta, a três 
municípios do nosso estado, sendo estes, Castelo 
(com aproximadamente 35.000 habitantes), Venda 
Nova do Imigrante (com aproximadamente 19.684 
habitantes) e Conceição do Castelo (com 
aproximadamente 10.136 habitantes). 

Sabedor que somos, da seriedade e 
responsabilidade, que tem caracterizado a vossa 
proficiente atuação do Executivo Estadual, 
agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 
indicação e aproveitamos para renovar protestos de 
elevada estima e consideração. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
344/2009, 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 345/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
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O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento no art. 141, inciso VIII, 
e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada 
ao Ex.mo Senhor Governador do Estado do Espírito 
Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 
Dispõe sobre criação de medidas 
necessárias para transferência de 
recursos disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde, para os 
Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPS nos Municípios do Estado 
do Espírito Santo. 

 
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2009. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Tal solicitação se faz necessária, visto que, a 

Portaria n.º 1.193, de 04 de junho de 2009, do 
Ministério da Saúde, habilitou Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS e estabeleceu recursos a serem 
disponibilizados aos Estados e a vários Municípios 
Capixabas. 

Os novos CAPS, isto é, todos aqueles 
cadastrados após a portaria GM/2867, serão 
financiados com recursos a serem alocados nos tetos 
municipais. Estes recursos foram calculados pelo 
DRAC/MS, sendo a média de série histórica de 
cobrança de todos os CAPS do país, colhida por tipo 
de serviço. Estes valores atingem cerca de 70% do 
teto da Portaria 189/02. Assim, a cada CAPS 
cadastrado, serão incorporados ao limite financeiro 
da média e alta complexidade do município. 

Importante destacar como exemplo o 
Município de Baixo Guandu que esta recebendo 
mensalmente o valor de R$ 21.804,00, por ser um 
CAPS de gestão estadual, este valor é passado para o 
estado que deverá repassar mensalmente para o 
Município.  

Este custeio é para garantir o funcionamento 
do serviço de acordo com a portaria 336/GM, de 19 
de fevereiro de 2002, por exemplo, para material de 
consumo e outros necessários a assistência 
psicossocial. 

Tendo em vista que os repasses não estão 
sendo realizados pelo Estado aos Municípios, estando 
o recurso retido. 

A presente indicação vem buscar uma 
alternativa para que o Estado adote as medidas 
necessárias para a transferência, regulares e 
automáticas, aos Fundos Municipais de Saúde.  

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. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
345/2009, 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 346/2009. 
 

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 no art. 141, inciso VIII 
e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada 
ao Ex.mo Senhor Governador do Estado do Espírito 
Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Asfaltamento de 18 km do trecho 
da ES-334, que liga o Município de 
Águia Branca ao Distrito de Vila 
Verde, no Município de Pancas. 

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

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal solicitação se faz necessária, para que 
Vossa Excelência, executando a obra acima 
mencionada, possa melhorar a qualidade de vida dos 
moradores, em virtude da dificuldade de escoamento 
da produção agrícola e de locomoção dos habitantes 
locais, bem como para atender a um compromisso 
firmado por este deputado com a comunidade. 

A indicação atende ainda, solicitação feita 
pelo Prefeito Municipal de Águia Branca, Ângelo 
Antônio Corteletti e conta com apoio da população. 

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. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
346/2009, que acaba de ser lida. (Pausa) 
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 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 347/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
 O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas no art. 
141, inciso VIII, e 174, aprovada pela Resolução n.º 
2.700/2009, requer que seja encaminhada ao Ex.mo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte INDICAÇÃO: 
 

Encaminhamento de proposição 
dispondo sobre o afastamento 
prévio do trabalho as servidoras 
gestantes de todos os Órgãos do 
Poder Executivo do Estado do 
Espírito Santo. 
 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2009. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Considerando o risco que as mulheres 

grávidas correm de serem contaminadas pelo Vírus 
Influenza A (H1N1) a presente indicação tem por 
finalidade contribuir para a prevenção. As gestantes 
são especialmente vulneráveis e a contaminação pode 
implicar no parto prematuro do bebê, com risco de 
morte para a mãe. 

Já existem determinações neste sentido em 
outros órgãos públicos do País, como o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro bem como ao Senado, 
Câmara Federal e Governo do Distrito Federal, onde 
determinam o afastamento das gestantes. 

Diante do exposto, solicito ao Governo do 
Estado que também adote essa medida, possibilitando 
que todas as servidoras grávidas do poder público 
estadual, possam requerer o seu afastamento das 
atividades laborais, pois sabemos que estas servidoras 
podem estar correndo riscos que podem ser evitados. 

As mulheres grávidas são comprovadamente 
suscetíveis às contaminações, e nada mais justo que 
todos esforços sejam implementados no sentido de 
protegê-las enquanto informações e esclarecimentos 

sobre esta epidemia não sejam socializados pelo 
Governo Federal. 

Sendo assim conto com a compreensão, para 
que possamos com isso reduzir os índices desta 
doença e poupar vidas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
347/2009, 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 348/2009. 
 

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 no art. 141, inciso VIII, 
e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada 
ao Ex.mo Senhor Governador do Estado do Espírito 
Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Propõe a Criação da Universidade 
Estadual Tecnológica e Ambiental, 
pública e gratuita, com recursos 
advindos da exploração do 
petróleo na camada do Pré-Sal. 

 
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2009. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal solicitação se faz necessária, para atender 
melhor a população capixaba. Nada mais que 
oportuno que o Espírito Santo, que vai receber 
recursos dessa exploração, destine parte para 
construção de meios para melhor acesso dos jovens 
ao estudo superior. 

O Governo Federal tem colocado claramente 
sobre a importância de utilizar recursos oriundos da 
exploração de petróleo na camada do pré-sal para o 
desenvolvimento da educação. 

Portanto, através do Governo do Estado do 
Espírito Santo, construa para nossos jovens a 
Universidade Estadual, pública e gratuita, voltada 
para cursos nas áreas tecnológicas e do meio 
ambiente. 
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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. 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
348/2009, 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. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, cumprimentamos o 
Senhor Deputado Dary Pagung pela proposta ao 
Governador do Estado, de criação da Universidade 
Estadual Tecnológica e Ambiental, pública e gratuita 
com recursos advindos da exploração do petróleo na 
camada do pré-sal. Essa é uma brilhante iniciativa. 
  Qualificaremos profissionais naquilo que 
temos do nosso lado, a exploração de petróleo na 
camada pré-sal. Poucos no mundo têm know-how 
para uma atividade como essa, a não ser a nossa 
estatal Petrobras.  

É um grande equívoco não termos no nosso 
Estado, na grade de estudo de nível médio, a 
disciplina atividade portuária, que se confunde com a 
exploração de petróleo e gás. Senhores Deputados 
Rodrigo Chamoun e Luzia Toledo, igualmente a S. 
Ex.as, também atuamos na Companhia Docas do 
Espírito Santo – Codesa – e naquela época fizemos 
várias contas do percentual que a atividade portuária 
contribui para a economia capixaba. Esse percentual 
é muito grande. Se a atividade portuária tivesse sido 
paralisada, teríamos tido uma queda gigantesca em 
nossa receita, que passaria para as cidades capixabas 
e teríamos um caos.  

 Na Europa, Cito Ghent, na Bélgica, as 
cidades se interagem com a atividade portuária, 
diferente do nosso Estado. Deveríamos ter uma 
interação com a atividade portuária e petrolífera, 
porque são ligadas, principalmente com relação à 
exploração no mar. Tem de ter porto; tem de ter 
abastecimento de plataforma - o que chamamos de 
supply boat, abastecimento de barcos, navios em 
plataformas. Não existe uma afinidade de nossa 
cidade com a atividade portuária e nem das cidades 

de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Aracruz, 
Anchieta, cidades portuárias - sejam com porto 
molhado ou porto seco. Não existe um conhecimento 
geral da sociedade que residem nessas localidades.  

Senhor Deputado Dary Pagung, 
cumprimentamos V. Ex.ª pela indicação e 
acrescentamos que a atividade portuária merece ser 
considerada qualificação técnica - em nível 
universitário - e também deveria ser matéria da grade 
curricular do ensino médio. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 
continue a leitura do Expediente. (Pausa) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 

N.º 349/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Deputada Estadual Luzia Toledo, no uso 
de suas atribuições regimentais contidas no art. 141 e 
174, aprovado pela Resolução n.º 2.700/2009, de 
15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Ex.mo 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 
INDICAÇÃO 

 
A deputada signatária vem, respeitosamente, 

requerer a V. Ex.ª que a Faculdade de Música do 
Espírito Santo seja denominada “Faculdade de 
Música do Espírito Santo – Maurício de Oliveira”, 
numa justa homenagem ao maior músico de nosso 
Estado, falecido no dia 1.º de setembro de 2009, 
devido a complicações do Mal de Alzheimer e de um 
infarto, sofrido dias antes. 

 
Palácio Domingos Martins, 02 de setembro 

de 2009. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Maurício teve toda sua vida dedicada à 

música, sua grande paixão. Casado com Luiza, pai de 
quatro filhos – Ludmila, Heloísa, Luiz Maurício e 
Sebastião, também músico, e sete netos –, o mestre 
teve sua carreira reconhecida internacionalmente. 

Maurício de Oliveira foi o primeiro brasileiro 
a gravar em disco a obra completa para violão de 
Heitor Villa-Lobos. Suas últimas apresentações 
públicas ocorreram em 2006, quando recebeu o 
Prêmio Taru no Teatro Carlos Gomes, e depois 
quando foi homenageado no projeto História Viva, 
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no Centro Cultural Majestic, onde se apresentou com 
o filho Tião Oliveira executando a sua "Canção da 
Paz", vencedora do Festival de Violão de Varsóvia, 
em 1958. 

Ainda menino, pobre, filho de pescador, 
Maurício lutou para mostrar seu talento a todos que 
desacreditavam que ele chegaria a algum lugar. Por 
inúmeras vezes apresentou sua obra e brilhou fora do 
Brasil. Teve seu talento reconhecido e foi aplaudido 
por milhares de pessoas. 

Maurício impunha sua alma em suas 
composições e interpretações. Tantas vezes 
homenageado em vida, o Maestro deixa um enorme 
legado a todos que admiravam sua doçura, sua 
sensibilidade, sua música encantadora e sua firmeza 
no olhar. 

Contamos com a sensibilidade V. Ex.ª para 
atender nossa indicação, em tão justa homenagem ao 
grande ícone da música capixaba, Maurício de 
Oliveira. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
349/2009, 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 350/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 
nos termos do art. 174 do Regimento Interno, que 
seja encaminhada ao Ex.mo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte 
matéria: 

 
Que seja disponibilizado recursos 
para a Maternidade do Hospital e 
Maternidade Dr. Arthur Gerhardt – 
FHASDOMAR – Fundação 
Hospitalar e de Assistência Social de 
Domingos Martins, tendo em vista 
que supramencionada Maternidade 
será referência em toda Região 
Serrana, havendo a necessidade de 
verbas para que seu atendimento a 
toda Região tenha presteza e não 
encontre grandes dificuldades em 
seu atendimento. 

Certos da sensibilidade de Vossa Excelência 
para esse e tantos outros pleitos de ordem social, 
antecipadamente, agradecemos a atenção dispensada, 
ao passo que renovamos nossos protestos de estima e 
consideração. 
 

Palácio Domingos Martins, 02 de setembro 
de 2009. 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
350/2009, 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 351/2009. 

 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
 O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos art. 141, VIII e art. 1741, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Ex.ª que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Paulo Cesar 
Hartung Gomes, o seguinte PROJETO DE 
INDICAÇÃO: 
 

Seja feito convênio entre o Governo 
do Estado e as Prefeituras da 
Grande-Vitória, a fim de que sejam 
construídos alojamentos com 
banheiro, bebedouro e ainda, 
distribuído um kit com lanche nas 
rodoviárias. 
 

Palácio Domingos Martins, 04 de setembro 
de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual – PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente indicação tem como fundamento a 
reivindicação de um leitor do jornal A Gazeta, de 
18.08.09, no quadro "Opinião do Leitor”, o qual 
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expõe a necessidade da construção e manutenção de 
alojamentos em rodoviárias, como forma de 
diminuição dos problemas sociais existentes em 
nosso Estado, situação que poderá ser atestada pela 
íntegra da reportagem abaixo:  
 

Fiquei emocionado de ler a 
reportagem especial (...) falando 
dessa situação triste que idosos e 
crianças têm passado em busca de 
atendimento em Vitória. Também 
sou motorista da saúde e quase todos 
os dias vivenciamos essa situação.  
Quando os colegas falaram de fome, 
do perigo de viajar de madrugada, 
do sofrimento das pessoas, das 
horas de espera sem lugar digno 
para as pessoas se alojarem; 
Não agüentamos mais ver tanto 
descaso. As prefeituras tem 
colaborado com a melhoria do 
transporte. Enquanto não se resolve 
em definitivo essa situação, gostaria 
de deixar como sugestão, que sejam 
construídos alojamentos com 
banheiro, bebedouro e 
principalmente que as prefeituras – 
em convênio com o governo estadual 
–, distribua um kit com lanche na 
hora do embarque.  
Tenho certeza de que maçã, 
banana, sanduíche e uma garrafa 
de café não ficaria tão caro e vocês 
não imaginam o quanto seria 
importante. As pessoas passam 
fome. Tem gente que não tem 
dinheiro nenhum. Já vi pacientes 
pedindo comida nas ruas de Vitória. 
Essas pessoas já estão doentes e 
precisam se alimentar. Isso é muito 
triste. Nós, motoristas, fazemos o 
possível pra ajudá-los. Estamos 
ficando doentes de ver tanto 
sofrimento e falta dignidade.  

Lucio Cesconetti , Por e-mail" 

 
Pelo exposto, encaminho a Vossa Excelência 

esta proposta de indicação objetivando seja apreciada 
pelo Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
no sentido de se garantir maior conforte e dignidade 
às pessoas que necessitam do sistema de saúde do 
Estado, adotando-se para o tema em apreço medidas 
que beneficiem e atendam aos anseios da população 
capixaba. 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em discussão a Indicação n.º 
351/2009, 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 352/2009. 
 
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento no art. 141, VIII e art. 174, o Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, solicita a V. Ex.ª que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Paulo César 
Hartung Gomes, o seguinte PROJETO DE 
INDICAÇÃO 
 

Seja realizada através de órgão do 
Poder Executivo, em convênio com a 
Prefeitura Municipal de Vitória, 
homenagem ao violonista 
MAURÍCIO DE OLIVEIRA, com a 
confecção de uma estátua em 
tamanho real do compositor 
“tocando seu violão”, a ser erguida 
na Praia de Camburi, para que os 
capixabas e turistas que visitarem a 
capital de nosso Estado possam ter 
contato e registrarem o momento 
com esse grande nome da música 
capixaba e do Brasil. 

  
Palácio Domingos Martins, 09 de setembro 

de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Esta indicação visa propor uma justa 

homenagem a Maurício de Oliveira, artista de 
renome nacional e internacional, através da 
confecção de uma estátua, aos moldes da estátua de 
Carlos Drumond de Andrade, na Praia de 
Copacabana, no Rio de Janeiro. Assim, a proposta, 
caso se concretize, viabilizará uma estátua do artista 
sentado em um banco, tocando violão, e se tornará 
por certo, um monumento cultural de nossa Capital e 
de nosso Estado, divulgando e valorizando nossa 
cultura. 

Por mostrar-se de grande alcance cultural, 
como também turístico e considerando que a proposta 
é um reconhecimento do talento deste grande artista, 
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e uma forma de valorização do talento dos capixabas 
é que sugerimos esta indicação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em discussão a Indicação n.º 
352/2009, 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 353/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
 O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos art. 141, VIII e art. 1741, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Ex.ª que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Paulo Cesar 
Hartung Gomes, o seguinte PROJETO DE 
INDICAÇÃO: 
 

Seja instalado pelo Departamento 
Estadual de Trânsito do Espírito 
Santo - DETRAN/ES e pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Espírito 
Santo - DER, semáforos com 
temporizadores, a fim de se garantir 
maior visibilidade dos aparelhos de 
radares alocados ao longo das vias, 
com placas alertando para a 
presença desse tipo de fiscalização 
eletrônica. 

 
Palácio Domingos Martins, 09 de setembro 

de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Os fotossensores para que possuam validade, 

necessitam de medidas preventivas e informativas da 
exata localização, como as sinalizações e outros 
meios para o alerta ao condutor do veículo. 

Não há ao longo da rodovia placas indicando 
a existência desses equipamentos, o que contraria as 
regras esculpidas pelo Código de Transito Brasileiro 
– CTB. A sinalização obrigatória para esse sistema 

não está corretamente instalada dentro das normas do 
CONTRAN, conforme a Resolução n. 214/2006, que 
estabelece padrões específicos para toda fiscalização 
automatizada de controle de velocidade.  

Tal fato caracteriza-se como desrespeito total 
aos direitos do cidadão, que como condutor, deve ser 
permanente e corretamente informado sobre a 
velocidade máxima na via em que circula. 

A existência das placas sem a indicação 
precisa da localização dos radares impede que o 
cidadão tenha a correta informação sobre os locais da 
medição e seja pego pelo elemento surpresa, o que 
viola o princípio constitucional da ampla publicidade. 

Não basta a colocação de placas indicativas 
da velocidade, o motorista deve ser corretamente 
informado sobre o exato local da instalação do radar. 
O caráter principal do Código de Trânsito é 
educativo, sendo que a punição só deve acontecer em 
última instância. 

Pelo exposto, encaminho a Vossa Excelência 
esta proposta de indicação objetivando seja apreciada 
pelo Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito 
Santo - DETRAN/ES e pelo Departamento Estadual 
de Trânsito – DER, adotando-se para o tema em 
apreço medidas que beneficiem e atendam aos 
anseios da população capixaba. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em discussão a Indicação n.º 
353/2009, que acaba de ser lida. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, boa-tarde. 

Senhor Presidente, Deputado Rodrigo 
Chamoun, cumprimentamos V. Ex.ª, mais uma vez, e 
o Senhor Deputado Claudio Vereza pela indicação ao 
Governo do Estado, num momento em que o País 
discute mobilidade urbana. E sinalização semafórica 
é um tema do bojo da discussão sobre mobilidade 
urbana.  
 O temporizador instalado no semáforo é de 
vital importância para uma fluidez equilibrada na 
passagem de veículos em nossas vias. Em princípio, 
oferece um item fundamental, a segurança. Ele 
garante a segurança no transporte de mercadorias em 
nossas rodovias; oferece segurança aos automóveis, 
seja de qual porte, no desenvolvimento de uma 
velocidade necessária, não a excedendo, ao mesmo 
tempo oferece condições de visualização quando da 
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frenagem necessária para o aguardo da abertura do 
semáforo.  

Hoje temos uma sinalização que mostra as 
cores verde, vermelha e amarela. Se todos os 
semáforos tiverem temporizador, o motorista poderá 
perceber a hora exata que deve parar e a hora exata 
de sua saída, garantindo que todos os semáforos 
temporizados se comuniquem. Dessa forma, teremos 
diminuição do de veículos em vias e ao mesmo 
tempo maior fluidez, para que garantir melhor 
mobilidade urbana. 

O semáforo temporizado dá essa condição e 
deveria ser adotado pelos municípios que já 
municipalizaram o trânsito. Vitória está tentando 
colocar esse temporizador em todos os semáforos e o 
Município de Serra já adotou em parte, inclusive, 
instalando em parceria com o DNIT. O Município de 
Cariacica ainda não tem e demais municípios, como 
Vila Velha, estão iniciando o processo de instalação 
desse tipo de semáforo. 
  Recentemente, tivemos um especialista de 
trânsito na nossa Comissão de Infraestrutura dizendo 
sobre a importância que não é dada a esse tipo de 
sinalização e o que traz de benefício a um tráfego 
regular, garantindo uma mobilidade mais eficiente. 
Somando a outros itens, teríamos uma mobilidade 
urbana a contento, ou seja, semáforo com 
sincronizador, pista exclusiva para ônibus, retirada de 
lombadas que já não fazem parte do sistema 
brasileiro de trânsito.  

Enfim, essa é uma discussão ampla e 
necessária. Parabenizamos mais uma vez o Senhor 
Deputado Claudio Vereza pela indicação ao Governo 
do Estado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Continua em discussão a Indicação 
n.º 353/2009. (Pausa) 
 Não havendo mais 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 354/2009. 
 
 EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento no art. 141, VIII e art. 174, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Ex.ª que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Paulo Cesar 
Hartung Gomes, o seguinte PROJETO DE 
INDICAÇÃO1: 

Seja instalado pelo Departamento 
Estadual de Trânsito do Espírito 
Santo - DETRAN/ES e pelo 
Departamento de Estradas e 
Rodagens do Estado do Espírito 
Santo - DER, nas vias públicas de 
grande fluxo de veículos, semáforos 
sonoros como sinalizadores para os 
deficientes visuais. 

 
Palácio Domingos Martins, 09 de setembro 

de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A presente indicação visa garantir 
acessibilidade eficiente aos deficientes visuais (ou de 
baixa visão) quando da utilização de vias públicas 
com modo de locomoção segura e humanizada. 
Nesse sentido, indiscutivelmente, a instalem 
semáforos sonoros é um meio de acessibilidade e 
inserção desses cidadãos no convívio social. 

Também se busca evitar que pessoas com 
deficiência visual sofram danos físicos fomentados 
pela falta do sinalizador sonoro, o qual possui a 
função de informar o momento em que poderão 
atravessar a via pública com segurança. 

Cumpre informar a Vossa Excelência que no 
Município de Vitória algumas vias públicas já 
possuem o sinalizador sonoro instalado nos 
semáforos, medida que se mostrou eficaz no auxílio 
dos deficientes visuais, além de possuir respaldo da 
população. 
 Pelo exposto, sensível ao tema em apreço, 
encaminho a Vossa Excelência esta proposta de 
indicação objetivando seja apreciada pelo Exmo. 
Governador do Estado do Espírito Santo, adotando-se 
para o tema em apreço medidas que beneficiem e 
atendam aos anseios dos deficientes visuais ou de 
baixa visão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em discussão a Indicação n.º 
354/2009, 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 355/2009. 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
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O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no art. 141, VIII e 174 
do Regimento Interno, constante da Resolução 
2.700/2009, de 15 de julho de 2009, depois de ouvida 
a Mesa, que seja encaminhada ao Ex.mo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Asfaltamento da Estrada que liga o 
Distrito de Moacir Avidos ao 
Distrito do Morello – Município de 
Governador Lindenberg. 

 
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal indicação tem por finalidade de 
Asfaltamento da Estrada que liga o Distrito de 
Moacir Avidos ao Distrito do Morello – Município 
de Governador Lindenberg, pedido enviado ao nosso 
gabinete, através de ofício, pelos Excelentíssimos 
Senhores Leocir Felberg, Jorielsen Alencastro 
Morello, Graziele Marques e Genivaldo Piona, 
vereadores deste município. 

De acordo com relato dos moradores, a 
qualidade de vida tão almejada só será alcançada 
quando for oferecido aos munícipes condições 
básicas de vida, tais como asfaltamento da 
supracitada estrada, trazendo maior conforto e 
comodidade, evitando grandes transtornos, com ruas 
esburacadas. 

Esta Indicação visa proporcionar também 
várias indústrias de diversos ramos instaladas nesta 
localidade, entre elas pedreiras, olarias e etc., 
ajudando ao escoamento de café, coco e diversos 
produtos rurais, beneficiando todo o ramo agrícola e 
empresarial deste município.  

Saliento ainda que os Distritos acima 
citados possuem aproximadamente 4 (quatro) mil 
habitantes.  

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao 
Executivo desse Estado, agradeço a atenção ora 
dispensada a esta Indicação, ao passo que 
aproveito para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
355/2009, 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 356/2009. 

 
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 art. 141, VIII e 174 
do Regimento Interno, constante da Resolução 2.700, 
de 15 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Ex.mo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da 
seguinte Matéria: 
 

Aquisição de um veículo 1.8, com 
capacidade de cinco pessoas, para 
atender a Associação Pestalozzi do 
Município de Vila Pavão. 
 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tal indicação tem por finalidade Aquisição 

de um Veículo 1.8, com capacidade de 5 pessoas, 
para atender a Associação Pestalozzi do Município de 
Vila Pavão, pedido enviado ao nosso gabinete, 
através do ofício n.º 048/2009, pelo Presidente da 
Associação Sr Pedro José Rodrigues. (Doc. Anexo) 

A Associação Pestalozzi de Vila Pavão é uma 
instituição filantrópica, sem fins lucrativos que tem 
por finalidade o estudo, a assistência, o tratamento e a 
educação de crianças, jovens e adultos com 
deficiência que necessitam de assistência pedagógica, 
médica, odontológico e de reabilitação. Atende 
atualmente pessoas com deficiência mental e 
ou/múltipla residentes no município, com 19 alunos 
portadores de necessidades educacionais especiais e 
seus familiares; 13 deficiências mentais; 04 
deficiências múltiplas e 02 Síndromes de Down. 
  Os motivos que impulsionam o presente 
pedido referem-se às necessidades da equipe 
pedagógica da Instituição em desenvolver os 
trabalhos de campo junto às famílias desses alunos, 
participando e informando sobre a reflexão do papel 
da família na sociedade, valorizando assim a 
singularidade de cada um e buscando alunos que por 
diversos motivos encontram-se afastados do âmbito 
educacional.  
 Oportunamente, a solicitação acima exposta 
dispõe, ainda, da necessidade da equipe de participar 



Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 4437 

ativamente de fóruns, seminários, conferências e 
palestras relacionados à Educação Especial e 
Inclusão realizados no nosso Estado.  

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
356/2009, 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 357/2009. 

 
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 art. 141, VIII e 174 
do Regimento Interno, constante da Resolução 2.700, 
de 15 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Ex.mo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da 
seguinte Matéria: 
 

Aquisição de um veículo 1.6 flex, 
com capacidade de 15 pessoas, para 
atender a Associação Pestalozzi do 
Município de Vila Pavão. 
 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tal indicação tem por finalidade Aquisição 

de Um Veículo 1.6 flex. com capacidade de 15 
pessoas, para atender a Associação Pestalozzi do 
Município de Vila Pavão, pedido enviado ao nosso 
gabinete, através do ofício n.º 048/2009, pelo 
Presidente da Associação Sr Pedro José Rodrigues. 
(Doc. Anexo) 

A Associação Pestalozzi de Vila Pavão é uma 
instituição filantrópica, sem fins lucrativos que tem 
por finalidade o estudo, a assistência, o tratamento e a 
educação de crianças, jovens e adultos com 

deficiência que necessitam de assistência pedagógica, 
médica, odontológico e de reabilitação. Atende 
atualmente pessoas com deficiência mental e 
ou/múltipla residentes no município, com 19 alunos 
portadores de necessidades educacionais especiais e 
seus familiares; 13 deficiências mentais; 04 
deficiências múltiplas e 02 Síndromes de Down. 

Os motivos que impulsionam o presente 
pedido referem-se às necessidades das comunidades 
rurais e da sede do município, pois a maioria 
necessita do transporte escolar, visto que a instituição 
conta atualmente com apenas um veículo escolar, e 
que o mesmo não se encontra em bom estado de 
conservação 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
357/2009, 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: PARECER 
N.º 407/2009. 
  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei Complementar n.° 12/2009, 
de autoria do Deputado Luciano Pereira visa alterar a 
tabela de vencimento do quadro de servidores do 
Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP, prevista 
nos anexos II e III do art. 3.º da Lei Complementar 
n.° 453, de 28.08.2008. 

As alterações dos vencimentos dos referidos 
servidores constam das páginas 2 a 3 dos autos. 

A matéria foi protocolada no dia 12/05/2009, 
lida no expediente do dia 13/05/2009. A iniciativa foi 
devolvida ao autor com base no art. 143, VIII do 
Regimento Interno e por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI da Constituição Estadual. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Mesmo diante da importância da propositura, 

a mesma peca por vício de iniciativa, pois a matéria 
está vinculada ao Instituto Estadual de Saúde Pública 
- IESP, entidade autárquica ligada à Secretaria de 
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Estado da Saúde, que tem como finalidade básica 
executar o Plano Estadual de Saúde, desenvolvendo 
atividades integrais de proteção, prevenção, 
promoção e recuperação da saúde da população do 
Estado. 

Podemos observar desta forma que a matéria 
fere o art. 63, parágrafo único, I, III e VI da 
Constituição Estadual, in verbis: 
 

“Art. 63 - (...) 
 
Parágrafo Único - São iniciativas 
privativas do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
 
I - criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração 
direta autárquica e fundacional do 
Poder Executivo, ou aumento de sua 
remuneração. (grifo nosso) 
 
(...) 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo. 
 
(...) 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições da Secretaria de Estado e 
órgãos do Poder Executivo”. 

 
Assim, conforme dados da normatizados na 

Lei n.° 4.317/90, compete ao Estado à 
operacionalização e a gerência da rede básica de 
serviços de saúde, inclusive a complementar dentre 
elas a dos níveis regionais e estadual. 

Ademais, a Carta da República prevê a 
autonomia entre os Poderes da União, o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário repartindo a competência e 
harmonia entre eles, sendo vedado, desta forma a 
tramitação da referida iniciativa nesta Casa de Leis. 

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal e material, cumpre-nos 
evidenciar que o projeto em foco está sob o domínio 
da competência do Chefe do Poder Executivo deste 
Poder para legislar sobre tal assunto, conforme 
preconiza o art. 63 parágrafo único, incisos I, III e VI 
da Constituição Estadual e Lei Estadual n.° 4.317/90. 

Quanto à técnica legislativa empregada na 
redação da propositura, concluímos que a mesma 
atende as regras introduzidas na Lei Complementar 
Federal n.° 95/98, que rege sobre atos técnicos 
normativos. 

Assim, pelas razões acima aduzidas, a 
matéria é ilegal e inconstitucional conforme preceitua 
o art. 63, parágrafo único, incisos I, III e VI, da 
Constituição Estadual, ficando prejudicada sua 
tramitação nesta Casa de Leis. 

Isto posto, opinamos pela adoção do seguinte 
parecer. 

 
PARECER N.º 407/2009 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho da Mesa ao Projeto 
de Lei Complementar n.° 12/2009 de autoria do 
Deputado Luciano Pereira. 
 
 Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DARY PAGUNG 

 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Informo aos Senhores Deputados 
que se o Parecer n.º 407/2009, da Comissão de 
Justiça, for aprovado, o projeto será arquivado; se 
rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o Parecer n.º 407/2009, pela 
manutenção do despacho denegatório. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER N.º 
411/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 337/2009, de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida, que "Dispõe sobre a 
cassação da inscrição estadual dos estabelecimentos 
que comercializam e/ou armazenagem botijas de gás 
de forma irregular, e dá outras providências". 

Em sua justificativa o autor do Projeto, 
assevera que "a vida humana é o maior patrimônio, e 
não deva ser tratada de forma superficial pelo poder 
público, necessitando por parte deste, medidas mais 
severas para disciplinar determinadas atividades que 
venham expor os cidadãos e a comunidade ao 
perigo." 

Aduz que "a presente medida não se visa 
acabar com venda dos botijões, mas tão somente 
disciplinar regularizar com segurança este importante 
comércio, e desta forma garantindo tranquilidade aos 
moradores do entorno do local varejista." 

Ainda que "Com esta lei, estaremos dando 
um passo importante no combate a fraude que lesa o 
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cidadão, também o Estado na medida em que permite 
a evasão fiscal." 

A matéria foi protocolizada no dia 08 de 
julho de 2009, lida no expediente da sessão ordinária 
do dia 13 de julho de 2009, oportunidade em que 
recebeu despacho denegatório baseado no art. 143, 
VIII do Regimento Interno, por infringência ao art. 
63, parágrafo único, III e VI, da Constituição 
Estadual. 

O Autor do Projeto de Lei interpôs recurso 
junto à Comissão de Justiça, com arrimo no parágrafo 
único do art. 143, do Regimento Interno, que foi 
acatado regimentalmente. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e parecer, na forma do art. 41 do 
Regimento Interno (Resolução n.° 2.700/2009). 

É o relatório. 
 

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

O presente Projeto de Lei interfere direta e 
explicitamente na Administração Pública, ao 
determinar competências e atribuições a órgão do 
Poder Executivo, tipificando insuperável vício de 
iniciativa, conforme o que prescreve o art. 63, III e 
VI, da Constituição Estadual, o qual obedece a forma 
simétrica determinante do art. 61, parágrafo 1.°, 
inciso II, “b” combinado ao art. 84, inciso VI, "a", 
ambos da Constituição Federal: 
 

Constituição Estadual: 
 
"Art. 63, A iniciativa de Leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: 
 
(...) 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Legislativo. 
 
(...) 
 
VI - - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo". 

Nota-se que o Autor, logo no art. 1.° do 
Projeto de Lei diz que "Fica o Poder Executivo por 
meio da Secretaria de Estado da Fazenda, compelidos 
de cassar a eficácia da inscrição no cadastro de 
contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadoria e sobre serviço de 
transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, dos estabelecimentos que 
comercializam e/ou armazenam botijões de gás de 
qualquer capacidade cúbica de forma irregular". 

Portanto, notória a invasão de competência 
privativa do Chefe do Executivo, que é de ordem 
administrativa. Vejamos o que prescreve o art. 91, I, 
da Carta Estadual: 
 

"Art. 91. Compete privativamente 
ao Governador do Estado: 
 

I - exercer, com auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual;” 

 

Outrossim, observamos a dificuldade de 
cumprimento do comando contido no projeto, eis que 
a aplicação das medidas de fiscalização para a 
verificação da armazenagem irregular das botijas de 
gás, se restringe ao Município ou ao Estado, ainda 
que fosse possível superar os, empecilhos de ordem 
constitucional presentes no projeto, a efetividade da 
medida seria de competência e atribuição de órgãos 
ou Secretarias Estaduais ou Municipais, que são 
Poderes Executórios. 

Sendo assim, a matéria objeto do Projeto de 
Lei, carrega consigo vício de origem constitucional 
formal e material, e, consequentemente, não atende 
aos pressupostos de constitucionalidade e legalidade 
(competência privativa do Chefe do Executivo). 

Assim analisado, concluímos que o Projeto 
de Lei n.º 337/2009, de autoria do Deputado 
Reginaldo Almeida, é inconstitucional e ilegal, não 
devendo, desta forma, seguir sua tramitação normal, 
razão pela qual sugerimos aos ilustres pares desta 
douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 411/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DA MESA DIRETORA ao 
Projeto de Lei n.º 337/2009, de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida. 
 

Sala Rui Barbosa, 18 de agosto de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

Relator 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DARY PAGUNG 
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(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retira-se o Senhor Deputado 
Reginaldo Almeida) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Informo aos Senhores Deputados 
que se o Parecer n.º 411/2009, da Comissão de 
Justiça, for aprovado, o projeto será arquivado; se 
rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o Parecer n.º 411/2009, pela 
manutenção do despacho denegatório. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de líder do 
PTB, peço a palavra para encaminhar a votação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, o Projeto de Lei 
n.º 337/2009, de autoria do Senhor Deputado 
Reginaldo Almeida, líder da Bancada do PSC, é de 
relevância para o consumidor capixaba e dispõe sobre 
a cassação da inscrição estadual dos estabelecimentos 
que comercializam e/ou armazenam botijas de gás de 
forma irregular e dá outras providências. 
 Não estamos neste Plenário dizendo que o 
trabalhador informal ou outro qualquer não tenha o 
direito de prestar serviços. O que não aceitamos é um 
produto inflamável ser comercializado de forma 
irregular, com graves riscos à população em qualquer 
localidade do Espírito Santo.  

O Deputado Reginaldo Almeida deseja 
estabelecer com esse projeto o seguinte: se a 
fiscalização encontrar um local comercializando 
botija de gás irregularmente, este terá sua licença 
cassada. Isso é defesa do consumidor. Mesmo com a 
ausência do autor desse projeto, pedimos aos 
parlamentares que acompanhem a proposta do 
Senhor Deputado Reginaldo Almeida, votando 
contrário ao parecer oferecido pela Comissão de 
Justiça, até para que possamos debater melhor essa 
matéria.  

O projeto, repetindo, trata da cassação da 
inscrição estadual dos estabelecimentos que 
comercializarem botija de gás de forma irregular. 
Enfim, é uma proposta interessante e devemos 
garantir o direito ao consumidor de comprar esse 
produto em um estabelecimento que trabalhe com 
segurança.  

Já houve propostas similares, que foram 
aprovadas nesta Casa e vetadas posteriormente pelo 
Governo. Sendo assim, solicitamos aos Deputados, 
que compõem a Bancada do PTB, que votem a favor 
da proposta do Senhor Deputado Reginaldo Almeida, 
mesmo sabendo que a Comissão de Justiça proferiu 
parecer pela inconstitucionalidade da matéria. (Muito 
bem!) 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Cacau Lorenzoni, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, 
Givaldo Vieira, Luiz Carlos Moreira, 
Sargento Valter de Paula e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Parecer n.º 411/2009, 
pela manutenção do despacho denegatório. 

O Presidente, de ofício, solicita aos Senhores 
Deputados que registrem presença nos terminais 
eletrônicos, para efeito de recomposição de quorum 
para votação. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Euclério Sampaio, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço e Wanildo 
Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Senhores Deputados, registraram 
presença dezenove Senhores Deputados. 
 Há quorum para votação. 

Em votação o Parecer n.º 411/2009, pela 
manutenção do despacho denegatório ao Projeto de 
Lei n.º 337/2009. 
. Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado, contra quatro votos. 
Arquive-se o projeto. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 

N.º 415/2009.  
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei n.° 294/2009, de 

autoria do Deputado Euclério Sampaio, que "Dispõe 
sobre idade máxima para participação em concursos 
públicos promovidos pelo Estado do Espírito Santo." 

Na justificativa do Projeto de Lei, o autor 
assevera que "a finalidade. da propositura é proibir a 
disposição em editais lançados pelo Estado do 
Espírito Santo de idade máxima para a participação 
em certame público." 
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Apresenta ainda, "que tal disposição fere o 
princípio constitucional da igualdade". 

A matéria foi protocolizada no dia 16 de 
junho de 2009, lida no expediente da Sessão 
Ordinária do dia 22 de maio de 2009, oportunidade 
em que recebeu despacho denegatório do Presidente 
da Mesa Diretora com base no art. 143, VIII, do 
Regimento Interno, por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, IV, da Constituição Estadual. 

O Autor do Projeto de Lei interpôs recurso 
junto à Comissão de Justiça, com arrimo no 
Parágrafo único do art. 143, do Regimento Interno, 
que foi acatado regimentalmente. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e parecer na forma do art. 41, I, do 
Regimento Interno (Resolução 2700/2009). 
Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e emitir 
parecer. 

É o relatório. 
 

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

Ainda há muita discussão sobre a imposição 
do limite de idade para prestar concurso publico, mas 
o entendimento predominante tanto no STF quanto 
no STJ é de que a imposição de limite mínimo e 
máximo é constitucional, desde que: 

 
- haja previsão expressa em Lei, não 
bastando previsão em edital; 
 
- em razão da natureza e das 
atribuições do cargo pretendido (pelo 
princípio da razoabilidade). 
 

 Tal entendimento tem amparo nos seguintes 
dispositivos: 
 

Constituição Federal, art. 7.°, XXX, 
"proibição de diferença de salários, 
de exercício de funções e de critério 
de admissão por motivo de sexo, 
idade, cor ou estado civil". 
 
Constituição Federal art. 37, I, "os 
cargos, empregos e funções públicas 
são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei." 
 
Súmula 683 /STF: "O limite de idade 
para inscrição em concurso público 
só se legitima em face do art. 7.°, 

XXX , da Constituição, quando 
possa ser justificado pela natureza 
das atribuições do cargo a ser 
pretendido". 

 
Portanto, pacífico o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça através de diversos julgados, in verbis: 
 

RMS 13902 / PE - Ementa: 
CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO - RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE- 
SEGURANÇA - CONCURSO 
PÚBLICO - REQUISITOS 
LIMITAÇÃO - IDADE MÍNIMA – 
IMPOSSIBILIDADE. 
 
1- Uniforme e pacífica a 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e deste Superior Tribunal de 
Justiça sobre não se poder limitar o 
acesso a cargos públicos, impondo-se 
limite de idade. Aplicação, pela 
Administração, do princípio da 
razoabilidade dos atos públicos, 
levando-se em consideração a 
natureza do cargo pretendido. 
 
2- A exigência de idade mínima em 
concurso público deve ser aferida no 
momento da posse, por ser tal 
requisito relativo à atuação da função 
e, não na ocasião da inscrição para o 
provimento do cargo. 
 
3- Precedentes do STF (RE n.° 
156.404 /BA) e STJ (RMS n.º 
1.511/CE e 14.156/PE). 
 
4- Recurso conhecido e provido para, 
reformando o v. acórdão; de origem, 
conceder a ordem e determinar que 
seja feita a inscrição definitiva do 
impetrante no referido certame 
público. Custas ex lege. Sem 
honorários advocatícios, a teor das 
Súmulas 105 /STJ e 512 /STF. 
 
AR 1114 / RS - Ementa: AÇÃO 
RESCISÓRIA. ACÓRDÃO 
RESCINDENDO PROFERIDO EM 
RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL 
INAPLICABILIDADE DA 
SÚMULA 343/STF. CONCURSO 
PÚBLICO. REQUISITOS. LIMITE 
DE IDADE. CF; ART. 7.º, XXX. 



4442 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2009 

I - Não se aplica a Súmula n.° 343 do 
STF, pois a quaestio envolve 
violação a artigos da Lex Maxima. 
 
II - A CF/88 , em seu art. 7.°, XXX, 
aplicável aos servidores públicos por 
força do art. 39, § 2.° , proíbe a 
infundada diferenciação na admissão 
para o serviço público por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil. 
Hipótese em que o limite máximo de 
idade de 35 anos fixado para o 
concurso público para Fiscal de 
Tributos Estaduais é ilegal por falta 
de razoável amparo jurídico. Tal 
exigência não se justifica por não ser 
indispensável para o bom 
cumprimento da função a ser 
exercida. Precedentes. Pedido 
rescisório procedente. 
 
RE 176479 / RS - Ementa: Recurso 
extraordinário. Concurso público 
para a admissão a Curso de 
Formação de agente penitenciário. 
Admissibilidade da imposição de 
limite de idade para a inscrição em 
concurso público. - O Plenário desta 
Corte, ao julgar os recursos em 
mandado de segurança 21.033 e 
21.046, firmou o entendimento de 
que, salvo nos casos em que a 
limitação de idade possa ser 
justificada pela natureza das 
atribuições do cargo a ser 
preenchido, não pode a lei, em face 
do disposto no art. 7.° . XXX. e 30, § 
2.° , da Constituição Federal, impor 
limite de idade para a inscrição em 
concurso público. - No caso, dada a 
natureza das atribuições do cargo, é 
justificada a limitação de idade, tanto 
a mínima quanto a máxima, não se 
lhe aplicando, portanto, a vedação do 
art. 7.°, XXX , da Constituição 
Federal . 
Recurso extraordinário conhecido e 
provido. 

 
RE 140945 / RJ - Ementa: 
CONCURSO PÚBLICO PARA O 
CARGO DE DELEGADO DE 
POLÍCIA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE 
CONCLUIU PELA 
ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA 
DA IDADE MÁXIMA DE 35 
ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO 
AS NORMAS DOS ARTS. 7.º, INC. 
XXX, E 37, INC. I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL . A 
Constituição Federal , em face do 
princípio da igualdade, aplicável ao 
sistema de pessoal civil, veda 
diferença de critérios de admissão 
em razão de idade, ressalvadas as 
hipóteses expressamente previstas na 
Lei e aquelas em que a referida 
limitação constitua requisito 
necessário em face da natureza e das 
atribuições do cargo a preencher. 
Existência de disposição 
constitucional estadual que, a 
exemplo da federal, também veda o 
discrime. Recurso extraordinário não 
conhecido. 

 
Demais disso, o presente Projeto de Lei, 

invade a competência privativa do Governador do 
Estado, tipificando insuperável vício de iniciativa, 
conforme o que prescreve o art. 63, IV, da 
Constituição Estadual, verbis: 
 

"Art. 63. A iniciativa de Leis cabe a 
qualquer, membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: 
 
(...) 
 
IV - servidores públicos do Poder 
Executivo, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a 
inatividade”. 

 
Por todo o exposto, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Lei n.º 294/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, não atende aos 
pressupostos de legalidade e constitucionalidade, 
não devendo, desta forma, seguir sua tramitação 
normal, ao tempo em que sugerimos aos demais 
membros desta douta Comissão, a adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N.º 415/2009 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela manutenção do despacho denegatório da Mesa 
Diretora ao Projeto de Lei n.º 294/2009, de autoria 
do Deputado Euclério Sampaio. 
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 Sala Rui Barbosa, 25 de agosto de 2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
LUZIA TOLEDO 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Informo aos Senhores Deputados 
que se o Parecer n.º 415/2009, da Comissão de 
Justiça, for aprovado, o projeto será arquivado; se 
rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o Parecer n.º 415/2009, pela 
manutenção do despacho denegatório. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PARECER 
N.º 418/2009. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei n.º 203/2009, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, "Institui o 
Programa de Doação de medicamentos no Estado". 
 A Autora do Projeto de Lei apresenta no texto 
do art. 1.° que a propositura visa captar doações de 
medicamentos e promover sua distribuição através de 
hospitais da rede SUS, unidades básicas de saúde 
e entidades assistenciais, sem fins lucrativos, 
previamente cadastrados junto a Secretaria de 
Estado da Saúde. 
 Em sua justificativa, a autora diz que "A 
dificuldade que as pessoas carentes têm encontrado 
para adquirir os medicamentos para tratamento de seus 
males é notável e esta situação fica cada vez mais 
acentuada." 

A matéria foi protocolizada em 08 de maio de 
2009 e lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
12 de maio de 2009, oportunidade em que recebeu 
despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa 
Diretora, com base no art. 143, VIII, do Regimento 
Interno. 

A Autora, com arrimo no Parágrafo único 
do art. 143, do RI, interpôs recurso por discordar da 
decisão, que foi acatado regimentalmente. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para 
exame e parecer na forma do disposto no art. 41, do 
Regimento Interno (Resolução n.° 2.700/2009) e 
distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e emitir 
parecer. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
LEGALIDADE, DA CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL E MATERIAL E DA JURIDICLDADE. 
 

A presente propositura sob o aspecto da 
competência legislativa invade a esfera privativa do 
Governador, havendo, assim, obstáculo para sua 
regular aprovação, restando evidenciado vício de 
origem. 
 Predomina a jurisprudência do STF a 
asseverar que a legitimidade para criar atribuições 
para os órgãos da administração compete ao Chefe 
do Executivo, com fundamento no princípio da 
simetria constitucional, preconizado nos arts. 61, § 
1°, II, "e" e 84, II, da Constituição Federal, nos quais 
a Carta Estadual se espelhou, conforme prescrito no 
art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, que 
transcrevemos a seguir: 
 

Constituição Federal: 
 
"Art. 61. A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta 
constituição. 
 
§ 1.º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
 
II - disponham sobre: 
 
e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, 
VI” 
 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
 
II - exercer, com o auxílio dos 
Ministros de Estado, a direção 
superior da administração federal;" 
 
(...)” 
 
Constituição Estadual do Espírito 
Santo: 
 
"Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
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Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único - São de 
iniciativa privativa do Governador 
do Estado as leis que disponham 
sobre: 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
(...) 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo.” 

 
A Constituição Estadual, acrescenta ainda: 

 
"Art. 91. Compete privativamente ao 
governador do Estado: 
 
I — exercer, com o auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual”; 

 
A propositura fere ainda o prescrito no art. 150 e 

incisos, da Carta Estadual, a seguir descrito: 
 

"Art. 150 - Leis de iniciativa do 
Poder Executivo estabelecerão: 
 
I - o plano plurianual 
 
II - as diretrizes orçamentarias 
 
III — os orçamentos anuais 
 
§ 1.º-  A lei  que inst i tuir  o  
plano plurianual  estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração 
pública estadual, direta e indireta, 
para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração 
continuada.” (grifo nosso). 

 
Sendo assim, entendemos que há vedação 

constitucional, o que inviabiliza o reconhecimento da 
pretensão imposta no referido Projeto de Lei. 
 Por todo exposto, concluímos que o 
Projeto de Lei n.º 203/2009, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, não atende aos 
pressupostos de constitucionalidade e de 

legalidade, por conter vício de iniciativa 
legislativa, não devendo, desta forma, seguir sua 
tramitação normal, ao tempo em que sugerimos aos 
demais membros desta douta Comissão, a adoção do 
seguinte: 
 

P A R E C E R  N . º  4 1 8 / 2 0 0 9  
 

A  C O M I S S Ã O  D E  
C O N S T I T U I Ç Ã O  E  J U S T I Ç A ,  
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DA MESA DIRETORA ao 
Projeto de Lei n.º 203/2009, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo. 

 
Sala Rui Barbosa, 25 de agosto de 2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
DARY PAGUNG 

Relator 
JANETE DE SÁ 

LUZIA TOLEDO (Contra) 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

CLAUDIO VEREZA 
 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, informo que a votação do Parecer n.º 
418/2009 ficará para a próxima sessão. 

Passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 379/2007, do Deputado Doutor 
Rafael Favatto, que dispõe sobre a criação do Projeto 
“Mutirão Universitário”. Publicado no DPL do dia 
21/09/2007. Pareceres n.os 368/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade; 
06/2009, da Comissão de Defesa da Cidadania, e 
04/2009, da Comissão de Educação, ambos pela 
aprovação. (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 618/2007, do Ex-Deputado 
Elion Vargas, que institui Programa de redução de 
mortes nas Estradas Estaduais. Publicado no DPL do 
dia 26/12/2007. Pareceres n.os 111/2008, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade; 
86/2008, da Comissão de Defesa da Cidadania, e 
09/2008, da Comissão de Segurança, ambos pela 
aprovação. (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 366/2008, do Deputado Marcelo 
Santos, que institui o Diploma de Reconhecimento ao 
Mérito Desportivo aos atletas que se destacarem nas 
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competições e eventos esportivos, estaduais, 
nacionais ou internacionais. Publicado no DPL do dia 
25/11/2008. Pareceres n.os 96/2009, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, e 
01/2009, da Comissão de Desporto pela aprovação. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 28/2008, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a gratuidade do primeiro 
diploma dos níveis médio, técnicos e superior das 
instituições educacionais municipais, estaduais e 
particulares localizadas neste Estado. Publicado no 
DPL do dia 28/02/2008. Pareceres n.os 347/2008, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade, com emendas; 14/2008, da Comissão de 
Educação, e 03/2009, da Comissão de Defesa da 
Cidadania, ambos pela aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 280/2008, do Deputado Dary 
Pagung, que obriga instituições financeiras a 
informar aos seus clientes sobre as fraudes mais 
freqüentes, na forma que especifica. Publicado no 
DPL do dia 02/09/2008. Pareceres n.os 388/2008, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade; 02/2009, da Comissão de Defesa da 
Cidadania, e 07/2009, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, ambos pela aprovação. (COMISSÃO 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 255/2008, do Deputado Marcelo 
Santos, dispondo sobre a obrigatoriedade de os 
terminais rodoviários manterem cadeira de rodas à 
disposição de pessoas portadoras de deficiência ou 
circunstancialmente necessitadas do uso desse 
equipamento. Publicado no DPL do dia 13/08/2008. 
Pareceres n.os 443/2008, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, com emendas; 
21/2009, da Comissão de Defesa da Cidadania, e 
40/09, da Comissão de Saúde, ambos pela aprovação. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

439/2008, do Deputado Euclério Sampaio, que torna 
obrigatório aos restaurantes disponibilizarem meia 
porção de todos os pratos oferecidos em seu cardápio. 
Publicado no DPL do dia 09/12/2008. Parecer n.º 
405/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 
DPL do dia 02/09/2009. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

255/2009, do Deputado Doutor Wolmar Campostrini, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
uniformes, e identificação de veículos e servidores 
nos serviços prestados por concessionárias de energia 
elétrica, gás natural, telefonia e televisão a cabo no 

Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 16/06/2009. Parecer n.º 412/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade e 
ilegalidade, publicado no DPL do dia 02/09/2009. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

257/2009, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade das Unidades de 
Saúde localizadas no âmbito do Estado do Espírito 
Santo a afixarem diariamente a escala de plantão com 
os nomes dos médicos, identificados pelas suas 
especialidades. Publicado no DPL do dia 17/06/2009. 
Parecer n.º 423/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 
DPL do dia 10/09/2009. 

 
Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 205/2009, da Deputada Luzia 
Toledo, que institui no Calendário Oficial do Estado 
a Semana da Arborização Voluntária. Publicado no 
DPL do dia 22/05/2009. Pareceres n.os 358/2009, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade, e 10/2009, da Comissão Proteção ao Meio 
Ambiente, pela aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 09.09.2009. 

 
Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 213/2009, da Deputada Luzia 
Toledo, que institui o Dia do Tropeiro. Publicado no 
DPL do dia 22/05/2009. Pareceres n.os 409/2009, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade, e 12/2009, da Comissão Cultura, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 09.09.2009. 

 
Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 250/2009, do Deputado Da Vitória, 
que institui o Dia de Proteção ao Rio Doce no 
Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 16/06/2009. 
Pareceres n.os 368/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade e 09/2009, da 
Comissão Proteção ao Meio Ambiente, pela 
aprovação. Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 09.09.2009. 

 
Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 275-B, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 228/2009, do Deputado Da Vitória, 
que institui o Dia Estadual da Música Gospel. 
Publicado no DPL do dia 27/05/2009. Pareceres n.os 
397/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, e 13/2009, da 
Comissão Cultura, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 09.09.2009. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 298/2009, do Deputado Euclério 
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Sampaio, que torna obrigatório a disponibilização de 
veículo tipo ônibus, adaptado para o transporte 
gratuito de ciclistas e suas bicicletas diariamente com 
linha circular que ligue os Municípios de Vila Velha 
e Vitória via 3.ª Ponte. Publicado no DPL do dia 
30/06/2009. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 333/2009, do Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini, que proíbe o acesso de crianças 
e adolescentes a programas informatizados que 
induzam ou estimulem a violência. Publicado no 
DPL do dia 17/07/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 278/2009, do Deputado Reginaldo 
Almeida, que dispõe sobre a identificação civil dos 
estudantes matriculados na rede pública de ensino e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
25/06/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 309/2009, da Deputada Luzia 
Toledo, que institui o Selo de Certificação Protetor da 
Criança e do Adolescente. Publicado no DPL do dia 
10/07/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 339/2009, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de estágio não remunerado no curso 
de teologia no âmbito deste Estado. Publicado no 
DPL do dia 23/07/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 351/2009, do Deputado Sargento 
Valter de Paula, que obriga as empresas prestadoras 
de serviços, instituições bancárias, empresas 
administradoras de cartões de crédito e 
estabelecimentos comerciais que operam no Estado, a 
informar aos consumidores a data da postagem das 
contas de cobrança. Publicado no DPL do dia 
13/08/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 353/2009, do Deputado Sargento 
Valter de Paula, que dispõe sobre a prestação de 
assistência especial às parturientes cujos filhos sejam 
portadores de deficiência ou patologia crônica. 
Publicado no DPL do dia 13/08/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 357/2009, da Deputada Aparecida 
Denadai, que estabelece aos produtos considerados 
como protetores solares a condição de medicamento e 
não mais de cosmético. Publicado no DPL do dia 
13/08/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 381/2009, da Deputada Aparecida 

Denadai, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de vídeo nas cozinhas dos 
estabelecimentos com serviço de restaurante, com 
capacidade para mais de 30 (trinta) pessoas, com o 
respectivo monitor nas salas de refeição. Publicado 
no DPL do dia 19/08/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 394/2009, da Deputada Luzia 
Toledo, que determina a obrigatoriedade de caixa 
eletrônico em Braille e áudio em todas as agências 
bancárias do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 27/08/2009. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 397/2009, da Deputada Luzia 
Toledo, que proíbe a comercialização da buzina de 
pressão à base dos gases propano e butano em bancas 
de revistas, bares, padarias e lojas de brinquedos 
infantis no Estado do Espírito Santo. Publicado no 
DPL do dia 27/08/2009. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 379/2007. 

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, Euclério Sampaio, Wanildo Sarnáglia e 
Paulo Roberto. 

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

relatamos pela aprovação o Projeto de Lei n.º 
379/2007, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Rafael Favatto, dispõe sobre a criação do Projeto 
Mutirão Universitário. 

O projeto recebeu parecer pela 
constitucionalidade na Comissão de Justiça e 
aprovação nas Comissões de Defesa da Cidadania e 
de Educação, e não existe óbice para sua aprovação 
na Comissão de Finanças. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
  Encerrada. 

Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 

O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
 

O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
379/2007. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 618/2007. 
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, Euclério Sampaio, Wanildo Sarnáglia e 
Paulo Roberto. 

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

relatamos pela aprovação o Projeto de Lei n.º 
618/2007, de autoria do ex-deputado Elion Vargas, 
promotor de justiça no Município de Piúma - que 
honrou muito esta Casa - institui o Programa de 
Redução de Mortes nas Estradas Estaduais.  

O projeto recebeu parecer pela 
constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela 
aprovação nas Comissões de Defesa da Cidadania e 
de Segurança. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

relator. 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 

relator. 
 

 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparece o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 
618/2007.(Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 366/2008. 
 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 Doutor 
Rafael Favatto, Atayde Armani, Euclério Sampaio, 
Paulo Roberto e Wanildo Sarnáglia. 
  Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei n.º 366/2008, de autoria do Senhor 
Deputado Marcelo Santos, líder do PTB, institui o 
Diploma de Reconhecimento ao Mérito Desportivo. 
Parabenizamos o Senhor Deputado pelo projeto.  

As demais comissões foram favoráveis à 
aprovação, e não havendo óbice, na Comissão de 
Finanças relatamos pela aprovação, com louvor, do 
Projeto de Lei n.º 366/2008. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 

O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 
366/2008. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, agradecemos a 
todos os membros da Comissão de Finanças, em 
especial ao Presidente da Comissão Senhor Deputado 
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Sérgio Borges, o relato de nossa proposta, fazendo-o 
com louvor. Gostaríamos que constasse nas atas 
taquigráficas a mensagem do Senhor Deputado 
Sérgio Borges, que aprova um projeto não de nossa 
autoria, mas um projeto de todos desportistas e atletas 
do Estado do Espírito Santo. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Continua em discussão o Projeto de 
Lei n.º 366/2008.  

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 28/2008. 
 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, Doutor Rafael Favatto, Wanildo Sarnáglia, 
Euclério Sampaio e Paulo Roberto. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei n.º 28/2008, de autoria do Senhor 
Deputado Marcelo Santos dispõe sobre a gratuidade 
do primeiro diploma dos níveis médio, técnicos e 
superior das instituições educacionais municipais, 
estaduais e particulares localizadas no Estado do 
Espírito Santo. Existem algumas emendas aprovadas 
na Comissão de Justiça, e o nosso parecer é pela 
aprovação do projeto, de acordo com o parecer da 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
  
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
28/2008. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, agradecemos aos 
membros das Comissões a aprovação dos pareceres 
ao nosso projeto.  

Agradecemos em especial ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges, que mais uma vez colocou 
seu brilhante relatório à apreciação dos nobres 
colegas membros da Comissão de Finanças, 
aprovando-o à unanimidade, devolvendo o projeto à 
Mesa para apreciação do Plenário. Pedimos aos 
Senhores Deputados que sigam o que foi decidido 
nessas comissões. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Continua em discussão o Projeto de 
Lei n.º 28/2008. 
 Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 280/2008. 
 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 Wanildo 
Sarnáglia, Doutor Rafael Favatto, Euclério Sampaio, 
Atayde Armani e Paulo Roberto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
280/2008, de autoria do Senhor Deputado Dary 
Pagung, que obriga instituições financeiras a 
informar aos seus clientes sobre fraudes mais 
frequentes, na forma que especifica. O projeto 
recebeu parecer pela constitucionalidade na 
Comissão de Justiça e pela aprovação nas Comissões 
de Defesa do Consumidor e de Defesa da Cidadania. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
  
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
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 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
280/2008. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 255/2008. 
 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 Wanildo 
Sarnáglia, Doutor Rafael Favatto, Euclério Sampaio, 
Atayde Armani e Paulo Roberto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação o Projeto de Lei n.º 
255/2008, de autoria do Senhor Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
terminais rodoviários manterem cadeira de rodas à 
disposição de pessoas portadoras de deficiência ou 
circunstancialmente necessitadas do uso desse 
equipamento.  

O projeto recebeu emenda na Comissão de 
Justiça e foi aprovado pelas demais comissões. 
Parabenizamos o Senhor Deputado Marcelo Santos 
pela iniciativa. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 

relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
255/2008. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

 
  O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, agradecemos o 
parecer favorável aos membros de todas as 
comissões, pelas quais o nosso projeto tramitou. 
 Agradecemos a atenção do Senhor Deputado 
Doutor Hércules, que nos ouve neste momento. 
Nobre Deputado, V. Ex.ª está sempre por dentro 
dessas questões, votando conosco e debatendo as 
matérias. Além de representar o Município de Vila 
Velha, V. Ex.ª sempre nos apóia nos projetos que 
dizem respeito ao Município de Cariacica, 
defendendo os interesses da nossa cidade.  
 Senhores Deputados, com a emenda 
modificativa o Projeto de Lei n.º 255/2008 passa a ter 
a seguinte redação: 
 

“Art. 1.º Ficam os terminais 
rodoviários intermunicipais 
obrigados a manter no mínimo cinco 
cadeiras de rodas à disposição de 
pessoas portadoras de deficiência ou 
circunstancialmente necessitadas do 
uso desse equipamento. 
 
Art. 2.º A administração do terminal 
rodoviário intermunicipal deverá 
afixar placas ou cartazes, em locais 
visíveis, indicando a disponibilidade 
e o local onde o usuário poderá 
solicitar o equipamento. ” 
 

 Na verdade foram acrescidas ao nosso 
projeto as palavras intermunicipais no Art. 1.º, e 
intermunicipal no Art. 2.º. Os portadores de 
deficiência e aqueles que circunstancialmente 
necessitam desse equipamento, terão à disposição 
cinco cadeiras de rodas em cada terminal rodoviário. 
Coisa que não existia e nem era obrigatório, mas por 
meio de nossa iniciativa passa a ser. 
 Esta nossa proposta se deu a partir da 
intervenção de um cidadão, um cadeirante, que não 
tinha condição de se locomover normalmente e, às 
vezes, buscava esse auxilio nos terminais rodoviários 
e não encontrava. Foi preciso que apresentássemos 
uma solução por meio do Projeto de Lei n.º 
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255/2008, que neste momento está em votação no 
Plenário, e que foi emendado para corrigir uma 
pequena distorção. 
 Esta matéria não é nossa vitória e nem desta 
Casa de Leis. Mas de você que necessita de uma 
cadeira de rodas, que precisa ter um atendimento 
especial nos terminais rodoviários intermunicipais, 
que por um motivo ou outro tem necessidade de 
utilizar cadeira de rodas e hoje não a tem disponível 
nos terminais intermunicipais. A partir do momento 
em que essa lei for aprovada por este Plenário e 
sancionada pelo Governador Paulo Hartung, ela terá 
prazo de regulamentação e, a partir daí, será um 
direito do cidadão que dela precisa. É assim que 
apresentamos a proposta nesta Casa de Leis. 
 Agradecemos, mais uma vez, aos membros 
da Comissão de Justiça na pessoa do Presidente 
Theodorico Ferraço; aos membros da Comissão de 
Finanças na pessoa do Senhor Deputado Sérgio 
Borges; ao Líder de Governo, Senhor Deputado 
Paulo Roberto, que fez uma movimentação 
interessante e pacífica para que todos os colegas se 
sensibilizassem diante da necessidade de votarmos 
favoravelmente a esta matéria, e achamos que será 
atendido. 

Aproveitamos para registrar que ficamos 
estarrecidos com as imagens que vimos no YouTube 
de uma ação praticada no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, em que vereadores contavam dinheiro. 
Repercutiremos isso em outra ocasião, mas é 
realmente um abuso ver vereadores que contavam 
dinheiro, porque foram comprados. Ou seja, 
cometeram crime eleitoral. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Continua em discussão o Projeto de 
Lei n.º 255/2008. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, fazemos coro com 
as palavras do presidente da Comissão de Mobilidade 
Urbana e de Infraestrutura, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, Comissão que também fazemos parte. 

Mobilidade urbana é tema importante a ser 
discutido, porque a cada dia aumenta o número de 
veículos circulantes e as vias são praticamente as 
mesmas. Precisamos apoiar o transporte por meio de 
bicicletas, construindo mais ciclovias para que a 
população que não tem condições de comprar um 
veículo possa não apenas se locomover com 
segurança, mas fazer exercício, porque a bicicleta, 
além de proporcionar uma mobilidade moderna e 
rápida é também sinônimo de saúde.  
 Falando em mobilidade no transporte, 
fazemos um apelo aos membros da bancada federal 
do nosso Estado. Não podemos aceitar, nem o povo 
capixaba, o estelionato que estão querendo aplicar 

com a cobrança de pedágio na nossa BR-101. Temos 
em mãos o editorial do jornal A Gazeta, do dia 13 de 
setembro de 2009, ontem, que cita esta situação e diz 
que também o Ministério Público Federal está contra 
a cobrança do pedágio. Não somos contra cobrança 
de pedágio, mas é preciso que se faça primeiro a 
estrada. Não é possível um golpe deste em cima do 
povo capixaba e do brasileiro também, pois por essa 
BR passa grande parte das pessoas que vão ao 
Nordeste e ao Sul do País. A Rodovia do Sol, muitas 
vezes combatida e incompreendida, primeiro foi 
construída e duplicada para depois ser cobrado 
pedágio. Vamos imaginar com relação à Terceira 
Ponte, se começássemos a pagar o pedágio antes dela 
ser construída seria “um assalto ao bolso” do cidadão. 
Não podemos permitir uma coisa desta. A bancada 
federal tem de se mexer. 
 Senhor Deputado Marcelo Santos, há dias 
discutíamos sobre as condições absurdas da Rodovia 
do Contorno. Discute-se o pré-sal - como já dissemos 
estamos até com pressão alta de tanto ouvir a palavra 
sal - uma coisa que está na lua ainda ou do lado 
contrário a lua; mas o que pode ser feito agora? 
Infelizmente a bancada está devendo ao nosso povo. 

Lamentamos, Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun, que ora preside esta sessão, que o querido 
e ilustre Senador Renato Casagrande tenha iniciado 
uma propaganda dizendo que o Governo poderia 
fazer muito mais. Acontece que quando o Senhor 
Paulo Hartung andou pelo Estado inteiro pedindo 
votos para elegê-lo senador, isso não foi cobrado. 
Não se pode deixar de lembrar um passado tão 
recente. A gratidão, ilustre líder do Governo, Senhor 
Deputado Paulo Roberto, é uma das coisas mais 
nobres da pessoa... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Senhor Deputado Doutor Hércules, 
em respeito ao Regimento Interno peço a V. Ex.ª que 
se concentre no tema, até porque está inscrito como 
orador no Grande Expediente e poderá fazer uso da 
palavra da forma que lhe convier. 

  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – V. Ex.ª 
tem razão, por isso pedimos desculpa.  

Na verdade estamos fazendo uma cobrança à 
bancada federal e nos desviamos do tema para cobrar 
empenho do Senador Renato Casagrande.  
 Estamos discutindo o “aeropasto” do Estado 
do Espírito Santo. Já dissemos isso nesta Casa de 
Leis e repetimos: aquele aeroporto é um “aeropasto”, 
é uma vergonha receber as pessoas naquele dito 
aeroporto.  
 
 O Sr. Marcelo Santos – Senhor Deputado 
Doutor Hércules, como líder da Bancada do PTB, 
fazemos coro com as palavras de V. Ex.ª e até 
entendemos o fato de ter entrado subjetivamente em 
outro assunto: terminal aeroviário; o aeroporto de 
Vitória. Se considerarmos aquilo aeroporto, diante 
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dos aeroportos construídos nos demais Estados 
brasileiros, ele é uma grande “caixa de fósforos”. 
 Para ligar esses terminais temos que ter 
rodovias, e V. Ex.ª cita a “rodovia da morte”, como 
é conhecida a BR-101. É por isso que volta e meia 
discutimos que para alimentar esses terminais, que 
também são aeroportuários, tem a rodovia do 
contorno. 
 O Senhor Deputado Doutor Hércules, 
talvez pela primeira vez, na interpretação da Mesa, 
foge um pouco da discussão. Mas, subjetivamente, 
o assunto está dentro desse bojo. Então, 
agradecemos ao Senhor Deputado Doutor Hércules 
a defesa da nossa proposta. S. Ex.ª tem toda razão. 

A nossa bancada tem um problema grave, 
que é a timidez do tamanho. Se compararmos a 
nossa bancada à bancada mineira, fluminense e 
paulista, não chegaremos nem perto de uma 
câmara de vereadores, que é comum ter nove 
vereadores, no mínimo. A nossa bancada tem dez 
deputados federais e três senadores, apenas. 
Enquanto a bancada de São Paulo tem, se não nos 
falha a memória, setenta e oito deputados federais 
e três senadores, que é o que de igual condição 
tratam os Estados brasileiros. Uma briga desigual. 
A bancada paulista pede a reforma de um terminal 
e a nossa bancada pede ao Tribunal de Contas da 
União que conclua as obras do nosso terminal. 
Serão dez contra setenta e oito. Dificilmente 
ganharemos essa briga contra esses gigantes. 
 O Senhor Deputado Doutor Hércules 
chama a atenção para isso. Não só a nossa bancada, 
que tem feito um grande esforço, mas também a 
população tem que comprar essa ideia. O Senhor 
Deputado Doutor Hércules chama a atenção para 
que a população assuma o seu papel de não só ser 
servida pelo Estado do Espírito Santo, mas também 
servi-lo, declarando a ele o amor que merece e 
cobrando trabalho das bancada estadual e federal.  
 É nessa mesma linha, Senhor Deputado 
Doutor Hércules, que o Senhor Deputado Sérgio 
Borges, vice-líder do Governo, líder do PMBD 
nesta Casa, e presidente da Comissão de Finanças 
também atua. Temos certeza de que V. Ex. citará o 
nome de S. Ex.ª também. 
 Agradecemos a V. Ex.ª e parabenizamo-lo, 
pois mesmo na subjetividade está dentro do 
assunto, de vital importância para o Estado do 
Espírito Santo e que sempre se discute.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - 
Agradecemos ao Senhor Deputado Marcelo 
Santos. 
 Para concluir, estamos discutindo a 
mobilidade do transporte, o assalto à população. 
Não aceitamos de forma nenhuma a cobrança de 
pedágio para esta duplicação. Se for fazer cem 
quilômetros, faça-os e depois cobre o pedágio, 

como foi feito com a Rodovia do Sol e com a 
Terceira Ponte. 
 Com relação ao Projeto de Lei n.º 
255/2008, de autoria do Senhor Deputado Marcelo 
Santos, parabenizamos S. Ex.ª. Com certeza 
apoiaremos essa iniciativa, que é muito boa para a 
nossa população. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Continua em discussão o Projeto 
de Lei n.º 255/2008. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, o Projeto de Lei 
n.º 255/2008, do Deputado Marcelo Santos, dispõe 
sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários 
manterem cadeira de rodas à disposição de pessoas 
portadoras de deficiência ou circunstancialmente 
necessitadas do uso desse equipamento. 

Parabenizamos o Senhor Deputado 
Marcelo Santos pelo brilhante projeto, que é de 
utilidade pública impar. Mas, chamou-nos a 
atenção a propriedade do pronunciamento do 
Senhor Deputado Doutor Hércules, que nos 
antecedeu nesta tribuna. O discurso de S. Ex.ª foi 
muito bem colocado e trouxe à tona o problema 
dos pedágios. O cidadão para chegar ao terminal 
tem que passar por estradas não bem cuidadas, por 
pontes, por outras estradas bem cuidadas, mas o 
custo disto sai do seu bolso ou das passagens, ou 
não: o famigerado pedágio, com o qual não 
concordamos. Porém, muitos concordam. 

Lutamos desde o primeiro dia em que 
entramos nesta Casa como deputado contra o 
pedágio de uma ponte, pois já está muito bem 
paga. Mas muitas autoridades se calam neste 
Estado; muitas pessoas são coniventes, por 
conveniência, e isso não é justo com o povo.  

O debate do Projeto de Lei n.º 255/2008, de 
autoria do Senhor Deputado Marcelo Santos, veio 
a calhar. Querem criar mais um pedágio neste 
Estado muito antes das melhorias serem realizadas 
nas estradas. Primeiro querem sangrar o povo para 
depois efetuarem as melhorias, quando o normal é 
fazer as melhorias para depois cobrar. Mas criou-se 
a cultura de primeiro tirar o dinheiro do povo para 
depois fazer a melhoria. 

O Projeto de Lei n.º 255/2008 é muito bom 
e devemos votar por sua aprovação. Os pedágios 
foram criados neste Estado e se perpetuam por 
longas décadas com a intenção de aumentar a 
riqueza de muitos e em detrimento do povo de 
nosso Estado, já tão sofrido. 

Lutamos nesta Casa, mas nossa voz não 
tem sido acolhida pelo Poder Executivo, que de 
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vez em quando “faz uma graça” na imprensa para 
enganar o povo e depois tudo cai no esquecimento. 
E algumas campanhas são financiadas, 
lamentavelmente. 

Parabenizamos o Senhor Deputado 
Marcelo Santos pelo projeto, que com certeza terá 
nosso aval para sua aprovação e também dos 
demais deputados desta Casa. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Continua em discussão o Projeto 
de Lei n.º 255/2008. (Pausa) 

Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Comissão de Justiça para redação final.  
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

439/2008. 
 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 405/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do projeto.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de um minuto 
da atenção dos Senhores Deputados. O Projeto de 
Lei n.º 439/2008, de autoria do Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, torna obrigatório aos 
restaurantes disponibilizarem meia porção de todos 
os pratos oferecidos em seu cardápio. 
 Achamos que é um tema importante para 
ser discutido nesta Casa. Pedimos aos deputados da 
nossa bancada, se estiverem nas dependências da 
Casa, para adentrarem ao Plenário e assim termos 
quorum para votar essa matéria. 
 Caso contrário, como líder do PTB, 
comprometemo-nos a confirmar a presença de 
todos os nossos membros, amanhã, no horário e 
data aprazados, para que discutamos essa matéria 
de relevância para o Estado do Espírito Santo. 
Obrigado. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, Claudio 
Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Luciano Pereira, 
Marcelo Coelho, Robson Vaillant, 
Theodorico Ferraço e Wanildo Sarnáglia) 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Parecer n.º 
405/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
439/2008. 

O Presidente, de ofício, solicita aos 
Senhores Deputados que registrem presença nos 
terminais eletrônicos, para efeito de recomposição 
de quorum para votação. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
  
(Registram presença os Senhores 
Deputados Doutor Hércules, 
Doutor Rafael Favatto, Euclério 
Sampaio, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Paulo Roberto, Rodrigo 
Chamoun e Sérgio Borges) 

  
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Senhores Deputados, registraram 
presença oito Senhores Deputados. 

Não há quorum para votação e nem para 
manutenção da sessão, pelo que vou encerrá-la. 
Antes, porém, convoco os Senhores Deputados 
para a próxima, ordinária, e para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
482/2008 e 191/2008; discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
24/2009; discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 004/2009; votação adiada, com 
discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei n.º 
439/2008; discussão prévia dos Projetos de Lei n.os 
255/2009 e 257/2009; discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 278/2009, 
309/2009, 339/2009, 351/2009, 353/2009, 
357/2009, 381/2009, 394/2009 e 397/2009.  

 
Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

quarenta e dois minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados César Colnago e 
Janete de Sá. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20/2009 
 

Aprova a apresentação de proposta de emenda à 
Constituição Federal, alterando o artigo 132 para 
permitir que a Procuradoria-Geral ou a Advocacia-
Geral das Assembleias Legislativas exerçam sua 
consultoria jurídica e sua representação judicial. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO: 
 

Art. 1º – Fica aprovada a apresentação, ao 
Senado Federal, da proposta de emenda à 
Constituição constante no anexo desta resolução, 
alterando o artigo 132 para permitir que a 
Procuradoria-Geral ou a Advocacia-Geral das 
Assembleias Legislativas exerçam sua consultoria 
jurídica e sua representação judicial,  nos termos e 
para os fins do disposto no inciso III do art. 60 da 
Constituição Federal. 

 
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na 

data da sua publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
JUSTIFICAÇÃO: A alteração que se pretende 
efetuar sobre o art. 132 da Constituição Federal, de 
modo a deixar claro que os Legislativos Estaduais 
podem ter Procuradoria e Consultoria Jurídica 
próprias, é medida que tem plena sustentação jurídica 
em vista da autonomia administrativa, financeira, 
orçamentária e funcional assegurada ao Poder 
Legislativo. No contexto de sistemas jurídicos 
democráticos, não deve haver assimetria entre os 
Poderes. A existência de órgão jurídico próprio 
fortalece a autonomia do Poder Legislativo.  

De outra parte, embora os Poderes devam 
conviver em harmonia, nem por isso, muitas vezes, 
deixam de encampar a defesa de teses jurídicas 
distintas. Esse embate de idéias favorece a densificação 
dos valores democráticos. Não deve predominar a 
opinião jurídica emanada de órgãos diretamente 
subordinados à Chefia do Poder Executivo. 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

 
Altera o art. 132 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constitucional: 
 

Art. 1º  – Fica acrescentado ao art. 132 da 
Constituição Federal o seguinte § 1º, passando o seu 
parágrafo único a vigorar como § 2º, com a redação 
que se segue: 

“Art. 132 – (...) 
§ 1º - A representação judicial e a 

consultoria jurídica das Assembleias Legislativas 
poderão ser exercidas por sua Procuradoria-Geral ou 
Advocacia-Geral, a que caberá também a 
representação do Estado em processo judicial que 
verse sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou 
por sua administração, observado o disposto no 
“caput” deste artigo quanto à carreira e à forma de 
ingresso dos respectivos servidores. 

§ 2º – Aos Procuradores referidos no “caput” 
e no § 1º deste artigo é assegurada estabilidade após 
três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos próprios, após 
relatório circunstanciado das corregedorias.”. 

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra 
em vigor na data de sua publicação. 

 
JUSTIFICAÇÃO: Assinada por mais de 

metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, conforme exigido no inciso III do art. 
60 da Constituição, esta proposta de emenda à 
Constituição resulta de proposta do Colegiado dos 
Presidentes das Assembleias Legislativas. 

A alteração que se pretende promover sobre 
o art. 132 da Constituição da República, de modo a 
deixar claro que os Legislativos estaduais podem ter 
Procuradoria e Consultoria Jurídica próprias, é 
medida que tem plena sustentação jurídica em vista 
da autonomia administrativa, financeira, 
orçamentária e funcional assegurada ao Poder 
Legislativo. No contexto de sistemas jurídicos 
democráticos, não deve haver assimetria entre os 
Poderes. A existência de órgão jurídico próprio 
fortalece a autonomia do Poder Legislativo.  

De outra parte, embora os Poderes devam 
conviver em harmonia, nem por isso, muitas vezes, 
deixam de encampar a defesa de teses jurídicas 
distintas. Esse embate de idéias favorece a 
densificação dos valores democráticos. Não deve 
predominar a opinião jurídica emanada de órgãos 
diretamente subordinados à Chefia do Poder 
Executivo. 

Não se afigura necessário, diversamente do 
que ocorre com a Advocacia da União, exigir lei 
complementar para a organização dos órgãos 
jurídicos estaduais. Basta considerar que a 
Constituição da República, no referido art. 132, não 
impõe que as Procuradorias do Poder Executivo 
estadual sejam organizadas por meio de lei 
complementar. Em respeito à autonomia política dos 
Estados, deve-se deixar por conta das respectivas 
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Constituições Estaduais a definição da espécie 
normativa adequada – lei ordinária ou lei 
complementar. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21/2009 

 
Aprova a apresentação de proposta de emenda à 
Constituição Federal, alterando a redação dos artigos 
22 e 24, diminuindo a competência privativa da 
União para legislar sobre determinadas matérias e 
ampliando a competência dos Estados para 
legislarem sobre o mesmo assunto. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO: 
 
Art. 1º – Fica aprovada a apresentação, ao 

Senado Federal, da proposta de Emenda à 
Constituição constante do anexo desta resolução, 
alterando a redação dos artigos 22 e 24, diminuindo a 
competência privativa da União para legislar sobre 
determinadas matérias e ampliando a competência 
dos Estados para legislarem sobre o mesmo assunto, 
nos termos e para os fins do disposto no inciso III do 
art. 60 da Constituição Federal. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na 
data da sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
JUSTIFICAÇÃO: Por um movimento que bem 
pode denominar-se federalista, pretende-se dar 
efetividade ao princípio federativo inscrito no artigo 
1º da Constituição Federal, como verdadeiro eco de 
15 de novembro de 1889. Seu primeiro passo não 
poderia ser outro senão o de interromper a concentração 
de poderes no plano federal, para que os Estados 
membros da Federação não fiquem apenas com os 
poderes que remanescem depois da repartição deles 
entre a União e os Municípios. Pretende-se, com este 
projeto de resolução, ampliar os poderes dos Estados 
membros, pois a Federação brasileira tem tido como 
característica o fato de, a cada reforma constitucional, 
reduzir-se o âmbito de competência dos Estados. A 
bem dizer, na prática, a Federação brasileira vai 
deixando de existir. 

Ficam assim, as populações dos Estados, 
inegavelmente, condicionadas ou à legislação federal 
ou à legislação municipal, em claro movimento 
político que se contrapõe ao princípio federativo, 
inscrito na Constituição Federal desde seu artigo 1º. 

Cumpre retomar o caminho do autêntico 
federalismo, ameaçado a cada dia pelo crescente 
poder normativo da União e dos Municípios, em 
detrimento dos Estados. 

É esse o sentido deste projeto de resolução, 
que propõe emenda à Constituição da República, 
visando a fazê-la retornar ao leito do federalismo 
instaurado desde a Constituição de 1891, mas que 
ainda não se implantou verdadeiramente, em que 
pese ao apreço que se lhe devota em todos os meios 
políticos, judiciais e acadêmicos. 

O Brasil é o país da diversidade, a ponto de se 
dizer dele que são muitos os “Brasis”. É preciso que a 
Constituição Federal passe a refletir esse fato, que se 
põe à vista de todos e que exige legislação que se 
amolde às peculiaridades de cada Estado federado. 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
 

Altera os arts. 22, 24, 61 e 220 da 
Constituição Federal. 

 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constitucional: 

 
Art. 1º – O inciso I do art. 22 da Constituição 

da República passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 22 – (...) 
I – direito civil, comercial, penal, eleitoral, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”    
 
Art. 2º - Ficam revogados os incisos XI, 

XXIV, XXVII e XXIX do art. 22 da Constituição 
Federal. 

Art. 3º – O art. 24 da Constituição Federal 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 24 – (...) 
XI – direito processual; 
XII – previdência social, assistência social e 

proteção e defesa da saúde; 
(...) 
XVII – licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais, obedecido o disposto no 
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, III; 

XVIII – propaganda comercial; 
XIX – trânsito e transporte 
XX – direito agrário.” 
(...) 
§ 2º – As normas gerais versam sobre 

princípios, diretrizes e institutos jurídicos. 
§ 3º – Compete aos Estados e ao Distrito 

Federal suplementar as normas gerais no que for de 
predominante interesse regional. 

§ 4º – Inexistindo lei federal sobre normas 
gerais, os Estados e o Distrito Federal exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 

§ 5º – A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei estadual ou 
distrital, no que lhe for contrário.”. 

Art. 4º – O § 3º do art. 220 da Constituição da 
República passa a vigorar com a seguinte redação: 



Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 3 

 “Art. 220 – (...) 
§ 3º – Compete à lei: 
I – regular as diversões e espetáculos 

públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a 
natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada; 

II – estabelecer os meios legais que garantam 
à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão 
que contrariem o  disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que  
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.”. 

Art. 5º – Fica acrescentado ao art. 61 o 
seguinte § 2º, passando o seu § 2º a vigorar como § 
3º: 

“Art. 61 – (...) 
§ 2º – Mediante proposta da maioria dos 

membros de qualquer das Casas do Congresso 
Nacional, poderá ser apresentado projeto de lei que 
verse sobre matéria de iniciativa privativa do 
Presidente da República, exceto quanto a criação e 
extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública e quanto às matérias previstas no art. 165.”. 

Art. 6º – Esta emenda à Constituição entra 
em vigor na data de sua publicação. 

 
JUSTIFICAÇÃO: Assinada por mais de 

metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, conforme exigido no inciso III do art. 
60 da Constituição, esta proposta de emenda à 
Constituição resulta de proposta do Colegiado dos 
Presidentes das Assembleias Legislativas. 

No concerto entre os entes federativos, 
verifica-se a premente necessidade de ampliação do 
campo de atuação institucional dos Estados, os quais 
se vêem como que “comprimidos” entre a União e os 
Municípios. Pela nossa sistemática constitucional de 
repartição de competências, aos Estados compete 
legislar sobre tudo quanto não lhes for 
expressamente vedado pela Lei Maior, enquadrando-
se nessa interdição constitucional as matérias 
expressamente cometidas à União bem como os 
assuntos de interesse local, a cargo dos Municípios. 

Objetiva-se, pois, proceder a alterações no 
texto constitucional, reduzindo-se o âmbito de 
competência privativa da União, de que trata o art. 
22, e, paralelamente, ampliando-se a competência 
estadual na via da legislação concorrente. Assim, 
propõe-se a revogação dos incisos XI e XXIX do art. 
22, que se referem a trânsito e transporte e a 
propaganda comercial. Não há razão plausível a 
justificar que tais assuntos sejam disciplinados 
privativamente pela União, sobretudo se 
consideradas as disparidades regionais, de modo que 
se preconiza a possibilidade de os Estados tratarem 
dessas matérias na via da legislação concorrente, o 
que seria viabilizado mediante a alteração proposta. 
Ao deslocar a propaganda comercial para a 
competência concorrente, torna-se necessário ajustar 
a redação do art. 220 da Constituição Federal. 

O inciso XI do art. 24 da Constituição da 
República já estabelece como competência 
concorrente os procedimentos em matéria 
processual, cabendo à União, pois, fixar apenas 
normas gerais. Não obstante, deve-se reconhecer a 
dificuldade de distinguir as normas processuais 
daquelas que disciplinam os procedimentos. Assim, 
nada mais acertado que deixar o direito processual 
dentro da competência concorrente, de forma que a 
União estabeleça as normas gerais, permitindo aos 
Estados suplementar a legislação federal. Esta 
alteração permitirá aos Estados adotar medidas que 
ofereçam celeridade à prestação dos serviços 
jurisdicionais, que apresentam peculiaridades de 
caráter regional.   

O inciso I do 22 da Constituição Federal 
arrola como matérias da competência legislativa 
privativa da União, entre outras, o direito agrário, 
matéria que se desenvolve por inteiro em território 
estadual, tendo cada um dos Estados, por isso 
mesmo, melhores condições de regrá-la em suas 
peculiaridades, fazendo-o, no entanto, segundo 
normas gerais fixadas pela União.  

Outrossim, propomos a revogação dos 
incisos XXIV e XXVII do art. 22 da Constituição 
Federal. Nesse passo, trata-se de afastar 
impropriedade técnica constante do texto 
constitucional. Com efeito, segundo o inciso XXIV, 
compete privativamente à União legislar sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional. Ora, 
diretrizes e bases da educação nacional enquadram-
se, a toda evidência, no conceito de normas gerais, e 
já está consignado no art. 24, IX, que compete à 
União estabelecer normas gerais sobre educação, 
cultura, ensino e desporto, o que evidencia a 
ociosidade do referido inciso XXIV.  

A mesma orientação técnica recomenda a 
supressão do inciso XXVII do art. 22, o qual 
consigna como competência privativa da União 
estabelecer “normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e, 
para as empresas públicas e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 173, § 1º, III”. Ora, 
alcança-se o mesmo efeito prático incluindo a 
matéria relativa a licitação entre aquelas de 
competência concorrente. 

São também propostas alterações incidentes 
sobre os parágrafos do art. 24, de modo a afastar 
pequenas impropriedades técnicas, bem como fazer 
inserir o § 2º, que busca dar contornos mais nítidos ao 
que sejam normas gerais. Tal alteração se impõe diante 
de recorrentes injunções indevidas da União no 
domínio legiferante dos Estados, a pretexto de 
estabelecer normas gerais. Cumpre deixar bem vincado 
o que vêm a ser normas gerais, de modo a impedir tais 
abusos legislativos. 

 

A par do rearranjo da sistemática de 
competências legislativas ora proposto, cabe também 
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alterar a disciplina normativa que versa sobre 
iniciativa legislativa, com vistas a reforçar as 
prerrogativas do Legislativo, sobretudo diante de 
situações em que há a formação de uma consistente 
base consensual em torno da regência legal de 
determinada matéria, esbarrando, contudo, a ação 
parlamentar, no óbice intransponível da reserva de 
iniciativa do Poder Executivo.   

Com efeito, o art. 61, § 1º, da Constituição 
Federal traz o elenco das matérias sob reserva de 
iniciativa do Chefe do Executivo. Longe de se pôr 
em dúvida a relevância da atividade desenvolvida no 
âmbito desse Poder, é preciso, de outra parte, 
conferir aos representantes do povo capacidade de 
influir mais decisivamente no processo político. Não 
se trata de antagonizar os Poderes, mas de fomentar 
o debate e a cooperação entre eles. 

Assim, propõe-se que, mesmo em se 
tratando de matérias reservadas à iniciativa do 
Executivo, haja a possibilidade de flexibilização 
dessa regra de iniciativa, desde que o projeto seja 
apresentado pela maioria dos membros do Poder 
Legislativo. Apenas ficam ressalvadas as matérias de 
natureza orçamentária e de organização interna do 
Executivo. Resta preservada a iniciativa privativa e 
absoluta do Chefe do Poder Executivo para 
apresentar projeto de lei referente às matérias 
relacionadas no art. 165 da Constituição da 
República e para disciplinar sua organização interna. 

Ao mudar as regras atinentes à reserva de 
iniciativa no plano federal, abre-se espaço para que 
as Constituições Estaduais promovam as devidas 
mudanças para se adaptarem à Lei Maior. 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22/2009 
 

Aprova a apresentação de proposta de emenda à 
Constituição Federal, acrescentando dispositivo ao 
artigo 26 para tratar dos bens pertencentes aos 
Estados. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO: 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º – Fica aprovada a apresentação, ao Senado 
Federal, da Proposta de Emenda à Constituição 
constante no anexo desta resolução, acrescentando 
dispositivo ao artigo 26 para tratar dos bens 
pertencentes aos Estados, nos termos e para os fins 
do disposto no inciso III do art. 60 da Constituição 
Federal. 
 
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
JUSTIFICAÇÃO: Afigura-se necessário que melhor 
se defina o conjunto dos bens pertencentes aos 
Estados que, anteriormente ao seu surgimento, 
constituíam território federal. 

A Constituição da República de 1988 não 
fixou regras a esse respeito. Limitou-se a dizer, no § 
1º do art. 18, que podem ser criados Estados a partir 
da transformação de territórios. No art. 26, apenas 
estabeleceu os bens pertencentes aos Estados. 

Quando da transformação de territórios em 
Estados, é possível que parte dos bens pertencentes à 
autarquia ou, embora pertencentes à União, situados 
no território objeto de transformação, e que não se 
encontrem relacionados no citado art. 26, tenham 
permanecido sob domínio federal. É possível, em 
termos práticos, que tais bens não tenham sido 
transferidos pela União para o novo Estado. A 
proposta de emenda à Constituição que se pretende 
viabilizar por meio desta resolução objetiva 
disciplinar tal situação. 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
 

Acrescenta dispositivo ao art. 26 da 
Constituição Federal e dá outras 
providências. 

 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constitucional: 

 
Art. 1º – O art. 26 da Constituição Federal 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
único: 

“Art. 26 –  (...) 
Parágrafo único – O disposto no ‘caput’ 

deste artigo aplica-se aos Estados constituídos a 
partir da transformação de territórios federais em 
Estado, desde a data da transformação.”. 

Art. 2º – O Poder Executivo federal, no prazo 
de noventa dias contados da data da publicação desta 
Emenda à Constituição providenciará, caso ainda não o 
tenha feito, a transferência, para o patrimônio do 
Estado constituído a partir da transformação de 
território federal, dos bens pertencentes ao território 
que lhe deu origem ou dos bens de propriedade da 
União nele situados, respeitado o disposto no art. 20. 

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra 
em vigor na data de sua publicação. 

 
 

JUSTIFICAÇÃO: Assinada por mais de 
metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, conforme exigido no inciso III do art. 
60 da Constituição, esta Proposta de Emenda à 
Constituição resulta de proposta do Colegiado dos 
Presidentes das Assembleias Legislativas. 
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Afigura-se necessário que melhor se defina o 
conjunto dos bens pertencentes aos Estados que, 
anteriormente ao seu surgimento, constituíam 
território federal. 

A Constituição da República de 1988 não 
fixou regras a esse respeito. Limitou-se a dizer, no § 
1º do art. 18, que podem ser criados Estados a partir 
da transformação de territórios. No art. 26, apenas 
estabeleceu os bens pertencentes aos Estados. 

Quando da transformação de territórios em 
Estados, é possível que parte dos bens pertencentes à 
autarquia ou, embora pertencentes à União, situados 
no território objeto de transformação, e que não se 
encontrem relacionados no citado art. 26, tenham 
permanecido sob domínio federal. É possível, em 
termos práticos, que tais bens não tenham sido 
transferidos pela União para o novo Estado. Todavia, 
seria justo e razoável que tal transferência se 
operasse, não só como forma de reforçar a 
autonomia político-administrativa da unidade 
federada, mas também para que a nova entidade 
conte com estrutura patrimonial suficiente para 
exercer suas atribuições constitucionais. 

Em razão disso, estamos propondo duas 
regras. A primeira insere parágrafo único ao art. 26, 
de modo a deixar claro que o conteúdo de tal 
dispositivo se aplica aos Estados constituídos a partir 
da transformação de territórios federais, desde a data 
da transformação. 

A segunda regra, que tem caráter transitório, 
dispõe que o Poder Executivo federal, no prazo de 
noventa dias contados da data da publicação desta 
emenda à Constituição, providenciará a 
transferência, para o patrimônio do Estado 
constituído a partir da transformação de território 
federal, dos bens pertencentes ao território que lhe 
deu origem ou de propriedade da União nele 
situados, respeitado o disposto no art. 20, caso ainda 
não tenha sido implementada a medida. 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23/2009 
 

Aprova a apresentação de proposta de emenda à 
Constituição Federal, modificando o artigo 198 e o § 
4º do artigo 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias que tratam do percentual 
de recursos que a União aplicará anualmente em 
ações e serviços públicos de saúde. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO: 
 

Art. 1º – Fica aprovada a apresentação, ao Senado 
Federal, da Proposta de Emenda à Constituição 
constante no anexo desta resolução, modificando o 
artigo 198 e o § 4º do artigo 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias que tratam 
do percentual de recursos que a União aplicará 
anualmente em ações e serviços públicos de saúde, 
nos termos e para os fins do disposto no inciso III do 
art. 60 da Constituição Federal. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
JUSTIFICAÇÃO: Assinada por mais de metade das 
Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 
conforme exigido no inciso III do art. 60 da 
Constituição, esta proposta de emenda à Constituição 
resulta de proposta do Colegiado dos Presidentes das 
Assembleias Legislativas. 

A alteração proposta incide sobre o art. 198, § 
3º, I. Trata-se de disposição constitucional segundo a 
qual compete à União editar lei complementar que 
estabelecerá, entre outros, os percentuais que indicarão 
os recursos mínimos a serem aplicados anualmente pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, em ações e serviços públicos de saúde.  

Objetiva-se, com a proposta ora apresentada, 
alargar o domínio de atuação institucional dos Estados. 
Não se afigura razoável que, em uma autêntica 
federação, os Estados não possam sequer estabelecer 
normativamente os percentuais mínimos a serem 
aplicados em serviços públicos de saúde, sobretudo se 
considerarmos as enormes disparidades regionais 
próprias de um país de dimensões continentais, como o 
nosso. 

Assim, propõe-se que os Estados possam editar 
lei complementar que definirá, com base no disposto no 
§ 2º do art. 198 da Constituição Federal, os percentuais 
que aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, com fundamento em critérios 
relativos ao índice de desenvolvimento humano 
regional e ao conjunto das demandas sociais, o que é 
formalizado mediante o acréscimo de parágrafo ao 
referido artigo. 

Importa dizer que, quanto a essa matéria, a 
Constituição contém disposições tanto no seu corpo 
permanente, mais precisamente no referido art. 198 e 
seus desdobramentos, quanto na parte transitória, mais 
precisamente em seu art. 77. O § 4º desse dispositivo 
estabelece que, na ausência da lei complementar a que 
se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro 
de 2005, aplicar-se-ão à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios os percentuais constantes do 
art. 77. Como a proposta ora apresentada prevê a 
edição de leis complementares no âmbito dos Estados, 
além da lei complementar da União, impõe-se alterar 
também o referido § 4º.  

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

 
Modifica o art. 198 da Constituição Federal e 
o § 4º do art. 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional: 

 
Art. 1º – O art. 198 da Constituição Federal 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 198 – (...)  
§ 3º – (...) 
I – o percentual de recursos que a União 

aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de 
saúde; 

(...) 
§ 7º – Leis complementares dos Estados e do 

Distrito Federal, que serão reavaliadas pelo menos a 
cada cinco anos, definirão, com base no disposto no § 
2º, os percentuais que Estados, Municípios e Distrito 
Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, com fundamento em critérios 
relativos ao índice de desenvolvimento humano 
regional e local e ao conjunto das demandas sociais.”. 

Art. 2º – O § 4º do art. 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 77 – (...) 
§ 4º – Na ausência das leis complementares a 

que se referem os §§ 3º e 7º do art. 198, a partir do 
exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto 
neste artigo.”. 

 
 
JUSTIFICAÇÃO: Assinada por mais de 

metade das Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, conforme exigido no inciso III do art. 60 da 
Constituição, esta Proposta de Emenda à Constituição 
resulta de proposta do Colegiado dos Presidentes das 
Assembleias Legislativas. 

A alteração proposta incide sobre o art. 198, § 
3º, I. Trata-se de disposição constitucional segundo a 
qual compete à União editar lei complementar que 
estabelecerá, entre outros, os percentuais que indicarão 
os recursos mínimos a serem aplicados anualmente pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, em ações e serviços públicos de saúde.  

Objetiva-se, com a proposta ora apresentada, 
alargar o domínio de atuação institucional dos Estados. 
Não se afigura razoável que, em uma autêntica 
federação, os Estados não possam sequer estabelecer 
normativamente os percentuais mínimos a serem 
aplicados em serviços públicos de saúde, sobretudo se 
considerarmos as enormes disparidades regionais 
próprias de um país de dimensões continentais, como o 
nosso. 

Assim, propõe-se que os Estados possam editar 
lei complementar que defina, com base no disposto no 
§ 2º do art. 198 da Constituição Federal, os percentuais 
que aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, com fundamento em critérios 
relativos ao índice de desenvolvimento humano 
regional e ao conjunto das demandas sociais, o que é 
formalizado mediante o acréscimo de parágrafo ao 
referido artigo. 

Importa dizer que, quanto a essa matéria, a 
Constituição contém disposições tanto no seu corpo 
permanente, mais precisamente no referido art. 198 e 
seus desdobramentos, quanto na parte transitória, mais 
precisamente em seu art. 77. O § 4º desse dispositivo 
estabelece que, na ausência da lei complementar a que 
se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro 
de 2005, aplicar-se-ão à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios os percentuais constantes do 
art. 77. Como a proposta ora apresentada prevê a 
edição de leis complementares no âmbito dos Estados, 
além da lei complementar da União, impõe-se alterar 
também o referido § 4º.  
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 17 de setembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 136/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que, amparado nos 
artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual, 
vetei totalmente, por inconstitucionalidade, o 
Projeto de Lei n° 81/2008, de autoria do Deputado 
Doutor Rafael, que “Dispõe sobre a aplicação de 
selo-símbolo para reciclagem de materiais em 
produtos acondicionados em recipientes de vidro e 
outros e dá outras providências”. 

Uma vez aprovado nessa Casa de Leis, o 
Projeto foi transformado no Autógrafo de Lei n° 
201/2009, vindo-me para cumprimento das 
formalidades constitucionais. 

Mandei ouvir a Procuradoria Geral do Estado 
que se manifestou com o bem colocado parecer, cujo 
inteiro teor aprovo e transcrevo: 
 
 “Conforme se extrai do art. 1º do texto 
normativo em exame, nota-se que a proposição de 
obrigar a aplicação do selo-símbolo nas embalagens 
de produtos acondicionados em recipientes de vidro, 
plástico, isopor ou lata, fabricados em nosso Estado 
para fins de reciclagem, discorre sobre matéria afeta à 
proteção ambiental, cujos efeitos estendem-se, 
claramente, para além das fronteiras do Estado do 
Espírito Santo. Por conseguinte, as normas contidas 
no autógrafo de lei em apreço são verdadeiras normas 
gerais, situação que as tornam formalmente 
inconstitucionais, dado ao fato de o Estado, em 
virtude de sua função suplementar, não ter 
competência para confeccioná-las.  

 
Para melhor elucidar a narração explanada 

acima, explica-se: 
A respeito do assunto relacionado à defesa do 

meio ambiente, aponta o art. 24, inciso VI, da 
Constituição Federal, que a competência legislativa 
dos Estados federados é do tipo concorrente limitada, 
dada sua função suplementar, consistente na 



Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 7 

atribuição de complemento às normas gerais editadas 
pela União. Neste quadrante, cabe à esfera estadual 
criar regras específicas e, na hipótese de lacunas 
presentes na legislação federal, exercer a 
competência legislativa plena quanto aos aspectos 
não destacados por tais normas federais. 
 Entretanto, não se pode olvidar que mesmo nos 
casos de atuação legislativa plena, as regras estaduais 
devem se ater ao atendimento das peculiaridades locais, 
de modo que não estendam seus efeitos para além da 
esfera de sua jurisdição. Bem por isso, os Estados não 
poderão confeccionar normas gerais sobre tema objeto 
desse tipo de competência, sob pena de gerar 
inconstitucionalidade formal da lei editada. 
 No caso em testilha, a criação do dever de 
aplicação do selo-símbolo em embalagens dos 
recipientes mencionados no indigitado art. 1º do 
autógrafo de lei inovam o ordenamento jurídico, 
instituindo um dever de interesse nacional até então não 
previsto por normas federais. Diferente do que deveria 
ser, não se trata de tratamento específico, cujas 
diretrizes estão ligadas a uma norma geral, em 
adaptação às características regionais, sendo, por 
consequência, passível de questionamento quanto à sua 
constitucionalidade. 

Passada esta primeira questão, cumpre 
registrar em segundo plano que os destinatários dos 
deveres estabelecidos pelo regramento em tela não se 
encontram situados somente na delimitação 
geográfica de nosso Estado. Pois, é de simples 
percepção que as relações de comércio, sobretudo as 
que se referem à fabricação de produtos, não ocorrem 
dentro de um quadro estático, onde os fornecedores 
de mercadorias concentram-se apenas em uma 
determinada região. 

Muito pelo contrário. É comum que esses 
fornecedores fixem suas filiais produtivas em 
diversos pontos do país, de modo a firmarem relações 
interestaduais de comércio, as quais devem ser 
presididas por normas de validade nacional. Diante 
dessa situação, não é possível imputar a estes locais 
de fabricação, situados fora do limite do território 
capixaba, o dever lançado no autógrafo em debate, 
pois, se assim não fosse, os sujeitariam aos mais 
diversos regimes jurídicos em pormenor.  

 

Não sobeja afirmar que os destinatários do 
regramento estabelecido pelo autógrafo em questão 
não se encontram limitados no Estado do Espírito 
Santo, de modo que a ingerência normativa estadual 
não é capaz de alcançá-los em sua obrigatoriedade. 
De fato, somente as normas de caráter geral detêm 
competência para incidir seus efeitos em todo 
território nacional, o que traduz na necessidade de 
uma regulação homogenia que discorra sobre o tema 
abordado pela propensa lei estadual. 

 

Nesta esteira, pode-se afirmar, in casu, que o 
teor do texto normativo interfere também em assunto 
relacionado ao comércio interestadual, cuja disciplina 
jurídica compete privativamente à União, conforme 
preceitua o art. 22, inc. VIII, do Texto Magno. 

 No que tange a esse dispositivo constitucional, 
cabe destacar a interpretação do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, como se pode depreender de trecho de 
voto prolatado pelo então Ministro MAURÍCIO 
CORRÊA, transcrito abaixo: 
 

Com razão o Procurador-Geral da República ao 
afirmar que “a norma em questão não resiste a 
um juízo de inconstitucionalidade”. A lei local 
impôs exigências a todas as bebidas 
comercializadas no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, independentemente de sua 
procedência. Dessa forma, esses produtos, 
mesmo fabricados nos demais estados da 
federação ou ainda no exterior, deveriam trazer 
numeração específica em seus rótulos ou 
tampinhas para que pudessem ser 
comercializados naquele ente federado. 
Parece-me que, de fato, está o Estado do Rio de 
Janeiro legislando em matéria de comércio 
interestadual e até mesmo internacional, pois, 
como se sabe, há uma grande parcela de 
importação de bebidas produzidas em outros 
países e que, para serem vendidas no Estado 
fluminense, estariam sujeitas à identificação 
numérica prevista. 
De qualquer sorte, em tema de comércio 
interestadual é clara a interferência operada 
pela norma impugnada, visto que notória a 
comercialização no Estado do Rio de Janeiro de 
bebidas provenientes de outros entes federados. 
(ADI 910 / RJ – Relator(a): Min. MAURÍCIO 
CORRÊA. Julgamento:  20/08/2003 Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno)   

 
 Assim sendo, é válido dizer, por derradeiro, 
que as normas adjudicadas pelo Projeto de Lei em 
estudo (i) demandam um tratamento geral e uniforme 
por serem de interesse nacional; (ii) não configuram 
mero desdobramento de disciplina contida em um 
regramento geral preexistente; (iii) não têm nenhuma 
conexão com as peculiaridades locais do Estado 
federado. 
 Decerto, não resta dúvida quanto à indevida 
invasão de competência legislativa reservada à União 
Federal pela CF/88, fato que demonstra o vício de 
inconstitucionalidade formal presente no autógrafo de 
lei em análise.” 

Pelas razões alinhavadas o veto total se 
impõe. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 17 de setembro de 2009. 

 
MENSAGEM Nº 137/2009 
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Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que, amparado nos artigos 
66, § 2° e 91, IV, da Constituição Estadual, vetei 
parcialmente o Projeto de Lei n° 432/2007, de autoria 
da Deputada Luzia Toledo, aprovado nessa Casa e 
transformado no Autógrafo de Lei nº. 199/2009, cujo 
teor é o seguinte: “Incentiva o desenvolvimento do 
turismo rural na agricultura familiar no Estado e dá 
outras providências”. 

O veto que ora aponho ao projeto de lei em 
exame diz respeito, tão-somente, ao seu art. 7°, pois 
nele o legislador pretendeu estabelecer obrigação à 
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca – SEAG, isto porque as 
propriedades rurais de agricultura familiar terão que 
apresentar relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas ao órgão estadual para poderem receber 
os incentivos oferecidos pelo projeto, acarretando a 
contrapartida do Estado. 

Vale ressaltar que proposituras como esta 
somente podem surgir a partir da iniciativa do Poder 
Executivo, conforme o princípio constitucional da 
Reserva da Administração, que impede a intromissão do 
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo (artigos 
61, § 1°, II, “e” e 84, II e VI, “a” da CF/88 e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI da CE/89. 

Então, o veto ao artigo 7° do PL 432/2007 se 
impõe por interferir em matéria reservada à iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo, sendo, portanto, 
inconstitucional. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1355 
 

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

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1356 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANTONIO AGOSTINHO 
ANHOLETTI, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete da Deputada Luzia Toledo, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 093134/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
21 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1357 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, EDMAR FRANCISCO DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete da Deputada Luzia Toledo, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 093135/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
21 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1358 

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

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1359 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CRISTIANE VERLY 
BERNARDINO GOMES, do cargo em comissão de 
Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AGRP, do gabinete do Deputado Luciano 
Pereira, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 093186/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
21 de setembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1360 

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

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, RAFAEL SCHULTZ, para exercer o cargo 
em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 093183/2009. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de setembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 472 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO o Resumo de 
Contrato de Complementação Educacional de 
15.09.2009, publicado em 16.09.2009, do estagiário 
de Ensino Superior, RAPHAEL LEITE 
TEIXEIRA. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de setembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL SECRETARIA 

 
PORTARIA Nº 473 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
14.09.2009, por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2009, do servidor RICARDO WAGNER VIANA 
PEREIRA, matrícula nº 205096, exercendo o cargo 
em comissão de Diretor Legislativo de Redação, 
código DLR, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 314/09, reservando-lhe o direito de gozar 
os 10 (dez) dias restantes em época oportuna. 
  

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de setembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
PORTARIA Nº 474 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

ANTECIPAR, para o período de 03.11 a 
02.12.2009, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2009, do servidor JOÃO BATISTA DE 
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OLIVEIRA, matrícula nº 206709, exercendo o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, transferidas anteriormente 
conforme Portaria nº 437/09. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 21 
de setembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
PORTARIA Nº 475 

 
 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 2009, para o período de 21.09 a 
20.10.2009, da servidora LÉA HELENA LYRIO 
PERES, matrícula nº 201628, titular do cargo efetivo 
de Procurador, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 82/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 21 
de setembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
PORTARIA Nº 476 

 
 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 
21.09 a 10.10.2009, e de 21 a 30.12.2009, da 
servidora ZILDA MARTINS CAMPOS, matrícula 
nº 201150, titular do cargo efetivo de Assistente de 
Apoio Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 
530/08. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de setembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
 

PORTARIA Nº 477 
 

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

TRANSFERIR, para o período de 01.02. a 
02.03.2010, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2009, da servidora MARIA DAS 
GRAÇAS DE ANDRADE ABI HARB SANTOS, 
matrícula nº 203247, titular do cargo efetivo de 
Especialista em Políticas Públicas IV, da Assembleia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 1027/08. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de setembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
PORTARIA Nº 478 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

TRANSFERIR, para o período de 
30.12.2009 a 28.01.2010, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2009, da servidora 
SIMONE SANDRE, matrícula nº 206082, 
exercendo o cargo em comissão de Supervisor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1027/08. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de setembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: JARDEL MODENESI 
FIORIO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 22.09.2009 a 21.09.2010 
5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de setembro 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. 
 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
SECRETARIA-GERAL 

 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
 

SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

 
PROCURADOR-GERAL 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
 

SECRETÁRIA DA MESA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

ANA PAULA GARCIA BARROS 
 

SUBDIRETOR-GERAL – OCTÁVIO LUIZ ESPINDULA 
 

SUBPROCURADOR-GERAL - NILSON ESCOPELLE GOMES 
 

 
DIRETORIAS LEGISLATIVAS 

 
 

Alfredo Ferreira Pereira – Administrativa - DLA 
 

Paulo Marcos Lemos – Mesa Diretora - DLMD 
 

Almir Cordeiro Júnior –  Centro de Processamento de Dados - DLCPD 
 

Ricardo Wagner Viana Pereira – Redação - DLR 
 

Vanilza Marques da Silva – Processo Legislativo - DLPL 
 

Paulo da Silva Martins – Procuradoria - DLP 
 

José Augusto Freire de Matos - Mesa para Assuntos Econômicos - DLMAE 
 

                                        – Documentação e Informação - DLDI 
 

Lucio Scarpelli – Serviço Médico - DLSM 
 

Marcelo Siano Lima – Comissões Permanentes e Temporárias - DLCPT 
 

Luzia Maria Rabello Amm de Assis – Taquigrafia Parlamentar - DLTP 
 

Luis Carlos Giuberti – Assessoria Legislativa de Segurança 
 

 


	HINOS HINOS.pdf
	01.04.2009 SES.017_ORD_18.03.pdf
	Untitled





