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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 
DE NOVEMBRO DE 2009. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, Claudio 
Vereza, Aparecida Denadai, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Janete de Sá, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant e Sérgio Borges)  

 

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

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Luciano Pereira e a 2.ª 
Secretaria, a convite do Presidente, 
o Senhor Deputado Da Vitória) 

 

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

 
(O Senhor Da Vitória lê 
Eclesiastes, 11:09) 

 
 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. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhora 
Deputada Janete de Sá. 
 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 
pela ordem! Solicito minha inscrição na fase das 
Comunicações. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

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

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

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. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula) 

 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito minha inscrição na 
fase das Comunicações. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Está registrada a inscrição, Senhor 
Deputado Paulo Roberto. 
 

O SR. 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. 

 
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da centésima quarta sessão ordinária, 
realizada em 09 de novembro de 2009. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

leitura da ata da trigésima oitava sessão solene, 
realizada em 09 de novembro de 2009. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

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

327/2009. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO 
SUL  

Gabinete do Prefeito Municipal 
 
Mimoso do Sul - ES, 27 de outubro de 2009. 
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Referência: Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais.  
Assunto: Prestação de contas (encaminha) 
 
Senhor Presidente, 
 

Atendendo à determinação da Lei n° 8.308, 
sancionada em 12 de junho de 2006 encaminhamos 
pelo presente a Prestação de Contas do Fundo 
para a Redução das Desigualdades Regionais, 
período de janeiro de 2009 à agosto de 2009, de 
responsabilidade da Ex.ma Sr.a Flávia Roberta 
Cysne Novaes Leite conforme prevê o Art. 7.°, § 
2.°, inciso IV. 

 Encaminhamos Relação de Pagamentos 
Efetuados, Relatório de Despesas e Receitas e 
Extrato Bancário do período da conta Fundo, para 
a redução das Desigualdades Regionais 

Sem mais para o momento, subscrevemo-
nos. 

 
Atenciosamente, 
 
ANGELO GUARÇONI JÚNIOR 

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

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

144/2009. 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
Vitória, 05 de novembro de 2009. 

 
Senhor Presidente, 

 
Com fulcro no art. 67, inc. XVI 

encaminhamos a V. Ex.a o relatório das 
atividades desta Comissão referente ao mês de 
outubro de 2009. 

 
Atenciosamente, 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
Presidente da Comissão 

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 

101/2009. 
 
Vitória, 09 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

O Deputado Luciano Pereira, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, de acordo com o 
art. 269 do Regimento Interno, indica o Senhor 
Cláudio Ferreira, Diretor Técnico da Federação 
Espírito Santense de Xadrez, para Tribuna Popular 
da Sessão Ordinária do dia 07 de dezembro de 2009, 
com a finalidade de falar sobre a importância do 
esporte xadrez em atenção aos inúmeros benefícios 
que este gera para quem o pratica. 

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente.  

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

2359/2009. 
 

Vitória, 09 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Solicitamos o espaço da Tribuna Livre do 
dia 07 de dezembro de 2009, primeira segunda- 
feira do mês de dezembro, para o Dr. RICARDO 
JOSÉ BAPTISTA, Chefe da Enfermaria de 
Queimados do Hospital Infantil Nossa Senhora, de 
Vitória, para falar sobre prevenção de acidentes de 
queimaduras em crianças. 
 

Atenciosamente, 
 

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

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Defiro. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

PEREIRA) – Senhor Presidente, pela ordem! Passo 
a 1.ª Secretaria ao Senhor Deputado Marcelo Coelho. 
(Pausa) 

 
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Marcelo Coelho) 

 
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. 
 Continua a leitura do Expediente.  

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

400/2009. 
 
Vitória, 06 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Justifico a minha ausência na Sessão 
Ordinária do dia 27 de outubro ( terça-feira) ,  
por  ter  viajado ao inter ior do nosso Estado 
e ter  comparecido no enterro do ex-deputado 
Alcino Santos. 

 
Atenciosamente, 

 
LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N.º 538/2009.  
 

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Angelo José de 
Carvalho Baptista 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Angelo José de Carvalho  
Baptista. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Senhor Angelo José de Carvalho Baptista 
nasceu no Rio de Janeiro. Formou-se pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 
Ciências Econômicas. 

Após o período de formação acadêmica, foi 
contratado como Analista de Investimentos da 
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade |Social – 
VALIA, onde iniciou a carreira ainda como 
estagiário de Economia em 1986. Na Valia teve uma 
carreira sempre ascendente, assumindo postos 
gerenciais como nas áreas de Recursos Humanos e 
Administração, Planejamento e Investimentos. 

Em 1998 foi transferido para a Diretoria de 
Ferrosos do Sistema Norte da Vale, em São Luiz- 
Maranhão, cidade em que viveu com a família de 
1998 a 2002.  

No início de 2003, assumiu um novo desafio 
no Estado do Pará, como Superintendente de 
Logística da Companhia Siderúrgica do Pará. Após 
um ano foi convidado para assumir a Diretoria 
Comercial da Companhia Ferroviária do Nordeste. 
Ingressou na empresa em 2004 e permaneceu até 
setembro de 2007, com o desafio de fazer uma 
empresa que sempre deu prejuízo em toda a sua 
história a passar dar lucro e viabilizar o maior projeto 
ferroviário do país, a ferrovia Transnordestina. 
Responsável pela área Comercial da empresa, 
conseguiu dobrar a receita líquida em três anos e 
ajudou a tornar realidade a Transnordestina, um 
projeto de mais de cem anos que nunca saia do papel, 
coordenando o estudo de mercado que contribuiu 
decisivamente para viabilizar o empreendimento, que 
hoje é uma realidade e figura entre as principais obras 
do PAC. 

Seu trabalho na CFN chamou atenção do 
Ministro Pedro Brito, então a frente do Ministério da 
Integração, responsável pelas obras da 
Transnordestina. Ao assumir a recém criada 
Secretaria Especial de Portos, o Ministro Pedro Brito 
recebeu a determinação do Presidente Lula para 
profissionalizar e modernizar a gestão dos portos 
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públicos, tidos como um dos gargalos ao crescimento 
econômico do país. Atendendo a recomendação do 
Presidente, o ministro buscou na iniciativa privada os 
nomes para assumir o comando dos principais portos 
do país e para a Companhia Docas do Espírito Santo 
– CODESA, que administra o nosso Porto de Vitória, 
convidou o Sr. Angelo Baptista, que aportou em 
terras capixabas no dia 26 de setembro de 2007, para 
assumir mais um desafio. 

Desde que aqui chegou o Sr. Angelo 
manifestou o desejo de permanecer no Espírito Santo, 
onde encontrou todas as condições para realizar um 
bom trabalho, tendo sido extremamente bem recebido 
por toda a comunidade portuária, incluindo empresas, 
autoridades, governantes e trabalhadores. Os 
resultados deste trabalho em equipe, um ano depois 
de sua chegada, foram bastante expressivos como: 
aprovação do projeto de aprofundamento do Porto de 
Vitória para 14 metros. Esta obra tinha apenas R$ 2,7 
milhões de recursos previstos no PAC para dragagem 
complementar para a profundidade de 12 metros. O 
projeto foi ampliado e este montante passou para R$ 
117 milhões, 100% em recursos da União. 

 Com as mudanças aprovadas, a obra passou 
a contemplar aumento de capacidade de 
movimentação de cargas e os recursos da União no 
empreendimento passaram para R$ 82 milhões. Com 
o aporte de R$ 40 milhões do Governo do Estado do 
Espírito Santo, o projeto pode ser realizado em sua 
plenitude. Assinatura com a Petrobras para 
implantação do Terminal portuário para embarque de 
gás (GLP) em Barra do Riacho, um projeto 
estratégico para o Espírito Santo e para o Brasil, por 
fazer parte do PLANGÁS e do PAC, está em 
andamento e também é uma realidade. Também 
realizou concurso público, o que não era feito na 
CODESA havia mais de 20 anos. Depois de anos de 
prejuízo, a CODESA gerou lucro em 2008, durante 
sua gestão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N.º 539/2009. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. Ailton 
Claret Rios 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Na forma da Lei n.º 2.439/69 e do 
artigo 1.º da Resolução n.º 1.464/85, fica concedido o 

Titulo de Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Ailton 
Claret Rios. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 09 de 

novembro de 2009. 
 

WANILDO SARNÁGLIA 
Deputado Estadual 
Líder do PT do B 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Senhor Ailton Claret Rios, nasceu em 

Itapecerica, Minas Gerais. Cursou a Escola Técnica 
Federal de Ouro Preto onde se formou em mineração 
e metalurgia, após diplomou-se em Engenharia de 
Minas, pela Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

Trabalhou por dois anos em Rondônia, na 
Companhia Estanífera do Brasil, especializada na 
lavra de estanho. 

Após este período trabalhou no Ministério de 
Minas e Energia e na Companhia Nacional de 
Grafite. Depois ingressou no grupo Belgo-Mineira 
S/A Mineração da Trindade, exportadora de minério 
de ferro e detentora da maioria das ações da Samarco 
Mineração S/A. Nessa empresa chefiou o 
Departamento Internacional de Vendas 
especificamente para a França, Alemanha, Bélgica e 
Luxemburgo. 

A partir de 1998 iniciou a atividade de 
empresário da noite em Vitória e operou a choperia 
ainda existente de nome Chopp Haus. Construiu a 
maior boate já existente no Espírito Santo; cujo nome 
foi Stravaganza, premiada pela Decomac, maior 
empresa de iluminação e sonorização do país, como a 
casa noturna com o maior número de equipamentos 
de som e iluminação por metro quadrado em todo o 
Brasil. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N.º 540/2009. 
 

Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao PASTOR 
MARIO SERGIO SILVA 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao PASTOR MARIO SERGIO 
SILVA. 
 

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

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual – PMN 

Líder do Governo 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Conclamo aos Nobres Pares desta Casa 
Legislativa à aprovação do presente Projeto de Lei, 
considerando que o Pastor Mario Sergio Silva, 
nasceu no dia 30 de dezembro de 1968, na cidade de 
Presidente Bernardes – SP, filho de Maria de Lourdes 
Alves e José Belo Silva. É Casado com Telma 
Lucena de Souza Silva –(Pastora) e pai de 02 filhas. 
Formado em Teologia pelo Instituto Betel de Ensino 
Superior- SP. 
 
Capacitação – (várias) 
Congressos e Seminários todos voltados para aérea 
Religiosa. 
 
Outras Informações: 
 
Pastor Presidente e fundador da Igreja Batista 
Aliança – São Mateus –ES; 
 
Vice-Presidente do Conselho de Pastores de São 
Mateus COPESM;  
 
Apresentador do programa Determinação do canal 26 
da Super TV - São Mateus; 
 
Presidente da Associação Cristã Aliança – ACA; 
 
Professor do Seminário Cristão de Minas (Núcleo em 
São Mateus); 
 
Atendimento em Hospitais (Capelão). 
 

Entre as distinções que recebeu figuram o Título 
de Cidadão Mateense em 2009, pala Câmara 
Municipal de São Mateus. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 541/2009. 
 

Garante abono de falta ao trabalho 
dos pais e responsáveis por alunos 
matriculados em escolas públicas e 
privadas de educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio, para 
participarem de reuniões 
oficializadas em calendário escolar 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Ficam abonadas, para todos os fins e 
efeitos, as faltas ao trabalho dos pais e responsáveis 
legais por crianças e adolescentes matriculados nas 
escolas de educação infantil, ensino fundamental e 
médio da rede pública e privada do Estado do 
Espírito Santo, nos dias de reuniões escolares 
oficializadas em calendário escolar. 

 
Art. 2º. Os pais e responsáveis legais, na 

forma do disposto no artigo anterior, apresentarão a 
suas respectivas chefias o comprovante de 
participação nominal, emitido pelos estabelecimentos 
de ensino. 

 
Art. 3º. Sempre que possível, e com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, 
conforme informações disponibilizadas pelo 
estabelecimento de ensino no calendário oficial, os 
pais e responsáveis legais pelo aluno entregarão a 
suas chefias a programação das reuniões do período 
escolar de seus representados.  

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

publicação.  
 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei visa abonar as 

faltas ao trabalho dos pais que participarem das 
reuniões escolares que constem no calendário oficial 
da escola, pública ou particular. 

Através da presente medida, visamos 
possibilitar que os pais participem mais ativamente 
da educação de seus filhos, através do efetivo 
comparecimento às reuniões, que servem para que os 
pais tomem conhecimento de como seus filhos estão 
na escola, para que desta forma, facilite a educação 
em casa. 

Sabe-se que a educação é a base para a 
formação de um cidadão do bem, trabalhador e 
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voltado às coisas corretas da vida, razão pela qual 
buscamos abonar a falta dos pais que comparecerem 
as reuniões escolares. 

É o que queremos e objetivamos com esse 
projeto de lei: garantir legalmente o direito dos pais e 
responsáveis nas reuniões escolares oficiais. 
Contamos com a apreciação positiva dos nobres 
colegas. 

 
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 Defesa do 
Consumidor, de Educação e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N.º 542/2009. 
 

Isenta de pagamento de pedágio, nas 
rodovias capixabas, os veículos de 
propriedade das Associações dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE's localizadas no Estado do 
Espírito Santo, e que estão à serviço 
da citada entidade 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam isentos do pagamento de 

pedágio nas rodovias estaduais do Estado do Espírito 
Santo, os veículos de propriedade das APAE’s – 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
estabelecidas no Estado, que sejam declaradas de 
Utilidade Pública Estadual e que estejam a serviço da 
citada entidade. 

 
Art. 2º. Para fazer jus ao benefício concedido 

por esta lei, a entidade deverá demonstrar sua 
condição de Utilidade Pública, bem como prestar 
conta de suas atividades nos termos da lei. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei visa isentar os 

veículos de propriedade das APAE’s – Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais estabelecidas no 
Estado do Espírito Santo e declaradas de Utilidade 
Pública Estadual, do pagamento de pedágio nas 

rodovias estaduais de nosso Estado, e que estejam 
a serviço das citadas entidades. 

O pedágio cobrado pelas concessionárias 
representa um valor muito elevado para tais 
entidades, que desenvolvem suas atividades com 
poucos recursos contando quase que 
exclusivamente com o voluntariado para 
desenvolver seus trabalhos. O custo do pedágio, 
em muitas vezes, restringe a atuação e em alguns 
outros chega a inviabilizar a atividade de entidades 
que desenvolvam suas funções em âmbito estadual. 

Por outro lado, o impacto da isenção 
pretendida neste Projeto de Lei, seguramente não 
tem repercussão significativa na arrecadação das 
empresas concessionárias, pois estas trabalham 
com expressiva margem de lucro, e os 
beneficiários serão um pequeno número de 
veículos que transitam pelas rodovias do Estado. 

Diante da importância do presente projeto, 
é que contamos com o apoio dos nobres pares para 
obter a aprovação da referida matéria. 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados César Colnago e Freitas)  

 
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 543/2009. 

 
Dispõe sobre a proibição da 
utilização do termo "foto ou imagem 
meramente ilustrativa" nos veículos 
de comunicação quando a imagem 
não condizer com o produto 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica expressamente proibida a 

utilização do termo “foto ou imagem meramente 
ilustrativa” nas publicações de produtos nos veículos 
de comunicação. 
 

Parágrafo único. Enquadram-se na 
proibição constante do “caput” os seguintes veículos 
de comunicação: 
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I – jornais; 
 
II – revistas; 
 
III – panfletos; 
 
IV – televisão; 
 
V – embalagens; 
 
VI – sites; 
 
VII – outros. 

 
Art. 2º. O anúncio deverá ser apresentado 

exatamente como o conteúdo do produto, para 
informação e divulgação dos benefícios que advirão 
ao usuário. 
 

Art. 3º. O não cumprimento do disposto 
acima acarretará ao produtor/ revendedor multa no 
valor de 1.000 (um mil) VRTE´s (Valor de 
Referência do Tesouro Estadual) e, em caso de 
reincidência, 5.000 (cinco mil) VRTE´s (Valor de 
Referência do Tesouro Estadual). 
 

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

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Há muito tempo vemos nos anúncios de TV, 

jornais, revistas, embalagens, entre outros, palavras 
do tipo: “foto ou imagem meramente ilustrativa”. 
Essa mensagem não deveria existir, pois o produto 
que é ilustrado nas embalagens tem que condizer com 
o produto anunciado, que será adquirido pelo 
consumidor. 

Os anunciantes se utilizam de imagens 
totalmente fora da realidade, para que seus anúncios 
fiquem melhores, para atrair mais clientes, 
principalmente produtos alimentícios, Assim 
acontece com outros tipos de anúncios, como os de 
veículos que, quase nunca, são os mesmos. 

Esse enunciado “foto meramente ilustrativa” 
exime os anunciantes da responsabilidade da entrega 
do produto ou apresentação do mesmo que consta na 
imagem, ou seja, significa que o consumidor talvez 
não receba um produto idêntico ao mostrado. 

Com isso, os anunciantes escapam das 
reclamações relacionadas ao direito do consumidor, o 
Código de Defesa do Consumidor é expresso ao 
proibir, em seu artigo 37, a publicidade enganosa, 
caracterizando-a como “qualquer modalidade de 
informação ou comunicação de caráter publicitário, 

inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro 
o consumidor a respeito da natureza, característica, 
qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e 
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” e 
mesmo assim continuam enganando consumidores e 
tendo lucros abusivos em cima de anúncios diversos 
com fotos ou imagens meramente ilustrativas. 

Quantos anúncios, embalagens e contratos 
precisarão de frases tão tolas quanto óbvias, quanto 
“foto meramente ilustrativa”, para que se faça algo 
em beneficio de milhões de consumidores. 

Dessa maneira, julgando ser matéria 
importante, exponho para a apreciação dos Nobres 
Pares, pedindo seu apoio e aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE RESOLUÇÃO N.º 30/2009. 
 

Destina 30% da Programação da 
Rádio da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo para a 
música capixaba 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica destinado 30% da Programação 
da Rádio da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo para a música capixaba. 

 
 

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

 
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual – PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto de resolução visa o fomento e o 
incentivo à música capixaba. Sobre o tema, o site 
enciclopédia, traz um pouco da história da música no 
nosso Estado, senão vejamos: 

 
A música produzida no Espírito 
Santo transborda na sua diversidade 
(embora de maneira ainda tímida) 
em quase todos os veículos de 
comunicação de nosso estado. [...] o 
Espírito Santo é um dos poucos 
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estados brasileiros onde mais se 
mesclou as diferentes culturas do 
nosso povo. [...] para cá vieram 
portugueses e negros que, junto com 
os índios guaranis moradores da 
região, preservaram, fundiram e 
difundiram suas culturas. Não 
diferentemente, no século XIX, uma 
outra leva de imigrantes oriundos da 
Europa (principalmente italianos e 
alemães) se fixaram no interior do 
estado e trouxeram na bagagem suas 
raízes musicais, como a valsa e a 
polca. 

 
 A música produzida em nosso Estado 
soube dar preferência às raízes da Música 
Popular Brasileira, tendo reconhecimento 
nacional e internacional, o que a torna um bem 
imaterial do Estado, devendo para tanto ser 
propagada por meio do incentivo, o qual se 
apresenta aqui sob a forma do espaço 
proporcionado na rádio da Assembleia 
Legislativa.  

Com estas razões, submetemos à apreciação 
de Vossas Excelências a presente proposição, na 
certeza de tratar-se de tema relevante à identidade do 
Estado, ocasião em que solicito o apoio dos nobres 
pares.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Devolva-se ao autor por infringência 
ao art. 5° da Constituição Federal e art. 17, inciso IX, 
do Regimento Interno, com base no art. 143, incisos 
III e VIII, do Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente.  

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

522/2009. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.° 500/2009, de autoria do 

Deputado Sargento Valter de Paula, tem por 
objetivo alterar o artigo 1.° da Lei n.° 1.254/1957, 
que Declara de Utilidade Pública a Associação dos 
Subtenentes e Sargentos da Policia Militar e 
Bombeiros Militar do Espírito Santo - ASSES, situado 
no Município de Vitória-ES, 

A matéria foi protocolada no dia 14/10/2009, 
lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
14/10/2009. 

Depois de juntado o parecer técnico-jurídico da 
Procuradoria deste Poder, a proposta foi 
encaminhada a esta Comissão para análise e 
parecer, na forma do art. 276 do Regimento Interno 
de 15/07/09, tendo em vista que a aprovação desta 

matéria é, a princípio, de competência das comissões, 
nos termos do art. 60, § 2°, I da Constituição Estadual. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n° 500/2009, de autoria do 
Deputado Sargento Valter de Paula, visa alterar o 
artigo 1° da Lei 1.54/57 que trata Declarar de 
Utilidade Pública a Associação dos Subtenentes e 
Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do 
Espírito Santo -ASSES. 

A referida associação foi fundada em 08 de 
novembro de 1957, com o nome de Associação 
Recreativa dos Subtenentes e sargentos do Espírito 
Santo, e devidamente registrada no Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica nesta Capital, é uma 
instituição sem fins lucrativos, que já possui a 
declaração de utilidade pública dos municípios de 
Vitória por meio do Decreto Legislativo n°. 908/1993 
e da Serra, através da Lei 2.745/2004. Possui ainda a 
declaração de utilidade de pública estadual sob a 
égide da Lei 1.254/1957, ocorre que a ASSES teve sua 
denominação alterada por três vezes, e por fim em 
assembleia geral realizada 11/02/1998 passou a ter 
denominação atual. 

Além das mudanças em sua denominação, a 
ASSES passou ainda por uma alteração em seu estatuto 
social, que fora aprovada em assembleia geral 
extraordinária aos quatorze dias mês de janeiro do 
corrente ano. 

A ASSES pessoa jurídica de direito privado, é 
constituída e organizada sem fins lucrativos ou 
econômicos tem como objetivo defender os direitos 
e os interesses da classe, além de dirigir atividades 
sociais, beneficentes, recreativas e culturais destinadas 
aos seus associados. 

Além da defesa dos interesses de seus 
representados, a ASSES tem como desígnio a atuação 
e manutenção de projetos sociais voltados para 
comunidades carentes, proporcionando a sociedade a 
diminuição da diferença social e o alcance da dignidade 
da pessoa humana, princípios estes, que são antes de 
mais nada os objetivos e fundamentos da própria 
República Federativa do Brasil. 

Quanto ao aspecto da constitucionalidade 
formal e material, verificamos que a propositura está 
em consonância com os arts. 61 e 63 da Carta Maior 
Estadual, a saber: 

 
"Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
 
I – (...) 
 
Ill - leis ordinárias" 
 
"Art. 63. A iniciativa das leis cabe 
a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa. ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
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de Justiça, ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta constituição" 
(grifamos) 

 
Ademais, a referida proposta preenche todos 

os requisitos exigidos pela Lei Estadual n.° 3.379, de 
26 de novembro de 1997, isto é, contendo os seguintes 
requisitos: personalidade jurídica há mais de 02 anos, 
através de certidão fornecida pelo Cartório de Registro 
de Pessoas Físicas e Jurídicas; efetivo funcionamento de 
serviço gratuito prestado desinteressadamente à 
coletividade; cópia do Estatuto; não remuneração dos 
cargos da diretoria; assim como prestação de 
assistência social de natureza filantrópica e em caráter 
geral e indiscriminado. 

Ante o exposto, a matéria deve seguir seu rito 
regimental nesta Casa de Leis, necessitando de quorum 
simples para sua votação, sugerindo aos membros desta 
douta Comissão a adoção do seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 522/2009 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.° 500/2009, 
de autoria do Deputado Sargento Valter de Paula. 

 
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator 
DARY PAGUNG 
LUZIA TOLEDO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

 
PARECER N.º 72/2009. 

 
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se o presente Parecer Técnico, de análise 
do Projeto de Lei n.° 500/2009, de autoria do 
Deputado Valter de Paula, que altera o artigo 1° da Lei 
n.° 1254/1957, que declara de Utilidade Pública o 
Clube Recreativo dos Sargentos da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo. 

Houve publicação da presente matéria no 
Diário do Poder Legislativo no dia 20 de outubro de 
2009 às fls. 01. Após regular tramitação na Comissão 
de Constituição e Justiça, a referida proposição 
recebeu encaminhamento para esta Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social, para fins de 
elaboração de Parecer, nos termos do art. 44-b 
da Resolução n.° 1.600/91. 

Este é o breve relatório. 

PARECER 

 
Nas razões que sustentaram a apresentação do 

projeto, elaborada pelo Ilustre deputado autor, 
repontam que em Assembleia Geral realizada em 
21.08.1979, a referida entidade passou-se a chamar-
se Associação Recreativa dos Subtenentes e Sargentos 
do Estado do Espírito Santo da PMES, posteriormente 
em assembleia geral realizada em 09.10.1991 passou a 
denominar-se Associação Recreativa dos Subtenentes e 
Sargentos do Estado do Espírito Santo, e por fim, 
em assembleia geral realizada em 11.02.1998, passou a 
ter a atual denominação. 

Além dos interesses dos seus representados, a 
ASSES tem como desígnio a atuação e manutenção de 
projetos sociais voltados para comunidades carentes, 
proporcionando a sociedade a diminuição da 
diferença social e o alcance da dignidade da pessoa 
humana, princípios estes, que são antes de mais nada 
os objetivos e fundamentos da própria República 
Federativa do Brasil. 

Assim, quanto a legalidade, a matéria está 
em consonância com a legislação aplicável à 
espécie, não ferindo nenhum preceito legal, inclusive 
as normas do regimento interno. A isso, acrescenta-
se o atendimento satisfatório da técnica 
legislativa. 

Acerca dos aspectos materiais, de igual forma 
nada obsta a sua tramitação, uma vez que não há 
qualquer conflito de matéria com a Carta Magna. 
Nesse sentido, o aludido projeto de resolução é 
oportuno, diante da importância do sistema para os 
deficientes visuais. 

Não restam dúvidas para esta Comissão de 
Saúde, Saneamento a Assistência Social, da 
finalidade pública da presente pretensão, bem 
como a plausibilidade de sua justificativa, diante 
do inegável valor do presente projeto. 

A referida proposição atente aos preceitos 
legais, merecendo prosperar pelo prisma de sua 
adequação às normas aplicáveis à espécie. 
Acrescente-se a isto, que tal iniciativa parlamentar 
está também dentro das normas estatuídas no art. 61, 
inciso III e art. 63, "caput" da Constituição 
Estadual, senão vejamos: 

 
"Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 

 
III - leis ordinárias." 

 
"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." 
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CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, somos pela 
aprovação do projeto de lei n.º 500/2009, de 
autoria do Deputado Valter de Paula, pelo 
atendimento dos requisitos legais, nada 
impedindo sua aprovação, razão pela qual, 
proponho aos membros desta comissão a 
adoção do seguinte parecer: 

 
PARECER N.º 72/2009 

 
A  COMISSÃO DE SAÚDE, 

SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 
500/2009, de autoria do Deputado Sargento 
Valter de Paula. 

 
Sala das Comissões ,  09 de novembro 

de 2009. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Presidente 
FREITAS 

Relator 
RODRIGO CHAMOUN 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/N.º-2009, do Deputado Dary 
Pagung, de voto de pesar pelo falecimento do Senhor 
Joel Obermüller. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS S/N.o-2009, do Deputado 
Theodorico Ferraço, de voto de pesar pelo 
falecimento dos Senhores José Ildo Goulart e 
Antonio Wanderely Bazoni. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2009, do Deputado Elcio 
Alvares, de voto de pesar pelo falecimento do ex-
prefeito de São José do Calçado, Senhor José Vieira 
de Rezende. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmita-se. 

 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto de Resolução n.º 30/2009, 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. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 269/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, e no que dispõe o art. 165, 
inciso V, do Regimento Interno, requer mui 
respeitosamente a V. Ex.ª que seja submetido ao 
Plenário desta Casa de Leis, pedido de realização de 
Sessão Especial para debater os 30 anos do Sindicato 
dos Jornalistas do Espírito Santo - "Trajetória e 
Desafios na Contemporaneidade", no dia 02 de 
dezembro de 2009, quarta-feira, às 19h30min, no 
Plenário desta Casa de Leis.  

 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual - PT 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.° 
269/2009, 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 270/2009. 
 

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 a 
realização de SESSÃO ESPECIAL para debater o 
problema da Exploração da Jazida de Sal-Gema do 
Estado do Espírito Santo, para o dia 07 de dezembro 
de 2009, às 19h, no Plenário Dirceu Cardoso. 
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Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.° 
270/2009, 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 271/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, com 
esteio no artigo 165, IV do Regimento Interno, requer 
a Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário, 
realização de SESSÃO SOLENE para homenagear as 
cidades que irão receber os prêmios instituídos na Lei 
n.° 9.155/09 que Institui o Prêmio Cidade Cidadã no 
âmbito do Estado, no Plenário Dirceu Cardoso, a 
realizar-se no dia, 08/12/2009, às 19h.  
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2009.  
 

RODRIGO CHAMOUN 
Deputado Estadual - PSB 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.° 
271/2009, 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 272/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4.º, 
inciso IV, e art. 165, inciso V, requer seja convocada 

Sessão Especial, para o dia 09 de dezembro de 2009, 
quarta-feira, às 19h, no Plenário deste Legislativo 
Estadual, para apresentação da CANTATA DE 
NATAL. 
 

Palácio Domingos Martins, 05 de outubro 
de 2009.  
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.° 
272/2009, 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 273/2009.  
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4.°, 
inciso IV, e art. 165, inciso V, requer que seja 
convocada Sessão Especial com debate tema 
DIREITOS HUMANOS em alusão ao Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, para o dia 11 de 
dezembro de 2009, sexta-feira, às 15h, no Plenário 
Dirceu Cardoso deste Legislativo Estadual. 
 

Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 
2009. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
273/2009, 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 274/2009. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª o 
agendamento de uma Sessão Solene no Plenário desta 
Casa, no dia 16 de dezembro do corrente ano, às 19h, 
para a realização de uma homenagem aos 
motociclistas do Estado do Espírito Santo. 

 
Sala das Sessões, 26 de outubro de 2009. 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
274/2009, que acaba de ser lido.  
  

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 
Deputados e Senhores Deputados, o Requerimento 
n.º 274/2009, de nossa autoria, trata do agendamento 
de Sessão Solene para homenagear os motociclistas 
do Estado do Espírito Santo, a realizar-se dia 16 de 
dezembro, às 19h. O Senhor Deputado Doutor 
Hércules é motociclista veterano. Não sabemos se é 
decano, mas se não é, está na bica.  
 O Congresso Nacional aprovou a lei que 
reconhece como profissão o serviço de transporte de 
pessoas, desempenhado por mototáxi, e o de entrega 
de encomendas, realizado por motofrete. Estamos 
discutindo essa legalização em todas as cidades 
capixabas, pelo menos nas nossas regiões. Existem 
opiniões favoráveis e contrárias a essa modalidade de 
transporte, que tem os seus benefícios e os seus 
malefícios. 
 O motociclista não usa a moto apenas como 
lazer, como é o caso do Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Usa para exercer atividades de mototáxi e 
motofrete. Portanto, essa questão merece ser 
discutida. Quando homenageamos motociclistas 
responsáveis, damos o tom de como pensa a 
Assembleia Legislativa. É dessa forma que 
realizaremos essa Sessão Solene, juntamente com a 
Federação de Motociclismo, visando homenagear não 
só os motociclistas convencionais, mas também 
aqueles que praticam esporte como o supercross, 
motocross e tantas outras modalidades. Sábado 

passado, em Vitória, assistimos à apresentação de um 
piloto de renome internacional, mas de nacionalidade 
brasileira. 

Essa sessão solene além de homenagear os 
motociclistas, tem o caráter de educar, de frisar que o 
motociclista tem de ser responsável ao pilotar a sua 
motocicleta, pois como divulgamos em nossas 
audiências públicas, a pessoa acidentada gera 
despesas para os hospitais públicos; e todos nós 
arcamos com essa conta.  

Agradecemos aos Senhores Deputados que se 
dispuserem a votar favorável a esse requerimento de 
nossa autoria. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Continua em discussão o 
Requerimento n.º 274/2009. (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 275/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, e no que dispõe o art. 165, 
inciso V do Regimento Interno, requer mui 
respeitosamente a V. Ex.ª que seja submetido ao 
Plenário desta Casa, pedido de realização de Sessão 
Especial alusiva aos 20 anos do assassinato do Padre 
Gabriel Maire, com a presença de uma comitiva 
francesa, no dia 21 de dezembro de 2009, às 
18h30min, no Plenário desta Casa de Leis.  
 

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Requerimento n.º 
275/2009, 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: INDICAÇÃO 
N.º 454/2009. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
 

O deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, com 
fulcro nos artigos 141 inciso VIII e 174 do 
Regimento Interno aprovada pela Resolução n.º 
2.700/2009, que seja encaminhada ao Ex.mo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

Incluir no Programa Rodoviário 
Estadual, por meio da Secretaria de 
Estado dos Transportes e Obras 
Públicas - SETOP, o asfaltamento do 
trecho da Rodovia 181-ES que liga 
Arraial do Café, distrito de Alegre, 
Alto Calçado e sede de São José do 
Calçado, tendo uma extensão de 
aproximadamente de 22 Km. 

 
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 

 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Vice-Líder do Governo 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposta justifica-se devido às 
dificuldades para o escoamento da produção agrícola 
da região, principalmente nos períodos chuvosos. 
Esta proposta beneficiará os municípios de Alegre, 
Muqui, Mimoso do Sul e Apiacá. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
454/2009, 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 455/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141, VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada a sua Excelência o Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

Colocar cartaz nos hospitais 
públicos e privados localizados no 
Estado do Espírito Santo, que 
possuam atendimento de 
emergência, com informações sobre 
o seguro DPVAT (Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre) 
 

Sendo assim, solicito o empenho dos 
Senhores Deputados na aprovação desta indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 26 de outubro 
de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Seguro DPVAT é obrigatório e foi criado 

pela Lei Federal n.º 6.197/74, alterado pela Lei n.º 
8.441/92, com a finalidade de amparar as vítimas de 
trânsito em todo o Território Nacional, não 
importando de quem seja a culpa dos acidentes. A 
legislação determina que todos os veículos 
automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o 
seguro. 

O Seguro DPVAT cobre vidas no trânsito 
como o próprio nome diz, ele indeniza vítimas de 
danos Pessoais causador por Veículos Automotores 
de Via Terrestre. 

O DPVAT é um seguro obrigatório para 
todos que possuam veículos automotores (com motor 
próprio). Tem como finalidade amparar vítimas de 
acidentes de trânsito, exclusivamente danos pessoais. 

É por isso que pagar o Seguro DPVAT é 
mais do que uma obrigação. É um exercício de 
cidadania. 

É um direito garantido por Lei, mas que nem 
sempre os brasileiros usufruem no momento em que 
precisam. 

A ideia é evitar que as pessoas sofram golpes 
de grupos especializados em furtar os recursos do 
DPVAT. Conhecemos diversas denúncias de que 
vítimas em acidentes de trânsito têm seus direitos 
lesados por um grupo de pessoas aproveitadoras que 
se aproveitam da falta de informação sobre a 
obrigatoriedade e o direito de indenizações 
provenientes do DPVAT. 

A Indicação foi elaborada para que as vítimas 
de acidentes de trânsito tenham consciência de que 
têm direito ao benefício. 

Por entender ser de grande relevância, espero 
a aprovação da Indicação por parte dos meus nobres 
colegas. 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
455/2009, 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 456/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141, VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada a sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

Instalar e manter em funcionamento 
nos Estabelecimentos de Ensino 
localizados no Estado do Espírito 
Santo câmeras de filmagem 
interligadas à internet no seu 
interior e interligar às redes como 
forma de fácil acesso para que as 
famílias possam acompanhar na 
escola o combate a violência.  

 
Sendo assim, solicito o empenho dos 

Senhores Deputados na aprovação desta indicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 26 de outubro 

de 2009. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
É fato sobejamente o crescimento de 

agressões, assaltos, homicídios, roubos nos 
estabelecimentos. 

Diariamente tomamos conhecimento de 
relatos de mães dizendo: meu filho foi assaltado 
dentro da escola isso é absurdo! 

Inadmissível é deixar para depois 
providencias em torno das causas da violência escolar 
e nós perdemos em um labirinto de achismos. De um 
lado, muitos creem que as escolas são autoritárias, 
sufocam os alunos e colaboram com sua 
agressividade. Outros pensam que falta mais rigor na 
disciplina. Não adianta ficarmos pensando de que 

lado estamos, temos que achar solução para o 
problema. 

O problema é tão grave que se alastra pelo 
mundo mas, no Brasil, mesmo o governo 
admitindo sua existência ele não é o principal 
dentro das políticas educacionais. O MEC apóia as 
entidades como Unesco, pesquisadores e Secretaria 
de Educação, mas elas contemplam um número 
reduzido e não há diretrizes para um combate 
efetivo à violência escolar. 

A Unesco alerta que nas escolas impera a 
lei do silêncio e não há confiança entre professores, 
alunos e pais. 

O instituto de prevenção de violência na 
escola dos EUA entrevistou alunos e pais e 
constatou que 2/3 dos alunos participam de grupos 
que intimidam colegas. 

Na Alemanha, pesquisa entre jovens das 7ª 
e 8ª séries apontava que 60% já tinham batido em 
colegas nos últimos seis meses. 

Na França, 23,9% dos alunos já foram 
agredidos; 72,4% sofreram insultos. 

Nos EUA, os estabelecimentos se equipam, 
contratam segurança e milhares deles estão 
recompensando alunos que informam, via “disque-
denuncia”, atividades suspeitas. 

Na Inglaterra, crianças de 10 anos 
respondam por seus crimes e podem ser expulsos 
da rede escolar. 

A Argentina desenvolve um trabalho pioneiro 
na América Latina, treinando professores para 
contornar as brigas. 

No México, foi implantado o programa 
“Contra La violência eduquemos para La paz”. 

No Espírito Santo, alem do reforço de 
policiamento em volta das escolas, as próprias 
escolas também precisam perder o medo e abraçar 
junto com a família essa grande causa que é coibir 
a violência dentro das escolas, oferecendo aos 
alunos segurança e paz para que possam estudar 
com tranquilidade. 

Espero contar com o apoio dos Nobres pares, 
pois, entendendo que medidas de prevenção a 
violência, como essa, são bem mais eficientes que a 
simples repressão ao fato consumado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
456/2009, 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 457/2009. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141. VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada a sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

Incluir no cardápio da merenda 
escolar o leite fluído e pasteurizado, 
qualificando a alimentação dos 
estudantes e estimulando os 
produtores de leite de todo o Estado 
do Espírito Santo a expandir sua 
atividade. 

 
Sendo assim, solicito o empenho dos 

Senhores Deputados na aprovação dessa indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 26 de outubro 
de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O ser humano é o único mamífero que toma 

leite durante toda a sua vida e não é à toa. O leite 
materno, primeiro alimento do bebê quando nasce, é 
essencial para seu crescimento e desenvolvimento 
orgânico e funcional, pois é rico em gorduras, 
vitaminas e minerais indispensáveis para o 
desenvolvimento do sistema imunológico, 
preparando o organismo do bebê contra várias 
doenças. 

Com o passar do tempo, o leite continua na 
dieta do homem, mas em quantidades menores. Por 
isso, vêm sendo desenvolvidas diversas campanhas 
para incentivar o consumo de produtos lácteos, 
destacando os benefícios do leite para a saúde, dos 
quais, o mais importante é o fato do leite ser fonte de 
cálcio, mineral fundamental para boa formação dos 
ossos. Além do cálcio o leite também possui 
vitaminas, proteínas, potássio, aminoácidos e fósforo. 

O leite contém todas as principais vitaminas. 
As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são 
encontradas basicamente na gordura do leite, porém 
com limitadas quantidades de vitamina K.  

Vários estudos constatam que o leite tem 
preventiva contra uma série de doenças como 
obesidade, insônia, artrose e a osteoporose. Apesar 
disso, o consumo de leite ainda é abaixo do 
recomendado, principalmente na fase em que os 
ossos ainda estão em formação. 

A criança quando chega à escola, está alerta, 
disposta a se desenvolver física e mentalmente. A 

alimentação atua diferentemente no crescimento e 
desenvolvimento, desde o modo de agir até a energia 
despendida no trabalho. 

A nutrição inadequada é um obstáculo à 
aprendizagem. A criança má nutrida não pode 
participar das atividades escolares como deveria se 
estivesse bem alimentada. 

A capacidade intelectual é, portanto, 
proporcional a uma boa alimentação, a uma boa 
nutrição. 

Para suprir suas necessidades de cálcio, a 
criança em idade escolar deverá tomar diariamente de 
3 a 4 copos de leite ou de seu equivalente, como 
iogurte ou bebidas lácteas. 

A inclusão do leite fluído e pasteurizado no 
Programa da Merenda Escolar beneficiará muitíssimo 
os alunos matriculados no ensino pré-escolar e 
fundamental de escolas públicas. 

Com a inclusão do leite na merenda daremos 
condições aos nossos alunos de absorver melhor o 
conhecimento transmitido pela escola. 

A alimentação escolar é direito dos alunos da 
educação básica pública e dever do Estado. 

A alimentação da escola não é luxo. É 
essencial para aprender. 

Sendo assim, esperamos contar com o apoio 
dos nobres Pares para a aprovação da proposta em 
tela. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.° 
457/2009, 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 458/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

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

Recapeamento asfáltico e 
manutenção dos acostamentos das 
Rodovias que liga o entroncamento 
da ES-356 para Marilândia – 
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Colatina com extensão de 9,30 km e 
a ES-248 com extensão de 11,30 km 

 
Tal indicação tem por finalidade de 

recapeamento asfáltico e manutenção dos 
acostamentos das Rodovias que liga o entroncamento 
da ES-356 para Marilândia – Colatina com extensão 
de 9,30 km e a ES-248 com extensão de 11,30 km. 

Insta salientar que esta estrada possui um 
tráfego muito intenso de veículos e é a Rodovia que 
liga o Município de Colatina ao município de 
Marilândia, sendo esta de grande importância 
também para o escoamento de produtos agrícolas. 

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 recapeamento da estrada 
que trará maior conforto e comodidade, evitando 
grandes transtornos, com ruas esburacadas. 

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. 

 
Sala das Sessões, 04 de novembro de 2009.  
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
458/2009, 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 459/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art. 174, do Regimento 
Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Ex.mo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
Cesar Hartung Gomes, com cópias ao Ex.mo Vice 
Governador, Sr. Ricardo Ferraço, a seguinte 
indicação:  
 

Tendo em vista a construção e 
funcionamento do novo CDP de 

Guarapari, que seja analisado, por 
especial gentileza, a desativação 
urgente da Delegacia de Polícia 
localizada no Centro do município; 
e, no local, a construção de um 
Centro de Lazer e Esportes, em 
convênio com a Prefeitura 
Municipal. A presente Indicação é 
uma reivindicação antiga da 
sociedade de Guarapari.  

 
Palácio Domingos Martins, 03 de 

novembro de 2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
459/2009, 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 460/2009.  

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art. 174, do Regimento 
Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Ex.mo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
Cesar Hartung Gomes, com cópias ao Ex.mo Vice-
Governador, Sr. Ricardo Ferraço, a seguinte 
indicação:  
 

- que seja analisado, por especial 
gentileza, a construção de um novo 
IML (Instituto Médico Legal) em 
Cachoeiro de Itapemirim, uma vez 
que as instalações atuais se 
encontram em péssimas condições e 
não oferecem a infraestrutura 
necessária à demanda de trabalho. 
Na oportunidade, informamos que a 
presente Indicação é uma 
reivindicação antiga da sociedade 
cachoeirense e do sul capixaba.  

 
Palácio Domingos Martins, 03 de 

novembro de 2009. 
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THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
460/2009, 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 461/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art. 174, do Regimento 
Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Ex.mo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
Cesar Hartung Gomes, com cópias ao Ex.mo Vice-
Governador, Sr. Ricardo Ferraço, e ao Ex.mo 
Secretário de Estado da Educação, Sr. Haroldo 
Côrrea, a seguinte indicação: 
 

 - Tendo em vista a construção e 
funcionamento do novo CDP de 
Cachoeiro de Itapemirim, que seja 
analisado, por especial gentileza, a 
desativação urgente da Delegacia de 
Polícia localizada no bairro 
Independência; e, no local, a 
construção de um novo prédio para 
a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental “Aristides Alexandre 
Campos”, substituindo o atual prédio 
escolar, situado à Avenida Monte 
Castelo, bairro Independência, que 
além de estar em precárias 
condições, não dispõe de pátio 
interno e quadra poliesportiva para 
prática de educação física, esporte e 
lazer.  

 
Na oportunidade, informamos que a presente 

Indicação é uma reivindicação antiga dos moradores 
do Bairro Independência, bem como dos educadores, 
pais, alunos e Conselho Escolar. Pleito devidamente 
apresentada à SEDU, por meio do ofício GDTF 
110/07, em 04 de julho de 2007, documento anexo.  
 

Palácio Domingos Martins, 03 de 
novembro de 2009. 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
461/2009, 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 462/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 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, a seguinte INDICAÇÃO: 

 
Sejam transformados os cargos 
comissionados criados, para o 
Instituto de Atendimento Sócio-
educativo do Espírito Santo IASES, 
em cargos efetivos, prestigiando-se o 
princípio do concurso público. 

 
Recentemente foi aprovada a Lei 

Complementar n.° 487 que se encontra publicada no 
Diário Oficial do dia 22/7/2009, a qual reorganiza a 
estrutura organizacional do IASES. O artigo 5.º da 
Lei cria os cargos necessários à reorganização do 
referido Instituto, os quais são todos de provimento 
em comissão, senão vejamos: 

 
Art. 5º Ficam criados os cargos em 
provimento de comissão, com suas 
nomenclaturas, quantitativos, 
referências e valores para atender as 
necessidades específicas de 
funcionamento do IASES, constante 
do anexo II, que integra esta lei 
complementar. 

 
Ocorre que alguns dos cargos criados e 

dispostos no anexo II não são cargos de direção, 
chefia ou assessoramento como se exige expressa e 
taxativamente a CF/88, no artigo 37, V ferindo o 
princípio do concurso público. 

O Projeto enviado a esta Casa de Leis não 
apresentou de forma expressa quais seriam as 
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atividades desenvolvidas por tais cargos, o que 
impossibilita uma melhor avaliação pelos Deputados 
em exercício. 

É necessário saber se os cargos criados 
desenvolvem ou não cargo de direção, chefia ou 
assessoramento. Entretanto, alguns dos cargos 
criados, observando superficialmente sua 
nomenclatura, deixam dúvidas quanto ao 
desenvolvimento das exigências constitucionais 
citadas acima, um exemplo seria o cargo de Motorista 
de Diretor. 

As atividades a cargo da referida instituição 
constituem função pública essencial do Estado, 
devendo ser exercidas por servidor nomeado por 
concurso público em obediência ao comando 
institucional contido na Constituição Federal, que 
veda, em seu artigo 37, inciso II, o provimento de 
cargos sem prévio procedimento seletivo instaurado 
através de concurso público. 

 
“Art. 37 (...) 
 
II - A investidura em cargo ou 
emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração”. 

 
No Estado do Espírito Santo, a matéria 

encontra sua normatização prevista na Lei 
Complementar n.º 46/94, a qual estabelece os 
critérios para que haja contratação para exercer cargo 
comissionado, e os critérios a serem observados para 
este procedimento. 

Certos da necessidade da realização do 
concurso público, e que a presente proposta possui 
um grande alcance social, e que beneficiará os 
capixabas é que apresentamos esta indicação.  

 
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual – PT 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
462/2009, 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 463/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 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 
INDICAÇÃO: 

 
Seja enviada à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo projeto de lei instituindo a 
obrigatoriedade da utilização de 
cardápios impressos em braille em 
bares, restaurantes, lanchonetes, 
hotéis e similares no Estado do 
Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 
O objetivo desta proposição é assegurar ao 

deficiente visual o direito de escolha concedendo 
melhor acessibilidade àqueles que venham a utilizar 
hotéis, restaurantes, bares e similares em todo o 
território do Estado do Espírito Santo. A criação do 
Projeto de Lei busca exigir a obrigatoriedade da 
confecção e do uso dos cardápios de preços em 
método Braille nos respectivos estabelecimentos. 

Considerando que o Braille é um sistema de 
leitura com o tato para pessoas com deficiência 
visual, e ainda que na cidade de São Paulo/SP é 
adotada a obrigatoriedade da confecção e do uso dos 
cardápios de preços em método Braille em hotéis, 
restaurantes, bares e similares por meio da Lei n.º 
12.363/1997, e regulamentada pelo Decreto 
Municipal n.º 36.999/1997 é que propomos a 
presente indicação. 

Informo a Vossa Excelência que o PL 
651/2007, incluso, que versava sobre a mesma 
matéria desta Indicação, foi vetado totalmente por 
meio da Mensagem de Veto n.° 08/2009, sendo este 
um dos motivos pelos quais apresento este expediente 
sugestivo. 

Diante de tudo o que foi exposto, levando-se 
em conta que a iniciativa legislativa para a criação 
desta lei é privativa do Ex.mo Chefe do Poder 
Executivo, venho à presença de Vossa Excelência 
solicitar apoio no sentido de encampar a ideia contida 
nesta Indicação, razão pela qual segue em anexo a 
minuta de proposta de Projeto de Lei. 
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Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
ANEXO 

 
PROJETO DE LEI N.º /2009 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
utilização de cardápios impressos 
em “braille” em bares, restaurantes, 
lanchonetes, hotéis e similares no 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências 

 
Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da 

confecção e do uso dos cardápios em método braille, 
nos bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis e 
similares no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
como forma de conceder melhor acessibilidade aos 
deficientes visuais que venham a utilizar os 
respectivos estabelecimentos para as finalidades a 
que se destinam. 

 
Parágrafo único - o prazo para 

regularização dos cardápios existentes e os que 
tenham que ser confeccionados é de 120 (cento e 
vinte) dias após a entrada em vigor desta lei, sob pena 
do pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 
(hum mil reais) por mês de atraso. 

 
Art. 2º Os cardápios em método braille serão 

em número de no mínimo 02 (dois) por 
estabelecimento, devendo estar em locais de fácil 
acesso aos deficientes visuais e seus acompanhantes. 

 
Art. 3º Na elaboração do cardápio impresso 

em braille deverá constar: o nome do prato, nos 
mesmos termos do cardápio em tinta tradicional do 
estabelecimento, todos os ingredientes utilizados no 
seu preparo e o preço do mesmo. 

 
Art. 4º Deverá ainda ser impresso em braille, 

a relação de bebidas servidas e os seus respectivos 
preços. 

 
Art. 5º Os recursos necessários à execução 

do objeto desta lei serão garantidos pelos próprios 
estabelecimentos ou por seus eventuais parceiros ou 
patrocinadores. 

 
Art. 6º Caberá ao Órgão Estadual de 

Proteção ao Consumidor (PROCON) a orientação 
técnica-normativa, para implantação e fiscalização 
das determinações desta lei. 

 
Art.7º A estrutura organizacional para 

execução desta lei pelos estabelecimentos em foco e 
as competências administrativas para sua 

operacionalização no segmento serão regulamentadas 
por meio de decretos e resoluções. 

 
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
463/2009, 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 464/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado Estadual que ora subscreve, com 

fundamento nos artigos 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 
INDICAÇÃO: 
 

Seja criado pela Secretaria Estadual 
de Cultura - SECULT o cadastro de 
músicos no Estado do Espírito Santo, 
a fim de dar exequibilidade à Lei 
7.705 de 30 de dezembro de 2003. 

 
O objetivo desta proposição é assegurar a 

execução da Lei 7.705 de 30 de dezembro de 2003 
que garante a participação de cantores, bandas e 
grupos musicais em eventos realizados ou 
patrocinados pelo Governo do Estado do Espírito 
Santo. 

O artigo 3.° da citada lei exige que para 
que seja garantido o benefício é necessário o 
cadastro na Secretaria de Estado da Cultura, ocorre 
que ainda não foi criado o referido cadastro, 
dificultando o desenvolvimento da atividade de forma 
legal. 

Diante de tudo o que foi exposto, venho à 
presença de Vossa Excelência solicitar apoio no 
sentido de encampar a ideia contida nesta Indicação. 

 
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
464/2009, 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 465/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado Estadual que ora subscreve, com 

fundamento nos artigos 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 
INDICAÇÃO: 

 
Seja prorrogada a licença-
maternidade das servidoras 
estaduais, ocupantes de cargos 
comissionados, por 60 (sessenta) 
dias, conforme previsão do artigo 2.º 
da Lei Federal n.º 11.770/2008, que 
estabelece que a administração 
pública, direta, indireta e 
fundacional está autorizada a 
instituir programa que garanta a 
referida prorrogação. 

 
No ano de 2007, o Poder Executivo estendeu 

o prazo da licença-maternidade das servidoras 
públicas efetivas, passando de 120 (cento e vinte) 
para 180 (cento e oitenta) dias, por meio da Lei 
Complementar n.º 418, de 20 de novembro de 2007, 
que altera a LC 46/94. Ocorre que o benefício é 
concedido apenas aos cargos efetivos.  

O Poder Judiciário Estadual estendeu o 
referido benefício às servidoras ocupantes de cargos 
comissionados daquele órgão, por meio da Resolução 
n.º 28/2008, consoante se observa em seu art. 1°: Art. 
1º. Prorrogar a licença-maternidade das servidoras 
do Poder Judiciário Estadual, ocupantes de cargos 
comissionados, por 60 (sessenta) dias, conforme 
previsão do artigo 2.º da Lei Federal n.º 
11.770/2008, que estabelece que a administração 
pública, direta, indireta e fundacional está 
autorizada a instituir programa que garanta a 
referida prorrogação. 

Entendo que deve prevalecer o princípio da 
igualdade entre os tipos de cargo (efetivo e 
comissionado), como consta na Lei Complementar 
n.º 46/94, quando estabelece, nos artigos 2.º e 4.º, que 
o servidor público é pessoa legalmente investida em 
cargo público, sendo que o provimento deste poderá 
ser efetivo ou em comissão. 

Trazendo a baila o direito de igualdade e 
justiça social, solicito que o Poder Executivo 
prorrogue a licença-maternidade das servidoras 
estaduais ocupantes de cargos comissionados, 
igualmente para 180 (cento e oitenta) dias. 

E ainda, o artigo 2.º da Lei Federal n.º 
11.770/2008, que Cria o Programa Empresa Cidadã, 
destinado à prorrogação da licença-maternidade 
mediante concessão de incentivo fiscal, estabelece 
que a administração pública, direta, indireta e 
fundacional está autorizada a instituir o referido 
programa. 

Diante de tudo o que foi exposto, 
considerando que vários estados e municípios já 
aderiram a esse benefício, venho à presença de Vossa 
Excelência solicitar apoio no sentido de encampar a 
ideia contida nesta Indicação. 

 
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual – PT 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
465/2009, 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 466/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
artigos 141, inciso VIII e 174 aprovados pela 
Resolução n.º 2700/2009, requer que seja 
encaminhada ao Ex.mo Sr. Governador do Estado do 
Espírito Santo, a seguinte INDICAÇÃO: 
 

- Dispondo sobre a realização da 
obra de recapeamento do asfalto na 
Rodovia ES-010, principalmente no 
trecho compreendido entre o 
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Balneário de Praia Grande, no 
Município de Fundão e o Balneário 
de Barra do Riacho, no Município de 
Aracruz (Próximo a Fábrica da 
Aracruz Celulose)  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tal solicitação se faz necessária pelo fato 

desta rodovia apresentar um grande desgaste, devido 
às intensas chuvas que atingiram a região. 
 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
466/2009, 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 467/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
artigos 141 inciso VIII e 174, aprovados pela 
Resolução n.° 2700/2009, requer que seja 
encaminhada ao Ex.mo Sr. Governador do Estado 
do Espírito Santo, a seguinte INDICAÇÃO: 

 
- Dispondo sobre a realização da obra 
de tapa buraco e em alguns trechos 
recapeamento na Rodovia ES 257 
que liga a sede do município de 
Aracruz à fábrica da Fibria Celulose. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tal solicitação se faz necessária pelo fato desta 

rodovia apresentar um grande desgaste natural aliado às 
intensas chuvas que atingiram a região, deixando essa 
rodovia em péssimas condições. 

 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PDT 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
467/2009, 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 468/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
artigos 141 inciso VIII e 174, aprovados pela 
Resolução n.° 2700/2009, requer que seja 
encaminhada ao Ex.mo Sr. Governador do Estado 
do Espírito Santo, a seguinte INDICAÇÃO: 
 

- Encaminhamento de proposição 
dispondo sobre a realização de tapa 
buraco na Rodovia ES 456 Primo Bitti 
que liga a sede do município de 
Aracruz ao bairro Coqueiral de 
Aracruz. 
 
JUSTIFICATIVA 

 
Tal solicitação se faz necessária pelo fato 

desta rodovia apresentar um grande desgaste, devido 
às intensas chuvas que atingiram a região. 

 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 

 
MARCELO COELHO 

Deputado Estadual – PDT 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
468/2009, 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 – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
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 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, não nos 
furtaríamos de justificar nosso voto favorável à 
Indicação n.º 468/2009, apresentada nesta Casa pelo 
Senhor Deputado Marcelo Coelho, nosso xará, porém 
mais moderno. 
  A Indicação n.º 468/2009, de autoria do 
Senhor Deputado Marcelo Coelho, dispõe sobre a 
realização de operação tapa-buraco na Rodovia ES-
456, denominada Primo Bitti, que liga a sede do 
Município de Aracruz ao bairro Coqueiral de 
Aracruz. Essa é uma obra de engenharia que utiliza 
um mecanismo chamado CDOQ, uma modalidade de 
asfalto aplicada no tapamento de buracos encontrados 
em rodovias asfaltadas. 

Estivemos presentes quando da ordem de 
serviço daquela rodovia. Naquele período o Senhor 
Heraldo Musso era deputado estadual representante 
daquela região. Deputado muito querido por todos e 
deixou muita saudade. 

Temos certeza, Senhor Deputado Marcelo 
Coelho, de que V. Ex.ª hoje representa à altura o 
Município de Aracruz, tanto que sugeriu ao Governo 
do Estado o recapeamento asfáltico daquela 
importante rodovia, que durante muitos anos foi alvo 
de manifestações e solicitações de todos os munícipes 
junto aos ex-governantes, e que talvez não tenham 
dado a devida atenção à população. Temos certeza do 
empenho de V. Ex.ª quando da discussão da 
construção daquela rodovia, e hoje ao garantir a 
manutenção. 

Não poderíamos deixar de parabenizar o 
Senhor Deputado Marcelo Coelho e dizer que por 
meio dessa homenagem cumprimentamos todo o 
povo de Aracruz que elegeu, para esta Casa, um 
representante digno para defender seus interesses. 
(Muito bem!) 

 
O SR. MARCELO COELHO – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, autor da indicação. 

 
O SR. MARCELO COELHO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a esta 
tribuna para agradecer a aprovação da Indicação n.º 
468/2009.  

Três indicações apresentadas por nós foram 
lidas e aprovadas. A Indicação n.º 466/2009 dispõe 
sobre a realização de obras de tapa-buraco na 
Rodovia ES-010, no trecho compreendido entre o 
Balneário de Praia Grande, Município de Fundão e o 
Balneário de Barra do Riacho, Município de Aracruz; 
a Indicação n.º 467/2009 dispõe sobre a realização de 
obra de tapa-buraco em alguns trechos da Rodovia 

ES-257, ligando a sede do Município de Aracruz à 
fábrica da Fibria Celulose; a Indicação n.º 468/2009 
dispõe sobre a realização de obra de tapa-buraco na 
Rodovia ES-456, denominada Primo Bitti, ligando o 
Município de Aracruz ao bairro Coqueiral de 
Aracruz, sobre a qual se referiu nosso amigo, 
Deputado Marcelo Santos, a quem agradecemos as 
palavras elogiosas.  

Será lida a Indicação n.º 469/2009, também 
de nossa autoria, que dispõe sobre a realização de 
obra de tapa-buraco na Rodovia ES-257, no trecho 
que liga a BR-101 no Município de Ibiraçu até a 
entrada do Município de Aracruz.  

Senhor Deputado Marcelo Santos, neste 
momento a comunidade pede essas intervenções 
importantes, porque são estradas por onde trafegam 
principalmente trabalhadores e o estado em que se 
encontram causa certos constrangimentos. 

Homenageamos quem mais lutou e trabalhou 
para que essa rodovia, que era um sonho, se tornasse 
realidade. Vários governadores foram ao município, 
prometeram a construção, mas não cumpriram a 
promessa. O Governador em sua campanha não 
prometeu essa obra. O Governador Paulo Hartung foi 
a Aracruz, mas não assumiu esse compromisso com a 
comunidade, com o nosso município e com a nossa 
população, em especial com os moradores de 
Coqueiral de Aracruz. Mas, foi a primeira obra que S. 
Ex.ª realizou no Município de Aracruz, concretizando 
um sonho de mais de vinte anos. Temos de agradecer, 
acima de tudo.  

Agradecemos ao ex-deputado Heraldo 
Musso, que esteve nesta Casa por três mandatos e 
merece o reconhecimento por essa importante obra e 
por ter ajudado a construir o Município de Aracruz. 
Agradecemos principalmente ao saudoso Primo Bitti. 
(Muito bem!) 
  
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Fazemos coro com as 
palavras do Senhor Deputado Marcelo Coelho, 
quando se refere a um ex-deputado que atuou nesta 
Casa e hoje substituído à altura representando o povo 
de Aracruz. Falamos do ex-deputado Heraldo Musso, 
nosso colega particular. Fomos àquele Município 
homenagear esse grande amigo que luta por aquela 
região e deixou saudades nesta Casa. Mas neste 
Plenário não está faltando representante à altura; 
temos o Senhor Deputado Marcelo Coelho. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, 
Giulianno dos Anjos, Rodrigo 
Chamoun, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Comunicações. 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 
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(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Freitas) 

 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, profissionais da 
imprensa, funcionários da Casa, boa-tarde. 
Assomamos a esta tribuna para fazer uma reflexão a 
respeito da audiência pública realizada ontem, nesta 
Casa, com a presença de dois bispos, para debater a 
implantação do Fazenda da Esperança neste Estado, 
projeto que converge, agrega, soma forças: sociedade 
organizada e eclesiástica. As mães têm esperança de 
cura de seus filhos por meio desse projeto, que possui 
um tripé: família, trabalho e espiritualidade.  
 Aproveitamos a oportunidade para agradecer 
o carinho, o companheirismo e a ética do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, Presidente da Comissão 
de Saúde, que nos permitiu abordar esse tema no 
âmbito daquela Comissão, porque, para nós, droga é 
um problema de saúde.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, tenha a 
certeza de que esse agradecimento não é só nosso, 
mas também de Dom Mário Marquêz, representante 
da Arquidiocese de Vitória; de Dom Célio de 
Oliveira Goulart, representante da Arquidiocese de 
Cachoeiro de Itapemirim; do Pastor Francisco 
Mecenas; do Pastor Sillas do Santos Vieira e do 
pastor representante da Igreja Cristã Maranata.  

Na verdade, ocorreu uma audiência pública 
ecumênica. Droga não escolhe religião; droga não 
escolhe cor; droga não escolhe idade; droga apenas 
consome as pessoas a ponto de serem tiradas de suas 
mães por meio de execuções, como tantas que 
conhecemos. A imprensa mostra esses fatos 
rotineiramente.  
 Pedimos ao cameraman que focalize esse 
fôlder que acabamos de entregar a todos os Senhores 
Deputados. Nele contém uma mensagem aos amigos 
da Fazenda da Esperança, com fotos mostrando os 
trabalhos realizados pelo projeto. 
 Agradecemos com muito carinho também a 
participação do Senhor Deputado Da Vitória falando 
sobre a integração dos trabalhos desta Casa; a 
presença do Senhor Deputado Paulo Roberto, 
representando o Governo do Estado na audiência 
pública de ontem, das 18h às 22h; também 
agradecemos ao Secretário de Estado da Saúde, 
Senhor Anselmo Tozi, a participação, de extrema 
importância, na audiência pública dizendo do 
comprometimento com o projeto Fazenda da 
Esperança.  
 A audiência pública contou ainda com a 
presença do Doutor Ângelo Roncalli. A vinda de S. 
S.ª representa que a Justiça está de “braços abertos” 
para fazermos um trabalho em conjunto buscando a 
concretização do projeto Fazenda da Esperança, não 
só para os Municípios de Alegre e Guaçuí, mas para 
Colatina. Na verdade, o pleito do próprio Dom Décio 
Zandonadi, também reiterado pelo Senhor Deputado 
Da Vitória. 

 Essa é uma luta da sociedade. O Senhor 
Deputado Freitas neste momento não está presente, 
mas S. Ex.ª também compareceu à audiência pública, 
ficou conosco e proferiu um belo pronunciamento, 
representando o povo do norte do Estado. 
 Agradecemos também a presença do Senhor 
Gilson Amaro, Prefeito do Município de Santa 
Teresa, e do Senhor Romário Basílio, Prefeito do 
Município de Itaguaçu. A propósito, o Senhor Gilson 
Amaro teve a coragem de dar um depoimento que 
somente pessoas movidas pela dor têm coragem para 
dá-lo. Enfim, foi uma reunião magnífica. Muito 
obrigada, Senhor Presidente. (Muito bem!) 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Parabenizamos a Senhora 
Deputada Luzia Toledo por liderar a implantação de 
um projeto extraordinário. Há muito tempo V. Ex.ª 
assoma à tribuna para se pronunciar sobre um tema 
que tanto faz sofrer a nossa sociedade e o mundo: as 
drogas.  
 Senhora Deputada Luzia Toledo, parabéns 
pela iniciativa. Que essa seja a primeira de várias 
Fazendas, que são a esperança para uma sociedade, 
principalmente para uma juventude mais próspera. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, assomamos a esta tribuna para 
comentar a assinatura do convênio, ontem à noite, no 
Município de Cariacica.  

O Governo Paulo Hartung, por intermédio do 
Vice-Governador do Estado, Senhor Ricardo Ferraço, 
assinou convênios com a Prefeitura de Cariacica no 
valor de quinze milhões de reais para a execução de 
obras de drenagem e pavimentação em diversas ruas 
e avenidas. O que mais nos alegrou foi o 
compromisso firmado pelo Senhor Ricardo Ferraço 
com a população de Cariacica, no sentido de resolver 
o problema da encosta em Itaquari, entre as ruas 
Monte Claro e Muniz Freire, que está caindo e 
trazendo problemas para os moradores; além de outra 
barreira, preste a desmoronar, na Rua Pedro Álvares 
Cabral, no bairro Alto Laje. 

Agradecemos ao Governo do Estado, em 
nome do povo de Cariacica, tão sofrido. Nascemos 
naquele município e sofremos junto com o povo. 
Agradecemos também ao Governo do Estado o 
repasse de dezessete milhões de reais à Prefeitura 
Municipal de Vila Velha para obras de drenagem e 
pavimentação em setenta e cinco ruas da região da 
Grande Cobilândia, com cerca de oitenta mil 
habitantes, bairro onde passará a Rodovia 447. Na 
história de Vila Velha nunca houve um volume tão 
grande de obras como o apresentado pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo. 
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Aproveitamos a oportunidade para agradecer 
à família Laranja, por meio do Senhor Luiz Carlos 
Laranja, que sequer quis receber os valores de 
indenização pelo terreno que doou para a passagem 
dessa estrada. Foi um belo gesto de um grande 
capixaba.  

Aproveitamos a oportunidade para 
apresentar, em sintonia com o pronunciamento da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, um programa 
elaborado a várias mãos no Município de Vila Velha. 
Trata-se de um conjunto de ações de prevenção ao 
uso de drogas no meio das crianças, dos jovens e dos 
adolescentes, um mal que hoje assola nossa 
sociedade. 

Desde já agradecemos a participação da 
Secretaria Municipal da Educação; da Vara da 
Infância e da Juventude, por meio da Senhora Patrícia 
Neves; do Ministério Público Estadual, por meio dos 
Promotores Clóvis José Barbosa Figueira e Sídia 
Nara Ofranti Ronchi; do Senhor Walace Pontes, 
Delegado da Polícia Federal; do Corpo de 
Bombeiros, por meio do seu Comandante-Geral; e da 
Polícia Militar, por meio do 4.º Batalhão, localizado 
no Ibes.  
 Nesse evento serão realizadas palestras, 
programações culturais, apresentação de vídeos 
mostrando o que acontece quando a juventude pende 
para o lado das drogas, fazendo entender que esse 
caminho é sem independência e que muitas vezes 
leva à morte. Quem fica dependente das drogas não 
tem alternativa a não ser sua destruição. Esses vídeos 
que hoje estão no controle da Polícia Federal serão 
repassados às escolas da rede municipal de Vila 
Velha como alerta para nossa juventude e mostrarão 
que esse não é o melhor caminho, mas uma rota que 
destrói nossa juventude; destrói muitas famílias e traz 
graves problemas à sociedade. 
 Se não travarmos batalhas ou não tomarmos 
atitudes como as da Fazenda da Esperança, as 
consequências desse grande mal, que deve ser 
cortado pela raiz por meio da escola e do controle 
familiar, serão terríveis e correremos o risco de ter 
uma geração perdida.  

Registramos nos Anais desta Casa de Leis 
nosso pronunciamento em favor da vida, em favor da 
juventude, e também nosso agradecimento ao 
Governo do Estado em relação às obras e recursos 
enviados aos municípios, especialmente aos mais 
castigados pelas enchentes causadas pelas últimas 
chuvas. (Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE – ( ELCIO 
ALVARES ) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, telespectadores que nos 
assistem pela TV Assembleia, boa-tarde. Antes de 
iniciar meu discurso faço uma solicitação à Mesa 

Diretora: que seja registrado todo o conteúdo do meu 
pronunciamento, caso não haja tempo suficiente para 
tal. Aproveito para dizer da necessidade de mudança 
no Regimento Interno, para termos de volta o tempo 
que tínhamos para nos pronunciar, pois a fala é a 
maior arma de que dispomos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – O Senhor Deputado Da Vitória requer 
à Mesa a inserção, na íntegra, de seu discurso. 
Determino à Taquigrafia que publique, na íntegra, o 
discurso de S. Ex.ª, conforme requerimento do 
Senhor Deputado Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – Obrigado, Senhor 

Presidente. 
Ontem assomei a esta tribuna para fazer um 

comprometimento público em defesa da minha 
Instituição, a Polícia Militar, informando que hoje 
faria pronunciamento sobre a grave crise institucional 
pela qual passa a Segurança Pública do Estado do 
Espírito Santo. Em breves palavras trouxe aos 
Senhores aquilo que tenho percebido e que ontem 
constatei pessoalmente quando, a convite, na 
condição de presidente da Comissão de Segurança 
desta Casa de Leis, participei de uma longa reunião 
no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar com 
os coronéis que assinaram a nota de desagravo à 
Instituição. Tomei o cuidado de ouvir atentamente 
todos os oficiais. É inédito e assustador o sentimento 
de revolta dos militares com a conduta considerada 
antiética do Secretário Rodney Rocha Miranda, que 
enquanto titular da Pasta da Segurança Pública 
cometeu acintosa e grave falha de publicar, em 
parceria com mais duas pessoas, um livro que fere e 
nodea a Corporação. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, constatamos que a crise não 
está na Polícia Militar, mas na Secretaria de 
Segurança Pública com reflexos muito graves para a 
segurança da sociedade capixaba. Os mais altos 
gestores da Polícia Militar expressaram em tom 
sereno e profissional a repercussão maléfica do que 
foi inconsequentemente produzido pelo Secretário 
Rodney Rocha Miranda contra a honra e o denodo da 
Instituição militar nas muitas citações depreciativas 
contra a PM-ES, bem como contra vários de seus 
integrantes, na imensa maioria íntegros homens a 
serviço do povo capixaba. Não há de se misturar o 
joio com o trigo, como bem disse um dos coronéis 
presentes à reunião de ontem no Quartel da PM. 

A defesa da Instituição é uma obrigação e um 
dos atributos morais de cada um de seus 
comandantes. Acontece que os coronéis, e agora 
também toda a tropa por meio das diversas 
associações representativas de oficiais e de praças, da 
ativa e da reserva, não aceitam a generalização 
promovida pelo Secretário de Segurança, que 
desmoraliza todos, acusados, não acusados e 
eventuais culpados e, sobretudo, os inocentes, 
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enquanto nem mesmo os que possam dever ainda 
receberam a condenação judicial de forma definitiva. 

O Secretário Rodney Miranda foi 
extremamente infeliz e continua sendo, ao tentar 
desfocar a expressão de insatisfação dos militares, 
como se fosse algo particular e não um problema 
gravíssimo que envolve e necessita de nossa 
intervenção ao lado do Senhor Governador Paulo 
Hartung, vez que a Polícia Militar tem enraizamento 
entre a nossa gente em todos os recantos do Estado 
do Espírito Santo.  
Temos um excelente projeto de governo muitíssimo 
bem conduzido pelo Governador Paulo Hartung. O 
Espírito Santo tem alcançado patamares de 
respeitabilidade nunca antes vistos no Brasil. Mesmo 
com todo o apoio que recebe há anos do Governador 
Paulo Hartung, infelizmente a segurança pública não 
consegue decolar; tem tudo para ser a melhor do 
Brasil, porém seus resultados no combate à 
criminalidade foram e continuam sendo muito aquém 
do esperado e do prometido. 

Dados oficiais do DATA/SUS, do Mapa de 
Violência da Unesco, do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, sem exceções, revelam que a 
atual administração da SESP não consegue atuar no 
sentido de diminuir a criminalidade, pelo contrário, a 
sensação de insegurança só aumenta.  

Não é este Deputado, representante dos 
militares, legítimo representante da Polícia Militar do 
Espírito Santo quem diz, mas ouvimos isso de norte a 
sul do Estado, ouvimos a insatisfação generalizada da 
população com o fechamento dos destacamentos 
policiais; com a ausência dos debates nas 
comunidades; a insatisfação dos policiais que alegam 
não poder, mesmo sendo profundos conhecedores dos 
problemas dos bairros, sequer sugerir uma ação ou 
iniciativa.  

É triste constatar, mas a atual ação na 
Segurança Pública está robotizando os policiais e os 
distanciado da sociedade! A insegurança está se 
generalizando. Notemos o que vem publicando a 
imprensa local. Neste fim de semana de sol o pavor 
tomou conta de nossas cidades. A cada duas horas 
ocorreu um homicídio ou tentativa de homicídio. Até 
na área mais nobre de nossa Capital, na Curva da 
Jurema, o pavor veio com um tiroteio na praia que 
estava cheia de mulheres e de crianças 
principalmente. Isto é o fim do mundo! Ouvi dos 
coronéis que a percepção geral da Polícia Militar, da 
qual são porta-vozes, é de que o Secretário Rodney 
Miranda só pensa em se manter no cargo, 
esquecendo-se das políticas públicas. Ouvi 
retumbantes reclamações sobre o que os oficiais 
classificam como mordomias, como aluguel pago em 
área nobre, a vultosa quantidade de policiais 
empregados na proteção de familiares e de outros 
funcionários subalternos da Secretaria de Segurança. 
Para a Polícia Militar isso é esbanjamento de 
dinheiro público, enquanto os cidadãos se sentem 
cada vez mais desprotegidos e amedrontados. Pude 

constatar outra triste verdade: que o Secretário 
Rodney Miranda possui mais policiais a sua 
disposição pessoal do que toda a população que vive 
diariamente com medo nos bairros Jardim da Penha e 
Mata da Praia, para não dizer de Terra Vermelha e de 
Nova Rosa da Penha, na Grande Vitória. Que um 
Secretário de Segurança deva ter proteção pessoal 
não se questiona, mas os números apresentados pelos 
coronéis da Polícia Militar impressionaram dada a 
magnitude da violência na Grande Vitória e no 
Interior. Recente pesquisa da Macroplan mostrou que 
a segurança pública é uma área que não prosperou e 
que está abaixo da média, embora o Governador 
Paulo Hartung tenha dispensado uma fenomenal 
quantidade de recursos orçamentários aprovados por 
esta Casa para a melhoria da prestação dos serviços 
policiais.  

Perguntemos: o que está havendo? Os 
coronéis e todos da Corporação respondem de 
imediato: o que falta e nunca houve dentro da 
gestão do Secretário Rodney Miranda é uma 
política de segurança que seja para a contenção e 
redução dos indicadores de criminalidade. Por isso 
a avaliação ruim da pesquisa, por mais bem 
intencionado e dedicado que seja não pode o 
Governador Paulo Hartung “cobrar o escanteio e 
correr para cabecear a bola na área”. É preciso 
maior assistência, em outras palavras, 
assessoramento com resultados efetivos. 

Não nos alegramos em dizer isso, mas 
nosso compromisso sempre foi com a verdade: A 
Polícia Militar qualifica o Secretário Rodney como 
uma espécie de super star que busca se mostrar 
capaz por meio das intermináveis blitze, e colando 
cartazes em bairros de periferias.  

O que pensar de um Secretário de Segurança 
Pública que no dia-a-dia se preocupa mais com sua 
agenda propagandística do que com a administração 
das polícias. Ainda hoje se o Governador não 
aprovou o novo Quadro de Organização da PM, bem 
como se não reviu a lei do subsídio para atender de 
sargento a tenente-coronel é por culpa exclusiva do 
Secretário Rodney Miranda, pois não se preocupa em 
dar ao Governador fontes técnicas capazes de 
solucionar tais problemas que engessam a Polícia 
Militar, que geram o descrédito e insatisfação no seio 
da tropa. 

Sou policial militar, estou Deputado, sei que 
essas táticas de abordagens aleatórias que causam 
constrangimentos na comunidade e problemas pelas 
acusações de abusos de autoridade aos policiais não 
mais possuem lugar em um regime democrático. 
Nossos policiais militares estão sendo obrigados a ir 
às ruas sem metodologia, de qualquer forma, sem 
prévio planejamento, cumprindo ordens que vem “de 
cima para baixo” para, a qualquer custo, promover 
“qualquer” resposta para as notícias de violência que 
a mídia já se acostumou a noticiar. Essa ausência de 
planejamento, de um plano discutido e aprovado 
pelas Corporações e pela sociedade, sempre recai na 
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polícia que vê sua imagem denegrida e nos policiais 
estressados e cansados.  

Não podemos mais admitir que o Secretário 
Rodney Miranda terceirize sua defesa por outras 
pessoas e busque se homiziar na mídia nacional 
com as mesmas palavras de sempre. A Polícia 
Militar exige respeito, sendo que sua palavra de 
ordem é a defesa dos interesses da sociedade 
capixaba.  

Importantes apoios estão sendo dados à causa 
da Polícia Militar neste momento. A ONG 
Transparência Capixaba, associações de moradores e 
tantos outros segmentos manifestam apoio aos 
reclamos dos policiais militares contra o que chamam 
de insensatez permanente de Rodney Miranda. Esta 
Casa de Leis, como palco maior da defesa dos 
interesses democráticos e da sociedade capixaba, 
deve adotar um posicionamento claro para frear essa 
crise. Há poucos anos, quem não se lembra que até 
contra deputados hoje com assento nesta Casa de 
Leis se levantou o Secretário Rodney Miranda, 
taxando-os de membros do crime organizado. Se até 
o nosso Presidente também sofreu com essas 
calúnias, quem mais poderia ficar de fora?  

Enfim, não há outro caminho senão também 
nos unirmos à valorosa Polícia Militar para que ela 
deixe de ser espezinhada por alguém que parece que 
dela não gosta e que transforma todo o seu insucesso 
em ódio e inverdade, visando tirar proveito político 
para talvez alçar um mandato legislativo com o 
sangue de nossa gente carente e pobre. Encorpemo-
nos na defesa daquilo que nos é vital, ou seja, a 
harmonia na Segurança Pública e a paz nos quartéis. 
Não esperaremos que a PM radicalize e que as 
soluções se tornem difíceis. A PM é unânime: a crise 
se encerra com a saída do Secretário Rodney 
Miranda, que deve poupar o Governador de demiti-
lo.  Secretário Rodney Miranda, a Polícia Militar 
não merece esse tratamento. Não defendemos 
pessoas, mas sim uma Instituição que há cento e 
setenta e quatro anos guarda as fronteiras e a 
população do Espírito Santo. Lembre-se, Secretário, 
das fotos dos policiais militares expostas na galeria 
dos heróis no Quartel do Comando-Geral. Elas estão 
ali não somente para homenageá-los, mas para dizer a 
todos, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
que o juramento do policial militar é solene e 
verdadeiro, ele defende a sociedade mesmo com o 
risco de perder sua própria vida. São esses homens, 
são essas mulheres, que vestem suas fardas e se 
despedem de seus familiares todos os dias para 
defender a sociedade capixaba, que estão magoados, 
atingidos e humilhados. 

Secretário Rodney Miranda, restitua a alegria 
e a vontade de cumprir com o dever da família 
policial militar e coloque seu cargo à disposição. 
Vamos poupar o Governador Paulo Hartung e esse 
esplêndido governo, que faz a diferença no nosso 
País. A PM não lhe devota mais respeito. Seja nobre 
e poupe a sociedade desse gravame.  

Que esse não seja o apelo do Deputado Da 
Vitória, mas da Assembleia Legislativa em favor dos 
mais de dez mil homens e mulheres, aliados aos 
milhares de outros capixabas que hoje se sentem 
atingidos pelas ofensivas palavras do Secretário de 
Segurança, o primeiro a atingir e macular a mais 
antiga Instituição de nosso Estado: a Polícia Militar. 

 
Senhor Presidente, registro a presença, nesta 

Casa, de grande quantidade de oficiais e praças da 
Polícia Militar e de representantes das entidades da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
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, falaremos na fase 
das Comunicações sobre o convênio por meio do 
qual o Governador do Estado, representado pelo 
Vice-Governador Ricardo Ferraço, liberou recursos 
da ordem de quinze milhões de reais para a nossa 
cidade de Cariacica. Agradecemos a presença dos 
deputados àquela solenidade.  
 Enquanto Parlamentar, elaboramos um 
documento há alguns meses solicitando a liberação 
de quinze milhões de reais. Tivemos sucesso. Sobre o 
pleito de dez milhões de reais, feito em 2006, no 
nosso primeiro mandato, havia um planejamento por 
parte do Governo na época, mas a Prefeitura de 
Cariacica não havia ainda apresentado projetos. 
Depois de liberados o dez milhões de reais, ano 
passado, as obras de pavimentação de ruas e de 
avenidas foram executadas no Município de 
Cariacica.  
 Entendemos a necessidade do município, e 
pedimos ao Governador Paulo Hartung, não dez 
milhões de reais, mas quinze milhões de reais. Esse 
dinheiro atenderá, e muito, às necessidades da nossa 
cidade, chegando às treze regiões administrativas. A 
prefeitura apresentou, a pedido do Governo, um 
planejamento do traçado das ruas, inclusive já alterou 
algumas. São centenas de quilômetros de 
pavimentações e, o melhor, nas ruas será feito serviço 
de saneamento básico.  
 Os recursos destinados ao Município de 
Cariacica foram autorizados pelo Governo do Estado, 
mas teve a nossa participação. O que seria do 
Governo se não tivesse a Assembleia Legislativa 
como parceira, para somar, para corrigirmos as 
distorções? Não é meramente um recurso para 
atender a demanda dos bairros, que possuem ruas 
necessitando de pavimentação, mas para atender 
também as pessoas prejudicadas pelas chuvas e que 
passam por momentos difíceis. Hoje, o benefício 
chegará ao Município de Cariacica pelas mãos do 
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Governo do Estado, mas também por meio do nosso 
pedido.  
 Sabemos que quinze milhões não resolverão 
os problemas da nossa cidade; cidade que pagou 
durante muitos anos uma conta altíssima por causa de 
governantes que jamais olharam para o município, 
mas que volta e meia pediam votos.  
 O evento de ontem não representará mais um 
papel assinado que será rasgado depois. Foi assinada 
uma ordem liberando, ainda este mês, dois milhões e 
quinhentos mil reais, e a partir de janeiro de 2010 
doze milhões e quinhentos mil reais, chegando a 
quinze milhões de reais, recursos esses que atenderão 
aos anseios da nossa sociedade. Falamos com um 
sentimento de agradecimento. Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, justificamos a ausência de V. 
Ex.ª, já que não pôde comparecer ao ato devido a um 
problema de saúde na família. 
 Apresentamos também emenda ao 
orçamento. Será votada na Comissão de Finanças e 
depois aprovada em Plenário, garantindo mais obras 
e benefícios à sociedade de Cariacica como também 
para outros municípios capixabas. Temos certeza de 
que a Assembleia Legislativa não se omitirá, como 
fizemos ao corrigirmos o orçamento; e todas as vezes 
que Cariacica levantar o dedo, não apenas no 
momento eleitoral, pedindo a atenção que merece, 
este Parlamento não se furtará em ajudá-lo. Podemos 
comemorar, e muito, o valor de quinze milhões de 
reais, mas não é só isso que aquele município quer. 
Precisamos de mais, embora o valor de quinze 
milhões de reais, que comemoramos, seja muito e  
destinado a obras nunca antes realizadas  
 Agradecemos ao Governador Paulo Hartung 
a dedicação de sempre e especialmente ao Vice-
Governador Ricardo Ferraço, coordenador dos 
investimentos da ordem de um bilhão de reais. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. 

 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, profissionais de 
imprensa e telespectadores da TV Assembleia, boa-
tarde. Cumprimento de forma muito respeitosa os 
militares que acompanham os trabalhos desta sessão 
nas galerias desta Casa. 

Ouvimos atentamente a fala do Senhor 
Deputado Da Vitória, nosso colega de partido, PDT, 
sobre a crise envolvendo o Secretário de Segurança e 
a Polícia Militar. Silenciamo-nos durante todos esses 
dias acompanhando e ouvindo as diversas versões. 
Não lemos o livro de autoria do Secretário de 
Segurança, mas partes da fala contida no livro e 
reputamos como irresponsável a afirmação feita no 
livro atribuindo ao Poder Judiciário e à Polícia 

Militar uma conduta que não pode ser atribuída a 
esses dois órgãos.  

Quem fala é alguém que teve um irmão 
assassinado por um policial militar da ativa. Seria 
muito fácil e leviano da minha parte, Senhor 
Deputado Da Vitória, dizer que a Polícia Militar é 
responsável pelo assassinato do meu irmão, porque 
quem o matou foi um policial militar. Mas tenho a 
responsabilidade de afirmar que se foi da Polícia 
Militar que saiu a arma que tirou a vida dele, foi a 
Polícia Militar que investigou e colou na cadeia os 
responsáveis por esse crime hediondo. 

Temos um número extraordinário, 
maciçamente maior, de policiais honestos, 
comprometidos e responsáveis com a segurança deste 
Estado. Jamais teríamos a leviandade de atribuir a 
toda uma corporação uma conduta que só pode ser 
atribuída a um único cidadão. Se da Polícia Militar 
saiu alguém capaz de tirar a vida do nosso irmão, 
alguém que desonrou a corporação, por que não dizer 
que temos também batatas podres no Poder 
Judiciário, no Ministério Público e na Assembleia 
Legislativa?  

O passado desta Casa de Leis demonstrou 
isso. Poderíamos generalizar e dizer que todos os 
políticos que já passaram por aqui são iguais. Seria 
uma irresponsabilidade, uma falta de respeito para 
com os profissionais de bem, para com as pessoas 
que zelam pelo patrimônio público, pelo interesse 
público. Com isso não podemos concordar; só temos 
que lamentar a frase infeliz atribuída a toda 
corporação. Há nesta Casa de Leis dois 
representantes da Polícia: os Senhores Deputados Da 
Vitória e Sargento Valter de Paula, que, temos 
certeza, honram a corporação. 

O Capitão Assunção está Deputado Federal, na 
Câmara Federal, representante que dignifica cada 
membro da Polícia Militar. Conhecemos diversos 
coronéis da Polícia Militar; não temos intimidade, mas 
acompanhamos a conduta de cada um deles. Vem-nos à 
memória um irmão de nossa igreja, Coronel Júlio César, 
que honra não só a Polícia Militar, como toda a nossa 
Igreja Cristã Maranata, da qual ele é membro atuante. 
Temos orgulho de sua conduta enquanto cristão, 
enquanto militar, enquanto profissional que defende e 
sempre defendeu a sociedade capixaba.  

Não podemos mais concordar e ficar em 
silêncio ouvindo tudo isso que se diz a respeito 
daquilo que foi publicado no livro, porque 
conhecemos o trabalho de profissionais sérios, de 
soldados, cabos, sargentos, coronéis, enfim, de toda a 
corporação que está comprometida com a segurança 
pública deste Estado. Esperamos que o Comando-
Geral apresente uma ação, da parte do Secretário, 
para que seja colocada em prática. Homens estão à 
disposição da sociedade capixaba, esperando um 
projeto na área de segurança pública para que possam 
ir para as ruas defender a sociedade.  

Os jornais A Gazeta e A Tribuna de hoje 
noticiam sobre uma jovem que levou um tiro na 
cabeça, ontem, durante uma tentativa de assalto, em 
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Itapoã, no Município de Vila Velha. Por isso, 
Secretário, precisamos de um projeto que defenda a 
sociedade. V. Ex.ª não pode colocar uma arma 
voltada contra quem está defendendo a sociedade, 
que é a Polícia Militar. A arma que está voltada 
contra a Polícia Militar é uma arma covarde, porque 
são os policiais que vão às ruas enfrentar os bandidos 
são os policiais. Que é isso! Não podemos fazer isso!  

Desde quando assumimos nosso mandato, 
nesta Casa, em 1.º de fevereiro de 2007, cobramos 
ações efetivas da segurança pública. No entanto 
jamais fomos irresponsável de atribuir qualquer tipo 
de responsabilidade a quem está no dia-a-dia 
enfrentando bandido, colocando a vida em risco. Isso 
jamais.  
 Deixo minha palavra de solidariedade à 
Polícia Militar, aos coronéis, aos cabos, aos soldados, 
enfim, a toda corporação. Militares presentes, tenho 
orgulho do trabalho da Polícia Militar no Espírito 
Santo, pois vocês defendem a sociedade capixaba e 
têm especialmente o meu apoio, e tenho certeza de 
que têm o apoio dos meus colegas deputados desta 
Casa. (Muito bem!)  

 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Em nome de todos nós, 
Senhores Deputados, parabenizamos, com muito 
carinho e amor, o Senhor Deputado Atayde Armani 
pelo aniversário.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Agradeço o registro de V. Ex.ª. O 
Senhor Deputado Atayde Armani é uma das figuras 
mais gratas a todos nós. Portanto, no dia do seu 
aniversário, a Presidência também se associa à 
manifestação de júbilo de todos os Senhores 
Parlamentares para desejar ao nosso eminente colega 
toda a felicidade possível. (Pausa) 
 

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

 
ORDEM DO DIA: 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 443/2008, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 
concessionárias de veículos localizadas no Estado de 
plantarem uma árvore para cada carro zero 
quilometro vendido. Publicado no DPL do dia 
09/12/2008. Na Comissão de Justiça, o parecer n.º 
145/2009, que é pela inconstitucionalidade foi 
publicado no DPL do dia 24/04/2009 e rejeitado em 
plenário na Sessão Ordinária do dia 11/05/2009. 
Parecer n.º. 04/09, da Comissão de Meio Ambiente, 
pela aprovação. Na Comissão de Finanças o 
Deputado Sérgio Borges, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 

do dia 04.11.2009. (prazo até dia 11.11.2009). (Em 
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de 
Lei n.º 81/2009, do Deputado Reginaldo Almeida, 
publicado no DPL do dia 08/04/2009). (COMISSÃO 
DE FINANÇAS). 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 474/2008, do Deputado Euclério 
Sampaio, que torna obrigatório conter nos livros 
didáticos distribuídos nas instituições de ensino da 
rede pública estadual advertências sobre os 
malefícios do consumo de drogas e bebidas 
alcoólicas. Publicado no DPL do dia 16/12/2008. 
Pareceres n.os 66/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, 09/09, da Comissão 
de Cidadania, 13/2009, da Comissão de Saúde e 
06/09, da Comissão de Educação, todos pela 
aprovação. (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 495/2008, do Deputado Reginaldo 
Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
instituições particulares de ensino fundamental, 
médio e superior estabelecerem datas opcionais para 
o vencimento dos débitos de seus alunos e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 17/12/2008. 
Pareceres n.os 128/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, 09/09, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e 07/09, da Comissão de 
Educação, ambos pela aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 157/2008, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, que cria o Programa de 
Atendimento Geriátrico nos hospitais da rede 
pública. Publicado no DPL do dia 29/05/2008. 
Pareceres n.os 09/2009, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade e legalidade, 15/09, da 
Comissão de Cidadania e 24/2009, da Comissão de 
Saúde, ambos pela aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
 Votação, em 2.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 01/2009, de autoria do 
Deputado Sérgio Borges e outros, que inclui dentre as 
competências exclusivas da Assembleia legislativa a 
concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense. 
Publicada no DPL do dia 30/06/2009. Pareceres n.os 
426/09, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e admissibilidade e 125/2009, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
27/10/2009. A matéria foi aprovada, em 1.º turno, 
com (18) votos favoráveis (01) não e (01) abstenção, 
na Sessão Ordinária do dia 03/11/2009. Quorum para 
aprovação: 3/5(18 votos) - votação nominal. 
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 Discussão, em 1.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 02/2009, do Deputado 
Sérgio Borges e outros, que altera os incisos I, II e § 
4.º do artigo 71 da Constituição Estadual, que trata da 
apreciação das contas prestadas anualmente pelo 
Governador do Estado. Publicada no DPL do dia 
13/07/2009. Pareceres n.os 484/2009, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, admissibilidade e 
33/2009, da Comissão de Finanças, pela aprovação, 
publicados no DPL do dia 05/11/2009. Quorum para 
aprovação: 3/5(18 votos) - votação nominal. 

 
 Discussão única do Projeto de Lei n.º 
05/2009, do Deputado Rodrigo Chamoun, que institui 
a política estadual de prevenção e combate a 
desastres decorrentes de chuvas intensas e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 18/02/2009. 
Na Comissão de Justiça, o parecer n.º 160/2009, que 
é pela inconstitucionalidade foi publicado no DPL do 
dia 04/05/2009 e rejeitado em plenário na Sessão 
Ordinária do dia 11/05/2009. Pareceres n.os 65/2009, 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, pela rejeição, 06/2009, da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, pela aprovação, com 
emendas e 32/2009, da Comissão de Finanças, pela 
rejeição, publicados no DPL do dia 29/10/2009. 

 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
269/2009, do Deputado Euclério Sampaio, que 
dispõe sobre a redução do valor da taxa de inscrição 
em concursos públicos realizados pelo Estado para 
doadores regulares de sangue. Publicado no DPL do 
dia 17/06/2009. Parecer n.º 497/2009, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 28/10/2009. 

 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
270/2009, do Deputado Euclério Sampaio, que 
dispõe sobre incentivos as empresas localizadas no 
estado que contratarem funcionários com idade 
superior a 50 (cinquenta) anos de idade. Publicado no 
DPL do dia 17/06/2009. Parecer n.º 442/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 02/10/2009. 

 
 Discussão prévia 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. 
Parecer n.º 490/2009, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
28/10/2009. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
290/2009, do Deputado Reginaldo Almeida, que 
dispõe sobre a cobrança de tarifas ou preços públicos 
decorrentes da religação dos serviços de energia 

elétrica, telefone e fornecimento de água. Publicado 
no DPL do dia 26/06/2009. Parecer n.º 449/2009, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 13/10/2009. 

 
 Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 398/2009, do Deputado Freitas, que 
denomina de Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio “Marita Motta Santos” a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio São Mateus. Publicado 
no DPL do dia 27/08/2009. Parecer n.º. 545/2009, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade. Lido no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 09.11.2009. 

 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 03/2009, do 
Deputado Marcelo Santos e outros, alterando o artigo 
60 da Constituição Estadual, que inclui dentre as 
competências das Comissões da Assembleia 
Legislativa a elaboração e aprovação de Relatórios 
Técnicos e Notas Recomendatórias. Publicado no 
DPL do dia 19/08/2009. 

 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 06/2009, da 
Deputada Luzia Toledo e outros que incluem o inciso 
VII no artigo 98 da Constituição Estadual, sobre 
comparecimento de Secretário de Estado perante as 
Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa. 
Publicado no DPL do dia 20/10/2009. 

 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 07/2009, do 
Deputado Rodrigo Chamoun e outros que instituem a 
Política Estadual Antidrogas, acrescentando o 
Capítulo III ao Título V da Constituição Estadual. 
Publicado no DPL do dia 20/10/2009. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 352/2009, do Deputado Sargento Valter de 
Paula, que estabelece que o Cartório de Registro 
Civil de Cada município comunique ao DETRAN-
ES, o falecimento do portador da Carteira Nacional 
de Habilitação, conforme especifica. Publicado no 
DPL do dia 13/08/2009. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 360/2009, da Deputada Aparecida Denadai, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação nas 
veiculações publicitárias de produtos 
medicamentosos da necessidade de consulta médica 
para sua utilização e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 13/08/2009. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 484/2009, da Deputada Luzia Toledo e 
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outros, que torna obrigatória a construção de sistema 
para a transposição de peixes migratórios em 
barragens nos cursos d’água, no Estado. Publicado no 
DPL do dia 13/08/2009. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Vandinho Leite e retira-se 
momentaneamente o Senhor 
Deputado Reginaldo Almeida) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 443/2008. Em anexo, 
por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei n.º 
81/2009. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Paulo 
Roberto, Euclério Sampaio, Atayde Armani e 
Vandinho Leite. 

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que na 
sessão ordinária de 04.11.2009 me prevaleci do prazo 
regimental para relatar a matéria e continuarei me 
prevalecendo do prazo para oferecer parecer. 

  
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – É regimental. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Devolvo a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, Vice-
Presidente. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Assumo a Presidência neste 
momento e cumprimento os Senhores Deputados.  

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 474/2008. 

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 Paulo 
Roberto, Euclério Sampaio, Atayde Armani e 
Vandinho Leite. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
474/2008, de autoria do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, que torna obrigatório conter nos livros 

didáticos distribuídos nas instituições de ensino da 
rede pública estadual advertências sobre os 
malefícios do consumo de drogas e bebidas 
alcoólicas. O projeto foi aprovado nas Comissões de 
Defesa da Cidadania, de Saúde, de Educação e na 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

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

O SR. VANDINHO LEITE – 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 
474/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 474/2008. 
 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 495/2008. 
 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, Wanildo Sarnáglia, Paulo Roberto, Euclério 
Sampaio, Vandinho Leite e Luzia Toledo. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
495/2008, de autoria do Senhor Deputado Reginaldo 
Almeida, que na Comissão de Justiça recebeu parecer 
pela legalidade e constitucionalidade e na Comissão 
de Defesa da Cidadania recebeu parecer pela 
aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
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 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 

O SR. VANDINHO LEITE – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – 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 
495/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 495/2008. 
 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 157/2008. 
 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, Wanildo Sarnáglia, Paulo Roberto, Euclério 
Sampaio, Vandinho Leite e Luzia Toledo. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
157/2008, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Rafael Favatto, que cria o Programa de Atendimento 
Geriátrico nos hospitais da rede pública. Na 
Comissão de Justiça o projeto recebeu parecer pela 
legalidade e constitucionalidade e nas Comissões de 
Defesa da Cidadania e de Saúde recebeu parecer pela 
aprovação. (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. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 

relator. 

 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – Com o relator. 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – 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.° 
157/2008. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 157/2008. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
  
 Votação, em 2.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.° 01/2009. 
 Em votação.  
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de votação. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Cacau Lorenzoni, Aparecida Denadai, César 
Colnago, Da Vitória, Elcio Alvares, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Luciano Pereira, Luiz 
Carlos Moreira e Reginaldo Almeida)  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - É regimental. 
Solicito aos Senhores Deputados que se 

encontram nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam ao Plenário, pois faremos recomposição 
de quorum.  

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Euclério Sampaio, Janete 
de Sá, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, Wanildo 
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Sarnáglia, Vandinho Leite e Sargento 
Valter de Paula.)  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Senhores Deputados, registraram 
presença dezessete Senhores Parlamentares. 

Não há quorum para votação, em 2.º turno, 
da Proposta de Emenda Constitucional n.° 01/2009, 
pelo que fica adiada.  

 
 Discussão, em 1.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 02/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Adiada por falta de quorum. 
  
 Discussão única do Projeto de Lei n.º 
05/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 05/2009, na 
forma do parecer da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente. 

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 

269/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 497/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 269/2009. 

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

Arquive-se o projeto. 

 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
270/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 442/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 270/2009.  

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

Arquive-se o projeto. 
 

. Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
278/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 490/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 278/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 
  
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
290/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 449/2009, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 290/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto.  
 

Discussão, se houver recurso, na forma do 
art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 398/2009.  
 Não havendo recurso, a matéria segue à 
Secretaria para extração de autógrafos.  
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 03/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

A proposta segue à 3.ª sessão. 
 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 06/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

A proposta segue à 3.ª sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Paulo Roberto.  
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 O SR. PRESIDENTE - (PAULO 
ROBERTO) - Assumo a Presidência neste momento 
para dar continuidade aos trabalhos desta sessão.  
 Discussão especial, em 2.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 07/2009.  
 Em discussão. (Pausa) 

 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PAULO ROBERTO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun. 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 07/2009, de nossa autoria, 
institui a Política Estadual Antidrogas e institui na 
nossa Constituição Estadual um tema desafiador, 
contemporâneo e talvez um dos mais polêmicos e 
difíceis de serem tratados.  
 Tanto a Constituição Federal quanto a 
Constituição Estadual completaram vinte anos de 
promulgação, e há duas décadas o tema “drogas” não 
causava tantos danos à sociedade. Os parlamentares  
constituintes daquela época não pensaram que em 
nossas Constituições deveria constar um capítulo ou 
uma seção que tratasse especificamente do tema.  
 O combate organizado às drogas completou 
cem anos neste ano de 2009. As Nações do mundo se 
uniram para trabalharem no enfrentamento às drogas; 
e de lá para cá, após um século, essa guerra ainda não 
está vencida, sobretudo, porque em um século de 
combate o foco foi somente nas operações policiais, e 
militares em alguns casos como na Colômbia. Só que 
agora todos concluíram que o enfrentamento às 
drogas, ao tráfico e ao crime organizado não acontece 
apenas no campo policial.  

Precisamos criar duas fortes linhas de ação, e 
é o que trata a PEC n.º 07/2009, de nossa autoria, que 
discutimos neste momento. Esses dois campos de 
atuação são focados na prevenção e na criação de 
uma rede de recuperação de dependentes químicos.  

Parabenizamos a Senhora Deputada Luzia 
Toledo pela realização, ontem, nesta Casa, da 
audiência pública que falou sobre a experiência da 
Fazenda da Esperança. Essa instituição social, 
trabalhada, articulada e criada pela Igreja Católica, 
tem foco na recuperação de dependentes químicos, o 
primeiro impacto ao tráfico de drogas. O dependente 
químico é aquele que faz qualquer coisa: rouba, mata, 
maltrata mãe, pai, namorada, noiva para ter acesso ao 
dinheiro e sustentar o vício. E a Fazenda da 
Esperança, projeto amplamente divulgado ontem, é 
um dos exemplos de mobilização da sociedade civil 
organizada, das igrejas, e nesse caso da Igreja 
Católica. Mas muitas outras obras são realizadas por 
igrejas evangélicas trabalhando o tema recuperação.  

Recuperar um dependente químico é tirar um 
cliente preferencial dos traficantes. Eles fazem 
qualquer coisa: roubam, matam, traficam para 
sustentar o vício, sobretudo o vício do crack. Por isso 
pedimos apoio ao Plenário, às Senhoras Deputadas e 
aos Senhores Deputados, para que sejamos o 
primeiro Estado da Nação a incluir na Constituição 
uma seção que trata de uma política estadual 
antidrogas, com foco na prevenção e recuperação dos 
dependentes químicos.  

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
inserir esse tema na Constituição é emblemático; a 
Constituição dá diretrizes gerais. Logo após a 
aprovação da PEC poderemos discutir com o 
Governador Paulo Hartung – S. Ex.ª é sensível ao 
tema e investe no combate às drogas, sobretudo na 
recuperação do dependente – e sugerir que o Estado 
do Espírito Santo tenha uma política estadual 
antidrogas aprovada pela Assembleia Legislativa e 
discutida pela sociedade organizada. 

A Assembleia Legislativa tem sido palco de 
debates de alto nível. Destacamos o trabalho do 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que criou a 
Comissão Especial de Enfrentamento, Prevenção e 
Combate às Drogas; do Senhor Deputado Claudio 
Vereza; dos Senhores Deputados Marcelo Santos e 
Da Vitória, na Comissão de Segurança; do Senhor 
Deputado Euclério Sampaio. Não dá para separar o 
debate sobre violência urbana do debate sobre 
drogas; eles se confundem, têm profunda conexão. 
Com a aprovação dessa proposta, incluindo em nossa 
Constituição esse tema desafiador e contemporâneo 
que cria tanto sofrimento, estaremos dando exemplo 
para o Brasil. 
 Senhor Presidente, não usarei todo o tempo 
de que disponho para adiantar a votação das matérias. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (PAULO 
ROBERTO) – Parabenizo o Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun pela autoria da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 07/2009. 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) - Assumo a Presidência neste 
momento. 

Continua em discussão a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 07/2009. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 
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 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, parabenizamos o 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun pela autoria 
da Proposta de Emenda Constitucional n.º 07/2009. 
É uma proposta muito importante e temos que 
defendê-la. Passaremos à leitura de um trecho do 
art. 1.º da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
07/2009: 
  

“Art. 1º O Título V - DA DEFESA 
DO CIDADÃO E DA 
SOCIEDADE da Constituição 
Estadual passa a vigorar acrescido 
do Capítulo III - DA POLÍTICA 
ESTADUAL ANTIDROGAS”, 
com o seguinte artigo 134-A: 
 
“CAPÍTULO III 
 
POLITICA ESTADUAL 
ANTIDROGAS 
 
Art. 134-A: A Política Estadual 
Antidrogas, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, 
prescreve medidas para a 
prevenção do uso indevido, 
tratamento, recuperação, reinserção 
social, redução dos danos sociais e 
à saúde de usuários e dependentes 
de drogas.(...)” 

 
 Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, 
realmente é uma necessidade a inserção do art. 
134-A. Hoje, na Comissão Especial, presidida pelo 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, tratamos de 
uma forma séria e conclusiva esse tema. Inclusive, 
contamos com a presença de especialistas que 
falaram de iniciativas de prevenção ao uso de 
entorpecentes. 
 Neste momento a Casa está tomando uma 
atitude. E não é uma atitude apenas do Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun, mas dos trinta 
deputados, que estão falando a mesma língua. 
Exemplo, o Senhor Deputado Theodorico Ferraço 
presidindo a Comissão Especial de Enfrentamento, 
Prevenção e Combate às Drogas e nós trabalhando 
no programa Fazenda da Esperança, Instituição 
para recuperação dos dependentes químicos não só 
no nosso Estado, mas no País. Pacientes de outros 
estados virão ao Estado do Espírito Santo para se 
tratarem na Fazenda da Esperança, como ocorre 
em Guaratinguetá, no Rio de Janeiro e em Minas 
Gerais, que possui cinco Instituições Fazendas da 
Esperança. 
 O Senhor Deputado Rodrigo Chamoun 
toma uma atitude ao apresentar a Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 07/2009, que institui a 
política estadual antidrogas, acrescentando o 
Capítulo III ao Título V da Constituição Estadual. 
Temos certeza de que esse é o caminho. Ontem, 
percebemos isso porque a sociedade organizada e 
as igrejas estão falando a mesma linguagem.  

Não adianta deixarmos as providências 
somente para o Poder público, porque ele não 
conseguirá extirpar a violência. E estamos falando 
de violência em áreas urbanas e no meio rural. O 
Poder público só conseguirá esse feito com a 
ajuda das associações, das igrejas, dos clubes de 
serviços. Esse é o momento de discutir essa 
questão de forma séria, com atitude. Estamos 
satisfeita de neste momento discutirmos um projeto 
tão importante. Esperamos que seja aprovado, e 
assim possamos ter uma política antidrogas.  

O Senhor Deputado Da Vitória foi quem 
primeiro apresentou o pedido de criação da 
Secretaria Antidrogas no Estado do Espírito Santo. 
Também inserimos o nosso nome nessa 
solicitação, porque esse é o caminho. Não existe 
outro caminho, a não ser juntar todas as forças da 
sociedade para a criação de mecanismos de 
combate às drogas. 

Apresentamos nesta Casa um projeto 
criando a Semana de Prevenção às Drogas, que 
acontecerá na primeira semana de março. Essa 
proposta foi aprovada e agora sancionada pelo 
Governador Paulo Hartung. É claro que 
conclamamos todos os Senhores Deputados para 
essa luta de forma permanente.  

Quando éramos vereadora por Vitória 
apresentamos uma proposta semelhante na Câmara 
Municipal, pois os municípios têm uma grande 
responsabilidade na solução desse problema. 
Também conseguimos dinheiro do Governo 
Federal para a construção do primeiro centro de 
toxicômanos do Espírito Santo, situado na Ilha de 
Santa Maria. Nessa ocasião era prefeito o Senhor 
Vitor Buaiz.  

Portanto, a nossa luta contra as drogas 
vem desde nosso primeiro mandato de vereadora 
por Vitória. E continuamos, porque a cada dia 
vemos os nossos jovens se perdendo e vemos a 
tristeza das famílias com a perda dos seus filhos 
para as drogas. E a tristeza maior é da mãe. 

Esperamos que a Proposta de Emenda 
Constitucional n.° 07/2009 vire lei em nosso 
Estado, criando uma política estadual antidrogas 
neste Estado. 

Parabenizamos, mais uma vez, o Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun pela apresentação de 
tantos projetos importantes nesta Casa e por estar 
conosco nessa luta. Isso é muito importante para 
a sociedade. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Continua em discussão a Proposta 
de Emenda Constitucional nº 07/2009. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira se 
pronunciar, declaro encerrada a discussão. 

A proposta segue à 3.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.° 352/2009. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

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

Projeto de Lei n.° 360/2009. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

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

Projeto de Lei n.° 484/2009. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

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

Grande Expediente, dividido em duas partes: 
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, Líder do PDT. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na ausência da Líder, na 
forma regimental assumo a Liderança do PDT. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Euclério Sampaio.  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, servidores da 
Casa, profissionais de imprensa, todos que nos 
assistem, boa-tarde. 

Parabenizamos o Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun pela apresentação da Proposta de 
Emenda Constitucional n.° 07/2009. S. Ex.ª fez 
uma brilhante defesa dessa PEC, em especial no 
que tange ao trabalho das igrejas, que prestam um 
trabalho muito importante à sociedade e não 
cobram nada do Poder público. Com certeza S. 
Ex.ª contará com todo o apoio da Bancada do PDT, 
uma das mais numerosas desta Casa Legislativa. 

No momento oportuno, encaminharemos a votação 
pela aprovação desta matéria. 
 Não usaremos todo o tempo de que 
dispomos nesta fase da sessão. Versaremos sobre o 
desenvolvimento econômico do Estado. Queremos 
que V. Ex.as prestem atenção em como é possível 
falar várias mentiras falando somente a verdade, 
Deputados Vandinho Leite e Doutor Rafael 
Favatto. 
 A indústria capixaba foi a que mais cresceu 
no País. É verdade. Ocorre que o mérito da 
iniciativa e do resultado não é do Governo, mas 
sim dos empresários e da iniciativa privada. Em 
seus discursos, Senhora Deputada Janete de Sá, o 
Governo não se cansa de dizer que a indústria 
capixaba foi a que mais cresceu, mas não diz de 
quem é o mérito. Esquece-se de dizer esse pequeno 
detalhe. Os índices sociais do Espírito Santo são os 
piores do País. Isso é verdade. Só que a culpa é do 
Governo, por falta de políticas voltadas para a área 
social. Isso é um desmérito. 
 É dito que nunca se aplicou tanto em 
educação. Isso é verdade. Mas se omite que do 
início do atual Governo até a presente data a 
evasão escolar foi muito grande. Nunca, na história 
deste Estado, houve evasão escolar tão grande. Isso 
é ruim. Não é uma virtude para o Estado, é um 
desserviço para o povo do Espírito Santo. 
 A renda per capita do cidadão capixaba 
aumentou vertiginosamente e o serviço público 
teve uma queda na qualidade, e nem chegamos a 
falar em saúde pública. O orçamento para a área da 
saúde é um dos maiores dos últimos anos. Isso é 
verdade. Mas não se divulga que nunca morreu 
tanta gente nas portas e nos corredores dos 
hospitais públicos do Estado do Espírito Santo, por 
omissão e falta de socorro. É inadmissível que uma 
pessoa chegue a um hospital e não possa ser 
atendida por falta de leito, com tanto dinheiro 
sendo destinado à saúde pública de nosso Estado. 
Mas dinheiro para obras faraônicas tem. 
 O Governo ensaia um problema com 
empresários da Terceira “paga” Ponte, depois 
anuncia que construirá a “alça” daquela ponte com 
o dinheiro do povo, quando essa obra deveria ser 
construída com o dinheiro do pedágio, 
beneficiando assim os empresários. O povo acha 
que está sendo beneficiado.  
 Estamos sendo tolerantes com essa prática 
do governo, que ensaia um rompimento de 
contrato, mas na verdade é para depois falar que 
construirá uma nova “alça” da Terceira Ponte com 
o dinheiro dos nossos impostos, beneficiando um 
seleto grupo de empresários, melhorando o fluxo e 
aumentando o número de veículos que passam na 
ponte.  

Isso melhorará a vida do povo, aumentará 
ainda mais o número de veículos que passam na 
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ponte e a arrecadação desses empresários. O povo 
acredita que o Governo está sendo bonzinho, mas o 
Governo está sendo bonzinho com esses 
empresários que arrecadarão ainda mais. É mais 
um calote no bolso do cidadão, principalmente da 
população dos Municípios de Vitória e Vila Velha. 
Mais uma vez o povo é lesado, é enganado. Esta 
Casa está sendo tolerante com essa imoralidade. O 
povo está sendo enganado. O Governo ensaia uma 
briga com esses empresários e depois constrói uma 
“alça” da Terceira Ponte, que é paga com o 
dinheiro dos nossos impostos, ao invés do dinheiro 
do pedágio da ponte já paga. Isso é um absurdo. 

Estranhamente não divulgam mais as 
mortes ocorridas nos hospitais públicos. As 
pessoas continuam não sendo atendidas nos 
hospitais, continuam morrendo nas escadarias e 
nos corredores dos hospitais. Faltam leitos. Será 
que em uma semana construíram leitos suficientes 
para atender o nosso povo? Acredito que não. 
Tenho certeza que não. O que será que está 
acontecendo no nosso Estado? As cadeias estão 
superlotadas e os presos sendo tratados como 
animais. Sairão da cadeia como feras, para roubar, 
matar, violentar. Hoje o Espírito Santo é terra de 
ninguém. 

O autor da frase “É possível falar várias 
mentiras falando só a verdade e o povo acredita”, 
se não nos falha a memória foi de um ditador que 
espalhou muito terror em um país. Essa frase está 
sendo praticada por um ditador no presente. As 
autoridades do nosso Estado estão sendo muito 
tolerantes. O nosso povo está sofrendo.  

Assistimos a uma cena nesse domingo que 
nos deixou chocado. Centenas de pessoas tentando 
entrar no mesmo ônibus, que saiu com pessoas 
penduradas nas portas e nas janelas. As empresas 
reduzem o número de ônibus para aumentar os 
lucros. Pediremos ao Ministério Público que tome 
providências, inclusive criminal, em relação à 
diretoria da Ceturb e a essas empresas, porque 
entendemos que quem tem uma concessão tem que 
dar condições para manter uma linha de ônibus; e 
quem administra tem que ter responsabilidade. O 
povo não pode sofrer da maneira com vimos na 
Praia da Costa nesse fim de semana. Obrigado. 
(Muito bem!) 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de 
manutenção da sessão. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Dary Pagung, Doutor Rafael 
Favatto, Euclério Sampaio, Marcelo Coelho, 
Marcelo Santos, Paulo Roberto, Robson 
Vaillant, Sargento Valter de Paula, Sérgio 

Borges, Theodorico Ferraço, Vandinho Leite 
e Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos. 
(Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Doutor 
Hércules, Janete de Sá, Luzia 
Toledo e Rodrigo Chamoun) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Senhores Deputados, registraram 
presença cinco Senhores Parlamentares. 
 Não há quorum para manutenção da sessão, 
pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 
11 de novembro de 2009, e para a qual designo: 

 
 EXPEDIENTE: 

 
 O que ocorrer. 

 
 ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
443/2008; votação adiada, em 2.º turno, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 01/2009; 
votação adiada, com discussão encerrada, em 1.º 
turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
02/2009; discussão, se houver recurso, na forma do 
art. 276, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 500/2009; discussão especial, em 
3.ª sessão, das Propostas de Emenda Constitucional 
n.os 03/2009, 06/2009, 07/2009; discussão especial, 
em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 352/2009, 
360/2009 e 484/2009.  

 
 Está encerrada a sessão. 

 
 Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
cinquenta e dois minutos. 

 
 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados Givaldo Vieira e 
Doutor Wolmar Campostrini.  
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
ATOS DA MESA DIRETORA 

 
 

ATO Nº 1572 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e 
 
 - Considerando que a Gripe 
H1N1, também denominada “Gripe 
Suína”, já está sob controle; 
 
 - Considerando que as 
informações oficiais dos órgãos de Saúde 
Pública, a par de assegurarem o controle 
da doença, recomendam a necessidade de 
se continuar dispensando os mesmos 
cuidados, entretanto sem o pânico inicial, 
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º Recomendar a todos os 
servidores que continuem a observar as 
orientações médicas e desenvolver os 
cuidados necessários para evitar a doença, 
noticiando imediatamente qualquer 
sintoma à Diretoria do Serviço Médico - 
DLSM. 
 
 Art. 2º Revogar o Ato nº 1190, de 
13 de agosto de 2009, publicado no DPL 
de 14 de agosto de 2009. 
 
 Art. 3º Este Ato entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1573 
 
 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, 
HABILIO NUNES ALMEIDA VAZ, 
do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1574 
 
 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, 
VINÍCIUS DE ABREU PEREIRA, do 
cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1575 
 
 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, HABILIO 
NUNES ALMEIDA VAZ, para exercer 
o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete 
do Deputado Dary Pagung, por 
solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 093987/2009. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1576 
 
 
 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, PAULO 
ROBERTO VALLI, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 

 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1577 
 
 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, VINICIUS DE 
ABREU PEREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Motorista de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código 
MGRP, no gabinete do Deputado 
Luciano Pereira, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
093967/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 
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MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1578 
 
 

 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, ELIANA 
CIRINO BARBOSA, do cargo em 
comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código 
AXGRP, do gabinete do Deputado 
Robson Vaillant, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
093999/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1579 
 

 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, MARIA 
ELIZABETH RUBIM, para exercer o 

cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AXGRP, no gabinete do 
Deputado Robson Vaillant, por 
solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 093999/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1580 
 

 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, MARLENE 
PERTEL, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Da 
Vitória, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
094003/2009. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1581 
 
 
 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, ACCIOLY 
CESAR COSTA, para exercer o cargo 
em comissão de Motorista de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código 
MGRP, no gabinete da Deputada 
Aparecida Denadai, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
094005/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1582 
 

 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, WEVERTON 
MIRANDA LIMA, para exercer o cargo 
em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código 
AGRP, no gabinete do Deputado Da 
Vitória, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 
093995/2009. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 20 de novembro de 2009. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 
ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
 

PORTARIA Nº 568 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 Constituir uma comissão para 
elaborar a Prestação de Contas dos 
Ordenadores de Despesas da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, relativa ao 
exercício de 2009, composta dos 
servidores a seguir discriminados e sob a 
coordenação do primeiro: Waldeir da 
Silva Santos, Ana Cláudia Fernandes 
Pim, Márcia Regina Queiroz, Tânia 
Freitas Spadeto e Flora Regina 
Hernandes Gonçalves. 
 
 
 Secretaria da Assembleia 
Legislativa, em 20 de novembro 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 
 

Mariluce Salazar Boghi – Taquigrafia Parlamentar - DLTP 
 

Luis Carlos Giuberti – Assessoria Legislativa de Segurança 
 

 


	HINOS HINOS.pdf
	01.04.2009 SES.017_ORD_18.03.pdf
	Untitled





