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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 
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 Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Freitas, Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo Coelho, 
Marcelo Santos, Paulo Roberto, Rodrigo 
Chamoun, Sargento Valter de Paula 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 Marcelo Coelho e a 2.ª 
Secretaria, a convite do Presidente, 
o Senhor Deputado Dary Pagung)  

 

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

(O Senhor Dary Pagung lê Salmos, 
126:3) 

 

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

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

O SR. 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. 
 

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

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

 
O SR. FREITAS - Senhor Presidente, pela 

ordem! Solicito minha inscrição na fase das 
Comunicações. 

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

 
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. ATAYDE ARMANI - Senhor 

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

  
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

Senhoras e Senhores Deputados, informo que 
a Mesa está estudando duas hipóteses oferecidas 
quanto às inscrições na fase das Comunicações: uma 
é por meio do painel eletrônico e a outra, sugerida 
pela Senhora Deputada Aparecida Denadai, pela 
inscrição no livro, que sempre se encontra em poder 
do funcionário José Maria Pimenta. A Mesa 
examinará rapidamente as propostas e optará por 
uma, pois realmente estabelecer a ordem de inscrição 
pela chegada ao Plenário não está muito certa. 
Examinaremos as duas propostas, a do Senhor 
Deputado Marcelo Santos e a da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, para fixar um critério, a fim de 
que não haja mais nenhum problema e a inscrição 
seja feita pela ordem de chegada, e registrada no 
painel eletrônico e no livro.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Tendo em vista essa pequena 
polêmica - achamos até interessante, porque há uma 
manifestação dos Parlamentares - entendemos que a 
proposta da inscrição no livro é mais interessante por 
ser regra e tradição do Plenário. Como existe uma 
proposta de alteração do Regimento Interno, pelo 
registro de chamada, sugerimos que seja feita uma 
emenda até para termos garantido isso no Regimento, 
e não meramente por uma decisão. 

  
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Poderíamos tomar uma decisão ad 
referendum. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – 

Concordamos com V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – A Mesa examinará este assunto nesta 
semana e na segunda-feira o submeteremos ao 
Plenário. Parece que à primeira vista talvez possamos 
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adotar um comportamento ad referendum do Plenário 
e depois tramitar uma modificação dentro do que será 
decidido pelo Plenário ad referendum. Veremos se na 
próxima semana teremos uma decisão quanto à 
inscrição na fase das Comunicações. (Pausa) 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima quinta sessão ordinária, 
realizada em 10 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.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

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

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

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

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

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

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

464/2009.  
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Vitória, 30 de outubro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2.° da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 026/2009 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de São 
Roque do Canaã/ES, objetivando a drenagem e 
pavimentação da Rua Projetada na localidade do 
Córrego da Saúde, Distrito de São Jacinto. 

 
Atenciosamente, 
 

MARCELO FERRAZ GOGGI 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 

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

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Finanças e 
de Saneamento e Assistência Social. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 
151/2009. 
 
Vitória, 10 de novembro de 2009. 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminhamos a V. Ex.ª Relatório Mensal 
dos trabalhos desta Comissão, referente ao mês de 
outubro conforme art. 67, Inciso XVI, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis.  
 

Atenciosamente, 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Comissão de Justiça 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROPOSTA 
DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 11/2009. 

 
Inclui inciso VI, ao art. 182 da 
Constituição Estadual 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º O artigo 182 da Constituição 

Estadual passará a vigorar acrescido dos incisos 
abaixo: 
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“Art. 182. (...) 
 
(...) 
 
VI – a Língua Pomerana; 
 

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

 
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

RODRIGO CHAMOUN 
LUZIA TOLEDO 

FREITAS 
LUCIANO PEREIRA 
MARCELO SANTOS 
CÉSAR COLNAGO 
PAULO ROBERTO 

REGINALDO ALMEIDA 
GIULIANNO DOS ANJOS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Pomerano é uma língua da família 

germânica Ocidental e subfamília Baixo-saxão 
Oriental. As variedades linguísticas que mais se 
firmaram no Espírito Santo foram às provenientes da 
Pomerânia Oriental, trazidas pelos imigrantes 
procedentes da Pomerânia a partir da segunda metade 
do século XIX. 

A língua Pomerana é falada no Brasil pelos 
pomeranos em comunidades no Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. No município de Santa Maria de 
Jetibá o Pomerano é falado pela maioria da 
população, tanto no campo quanto na cidade. Na sede 
municipal o Pomerano é falado tanto nas ruas, nos 
comércios como nos bancos.  

No Espírito Santo 70% da população 
Pomerana ainda fala essa língua que arrasta consigo 
dezenas de manifestações típicas que só acontecem 
aqui no Espírito Santo como no tradicional 
casamento, na culinária, na arquitetura, nas danças, 
nas músicas, na vestimenta, na religiosidade e na 
agricultura familiar.  

O que nos leva a concluir ser a Pomerânia 
capixaba. Os pomeranos que residem no Estado do 
Espírito Santo não são descendentes, mas capixabas, 
por ser um grupo tradicional de imigrantes que 
durante 150 anos mantiveram tradições de identidade 
cultural e histórica.  

Entretanto, estes possuem apenas 20 anos de 
pesquisa, estudo e busca pela identidade histórica e 
cultural. Enquanto que negros índios e outras etnias 
possuem mais de mil anos.  

Os Pomeranos capixabas (junto com 
Itueta/MG e Espigão do Oeste/RO) fazem parte do 
Decreto Lei do Presidente Lula n.º 6040, de 7 de 

setembro de 2007 que institui política de 
desenvolvimento sustentável de Governo(Federal) 
para os Povos e Comunidades Tradicionais do País.  

Existem quinze grupos pomeranos 
tradicionais no Brasil, possuindo 30 representantes 
no Governo Federal em diversos setores.  

O Estado do Espírito Santo abriga 150 mil 
pomeranos que se distribuem por cinco municípios 
sendo eles: Santa Maria de Jetibá, Vila Pavão, 
Laranja da Terra, Domingos Martins e Pancas. Todos 
participantes do Programa Escolar 
Pomerano/PROEPO, que usa a língua Pomerana 
como principal ferramenta de ensino.  

Em alguns municípios este projeto está 
momentaneamente paralisado em decorrência de 
insuficiência de recursos, mas que desenvolvem 
outras atividades como eventos, grupos folclóricos, 
culinária, festivais, entre outros. Os Municípios de 
Itaguaçu, Itarana, Afonso Cláudio, Baixo Guandu e 
Santa Leopoldina, também apresentam um grande 
número de pomeranos.  

Se não bastasse, ainda encontra-se 
pomeranos nos municípios de Vila Valério, São 
Gabriel da Palha, Marechal Floriano, Colatina e 
Santa Tereza e pequenas comunidades em Barra de 
São Francisco, Linhares, Boa Esperança e na Grande 
Vitória (Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória).  

Outrossim, a presente proposição visa 
acrescentar mais um inciso ao art. 182 da 
Constituição Estadual, que recentemente foi alterado 
por meio de Proposta de Emenda Constitucional 
também de autoria do Deputado Claudio Vereza 
(Emenda Constitucional n.° 61/2009). 

Para preencher a lacuna existente em nossa 
Constituição Estadual, estamos apresentando esta 
Proposta de Emenda Constitucional - PEC, razão pela 
qual solicito o apoio dos Excelentíssimos Deputados 
no sentido de aprová-la, materializando-se esta 
importante proposição. 

 
Art. 182. Constituem patrimônio cultural do 

Estado do Espírito Santo os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade capixaba, nos quais se incluem: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 
10.6.2009 – D.O.E. 16.6.2009) 
 

I - as formas de expressão; 
 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
 
III - as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; 
 
IV - as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-
culturais; 
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V - os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 258 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça e de Cultura. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROPOSTA 
DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 12/2009. 
 

Inclui inciso VI, ao art. 182 da 
Constituição Estadual 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º. O artigo 182 da Constituição 
Estadual passará a vigorar acrescido dos incisos 
abaixo: 

 
“Art. 182 (...) 
 
(...) 
 
VII – a Língua Alemã; 

 
Art. 2.º. Esta Emenda Constitucional entra 

em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009. 

 
CLAUDIO VEREZA 

RODRIGO CHAMOUN 
LUZIA TOLEDO 

FREITAS 
LUCIANO PEREIRA 
MARCELO SANTOS 
CÉSAR COLNAGO 
PAULO ROBERTO 

REGINALDO ALMEIDA 
GIULIANNO DOS ANJOS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Para compreendermos a importância da 

Língua Alemã como patrimônio cultural do Estado 
do Espírito Santo, vale destacarmos alguns pontos da 
história que remontam o caminho perseguido pelos 
alemães. E para tanto colacionamos a Dissertação 
apresentada no curso de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa 
Cruz do Sul e editado pela Edunisc, ed. da Unisc em 
2002 da autora Lissi Bender Azambuja.  

No início do século XIX, a Prússia, 
lugar de origem de muitos alemães 
que colonizaram Santa Cruz, 
(37,88%), promovia o ensino básico, 
implantando a Escola Normal para a 
qualificação de professores e 
fomento de novas metodologias de 
ensino. 
 
Na região do Reno, principalmente 
do Hunsrück, de onde também 
procedem muitos alemães aqui 
assentados, (33%), entendia-se já 
naquela época que o professor 
paroquial era figura importante para 
a ação pastoral. Este não era apenas 
aquele elemento que ministrava 
aulas, mas também um líder social e 
religioso a serviço da igreja. 
 
Mesmo assim criou-se uma situação 
muito difícil para eles no final da 
década de trinta. Num contexto de 
pressões nacionalistas e de medo de 
um avanço do nazismo sobre as 
regiões de colonização, o governo 
Vargas deflagrou medidas de 
repressão contra os valores, o acervo 
cultural teuto-brasileiro e 
principalmente contra a língua.  
 
Na década de 1930 já haviam 
organizado, na região rural do 
Estado, uma rede de 1.041 escolas 
comunitárias, com 1.200 professores. 
Praticamente não havia analfabetos 
nestas comunidades teuto-
brasileiras, quando a média 
nacional, em área rural, ainda 
passava de 80% (...) Além de ter o 
maior número de escolas, o Rio 
Grande do Sul também tornara-se o 
centro tanto para a produção de 
material didático quanto para a 
formação de estruturas de apoio 
para as escolas da imigração alemã 
(...) Das 1.041 escolas teuto-
brasileiras, em 1935, 579 eram 
escolas luteranas, 429 eram católicas 
e 42 eram mistas. (Kreutz, 1994: 
146). 
  
Mas com o advento da campanha de 
Nacionalização (...) silenciou-se uma 
experiência cultural inédita na 
história do país em que os teuto-
brasileiros haviam assumido 
comunitariamente a questão escolar 
extirpando o analfabetismo em mais 
de mil núcleos rurais, orientando 
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atividades da escola precisamente 
para a integração social. (Kreutz, 
1994:27) 
  
Junto com a proibição do uso da 
língua foi destruído "todo o mundo 
cultural criado por necessidade pelos 
imigrantes e seus descendentes." 
(Müller, 1994:68). Mundo esse que 
satisfazia a sua sede de 
conhecimento e que o Estado, 
naquela época, não lhes 
proporcionava, ou seja, o acesso à 
língua, à música, ao teatro, à 
imprensa. 
 

A língua alemã é ainda uma realidade 
presente neste Estado, no qual um quarto da 
população tem como antepassados imigrantes 
alemães.  

A língua alemã é patrimônio de toda a 
coletividade capixaba que precisa - e pode ser 
preservada e desenvolvida. Para que isso possa 
acontecer, é preciso redescobrir a dimensão do valor 
deste patrimônio. É preciso desconstruir preconceitos 
para recuperar o prestígio da língua alemã. E isto 
pode ser feito com a inclusão da língua alemã como 
patrimônio cultural imaterial do Estado. 

Mas, sobretudo, é preciso que se possibilite a 
cada nova geração à apreensão da língua dialetal, em 
seio familiar, e posteriormente o acesso à língua 
alemã-padrão através do ensino formal, para que ela 
possa expandir a sua capacidade de comunicação-
expressão nesse idioma. 

Assim, diante da relevância e peculiaridade 
desta proposta de emenda constitucional, que trará 
benefícios a cultura deste Estado é que conclamamos 
o apoio dos colegas Deputados Estaduais. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 258 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça e de Cultura. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 544/2009. 
 

Dispõe sobre a inclusão de medidas 
de conscientização, prevenção, 
diagnose e combate ao "bullying” 
escolar no projeto pedagógico 
elaborado pelas escolas públicas e 
privadas de educação básica do 
Estado de Espírito Santo, e dá outras 
providências 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

Art. 1.º As escolas públicas e privadas da 
educação básica do Estado do Espírito Santo deverão 
incluir em seu projeto pedagógico medidas de 
conscientização, prevenção, diagnose e combate ao 
"bullying" escolar. 

 
Parágrafo único. A Educação Básica é 

composta pela Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. 

 
Art. 2.º Entende-se por "bullying" a prática 

de atos de violência física ou psicológica, de modo 
intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou 
grupos de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, 
com o objetivo de constranger, intimidar, agredir, 
causar dor, angústia ou humilhação à vítima. 
 

Parágrafo único. São exemplos de 
"bullying": promover e acarretar a exclusão social; 
subtrair coisa alheia para humilhar; perseguir; 
discriminar; amedrontar; destroçar pertences; instigar 
atos violentos, inclusive utilizando-se de meios 
tecnológicos e ambientes virtuais.  

 
Art. 3.º Constituem objetivos a serem 

atingidos: 
 
I - Conscientizar a comunidade 
escolar sobre o conceito de 
"bullying", sua abrangência e a 
necessidade de medidas de 
prevenção, diagnose e combate;  
 
II - prevenir, diagnosticar e combater 
a prática do "bullying" nas escolas;  
 
III - capacitar docentes, equipe 
pedagógica e servidores da escola 
para a implementação das ações de 
discussão, prevenção, orientação e 
solução do problema;  
 
IV - orientar os envolvidos em 
situação de "bullying", visando à 
recuperação da auto-estima, do 
desenvolvimento psicossocial e da 
convivência harmônica no ambiente 
escolar e social;  
 
V - envolver a família no processo de 
construção da cultura de paz nas 
unidades escolares e perante a 
sociedade.  

 
Art. 4.º Decreto regulamentador estabelecerá 

as ações a serem desenvolvidas, como palestras, 
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debates, distribuição de cartilhas de orientação aos 
pais, alunos, professores, servidores, entre outras 
iniciativas.  

 
Art. 5.º A Secretaria de Estado de Educação 

elaborará políticas de conscientização, prevenção, 
diagnose e combate ao "bullying" para as unidades 
escolares, bem como o seu constante 
acompanhamento, respeitando as medidas protetivas 
estabelecidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  

 
Art. 6.º As despesas decorrentes da execução 

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

 
Art. 7.º Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Palácio Domingos Martins, 09 de 
novembro de 2009. 

 
CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Considerado por especialistas como um dos 

grandes males existente nas escolas, seja ela pública 
ou privada, a prática do "bullying" é uma realidade 
vivenciada pelas famílias, até porque as denúncias de 
tal prática já chegaram ao Ministério Público de todas 
as entidades federativas do nosso Brasil; o pior disso 
tudo é saber que mesmo sendo relativo o número de 
casos denunciados ao órgão ministerial, existe uma 
demanda reprimida que alcança patamares da ordem 
de 40% (quarenta por cento) e, tem preocupado os 
governantes e a sociedade como um todo. 

Diversos especialistas da área de ensino já 
demonstram a necessidade de abordar o tema com 
discussões envolvendo não apenas os discentes e 
docentes, mas a sociedade como um todo, inserindo 
nesse contexto principalmente à família, a qual tem a 
incumbência de identificar e denunciar essa prática 
repudiada por todos nós, causando sofrimento em 
nossas crianças e adolescentes.  

A Constituição traz em seu bojo o exercício 
da cidadania e da dignidade da pessoa humana, os 
quais consistem corolários que escoimam o nosso 
Estado Democrático de Direito; claro está que a 
intervenção do estado consiste em sua obrigação, não 
sendo uma faculdade, haja vista que educação e 
saúde são direitos sociais e o estado tem que 
promovê-los e todos os esforços para alcançar essas 
metas necessitam ser garantidos.  

Este projeto de lei oportuniza-nos uma 
abordagem do "bullying" (humilhação, agressão, 
ofensa, gozação) de forma mais abrangente, 
envolvendo toda a sociedade nessa discussão, tendo 

como objetivo a conscientização de que essa prática 
deve ser abolida das escolas através de uma política 
que contemple o bem-estar social. 

Visando dar nossa contribuição para coibir 
essa prática nefasta, passo a apreciação dos meus 
pares, dignos e legítimos representantes do povo o 
respectivo Projeto de Lei, na certeza de estarmos 
contribuindo para uma sociedade mais justa, fraterna 
e solidária. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Devolva-se ao autor com base no art. 
143, VIII, do Regimento Interno, por infringência ao 
art. 63, parágrafo único, III e VI, da Constituição 
Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 545/2009. 

 
Denomina Carlos Maximiliano Fayet 
o Prédio do Terminal Rodoviário de 
Vitória localizado na Ilha do 
Príncipe, Vitória-ES 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Fica denominado Carlos 
Maximiliano Fayet o Prédio do Terminal Rodoviário 
de Vitória localizado na Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 

 
Art. 2.º Fica revogada a Lei n.º 4.462 de 14 

de novembro de 1990. 
 
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição visa prestar 

homenagem a memória do Senhor Carlos 
Maximiliano Fayet, autor do projeto arquitetônico da 
Rodoviária de Vitória. Apesar de a obra ter o nome 
de outro grande e igualmente importante arquiteto, a 
Rodoviária foi projetada pelo Sr. Carlos Maximiliano 
Fayet. 

Ele é natural de Paraju, distrito de Domingos 
Martins–ES. Nascido em 06.06.1930, formou-se no 
curso de arquitetura e artes plásticas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pelo 
Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, 
respectivamente. 
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O arquiteto Carlos Maximiliano Fayet, 
possui vasto currículo. Atuava como acadêmico, 
sendo o autor de diversos livros, artigos e outras 
publicações ligadas à área da arquitetura e 
problemas urbanos. Desenvolveu ainda a docência 
em diversas cadeiras pela UFRGS, foi professor 
titular desta Universidade durante anos. Viajou 
para França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, 
Áustria, Bulgária, Turquia, Itália para estudos e 
observações sobre arquitetura, conjuntos 
residenciais e centros comerciais. 

Trabalhou durante vários anos na 
Prefeitura de Porto Alegre, participando de 
projetos significativos no âmbito urbano da cidade. 
Em projetos de edificações teve grande destaque 
com obras, como o Palácio da Justiça de Porto 
Alegre (co-autoria com o arquiteto Luis Fernando 
Corona), o Auditório Araújo Viana (co-autoria 
com o arq. Moacyr Moojen Marques), a Refinaria 
Alberto Pasqualini (co-autoria com o arq. Cláudio 
Araújo), a Praça Itália, entre outras de uma grande 
lista. Durante muitos anos trabalhou em parceria 
com o colega Cláudio Araújo, com quem 
coordenou o escritório "Equipe de Arquitetos". 

Em 2002 ele foi contratado pelo Tribunal 
para assumir o projeto e fiscalização da reforma do 
mesmo prédio. Em dezembro de 2005 ocorreu 
simbolicamente a finalização das obras, com a 
colocação da escultura da deusa da justiça, a 
Themis, na sua fachada principal - escultura 
prevista no projeto de 1952, mas até então não 
executada. A escultura também teve autoria e 
execução do arquiteto. 

No Estado do Espírito Santo contribuiu 
com a construção do Terminal Rodoviário de 
Vitória, prestou consultoria à comissão de 
Planejamento Integrado da Grande Vitória em 
1969, além do Grupo de Planejamento da área 
Metropolitana de Vitória em 1975, e ainda à 
Fundação Jones dos Santos Neves, para o 
planejamento urbano da área Metropolitana de 
Vitória em 1977. Outra grande participação foi na 
sinalização do sistema viário e de comunicação 
visual para o Terminal Rodo-aquaviário de Vitória 
em 1982, dentre outras. Faleceu em Porto Alegre, 
em 19 de março de 2007. 

Sem dúvida, é notório o reconhecimento 
em relação a sua atuação como profissional e sua 
contribuição a este Estado, merecendo, pois, a 
nossa justa homenagem, além de ver esclarecido 
o mal entendido, ocasião em que colacionamos 
alguns documentos comprobatórios quanto à 
autoria do projeto arquitetônico. Nada mais justo 
do que a obra do Terminal Rodoviário de Vitória 
tenha levar o nome de seu autor. 

Com estas razões, submetemos à 
apreciação de Vossas Excelências a presente 
proposição, na certeza de que será aprovada. 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. À Comissão de Justiça, 
na forma do art. 276 do Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: PROJETO 
DE LEI N.º 546/2009. 

 
Dispõe sobre prazo máximo para as 
empresas de plano de saúde que 
operam no Estado autorizarem ou 
não solicitação de exames e 
procedimentos cirúrgicos em seus 
usuários, na forma que especifica  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º As empresas de plano de saúde que 
operam no Estado terão o prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis para autorizarem ou não solicitações de 
exames e procedimentos cirúrgicos em seus usuários. 
 

Parágrafo único. Em caso de não 
autorização dos exames e procedimentos cirúrgicos, a 
negativa deverá ser escrita, clara, motivada e enviada 
no prazo previsto no caput deste artigo ao endereço 
do usuário constante do contrato.  
 

Art. 2.º Em caso de exames e procedimentos 
cirúrgicos considerados urgentes, o prazo para as 
empresas autorizarem ou não será de no máximo 24 
(vinte e quatro) horas, sendo que o profissional pela 
solicitação deverá fazer nela constar a ressalva da 
urgência. 

 
Parágrafo único. Em caso de não 

autorização da solicitação prevista no caput deste 
artigo, a negativa deverá ser escrita, clara, motivada e 
enviada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao 
endereço do usuário constante do contrato, assim 
também como deverá ser comunicada, no mesmo 
prazo, ao profissional responsável pela solicitação. 

 
Art. 3.º O descumprimento do disposto nesta 

Lei acarretará ao infrator multa de 10.000 (dez mil) 
Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs, cobrada em dobro nos casos de reincidência. 
 

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

 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2009. 



5687 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 24 de novembro de 2009 

MARCELO SANTOS  
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto visa estabelecer prazo 

máximo para resposta das empresas de plano de 
saúde às solicitações de exames e procedimentos 
cirúrgicos em seus clientes, o que em caso de 
negativa deverá ser realizado de forma escrita, clara, 
motivada e enviada ao endereço do usuário constante 
do contrato. 

Nada mais justo que entre as empresas 
operadoras de saúde e seus usuários exista uma 
relação igualitária, tendo em vista que quando do 
atraso do pagamento da mensalidade o usuário fica 
impossibilitado de utilizar seu plano, porém, quando 
da solicitação de exames e procedimentos, fica 
sujeito a perícias para efeito de autorização, o que 
julgamos justo, desde que haja prazo estipulado para 
resposta, assim também como existe prazo no 
contrato para que o usuário cumpra com os seus 
compromissos. 

A presente matéria visa assegurar a 
tranquilidade e segurança que se busca ao contratar 
um plano de saúde, tendo em vista que é notório, 
como se pode verificar através das manchetes da 
imprensa nacional e estadual, ações judiciais em face 
das referidas empresas, favoráveis aos usuários, 
devido a negativa injustificada para a realização de 
exames e procedimentos cirúrgicos, o que frustra 
todas as expectativas do consumidor. 

Tendo em vista tratar a nossa iniciativa de 
assunto relacionado ao direito do consumidor, 
matéria constitucionalmente prevista dentre as de 
iniciativa deste Poder, conclamamos nossos nobres 
pares à aprovação do presente projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
276/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no parágrafo 2.º, 
do art. 57, da Constituição Estadual, e do art. 34, inciso 
II, do Regimento Interno desta Casa de Leis requer 
a Vossa Excelência que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor José Eduardo Faria de 
Azevedo, Secretário de Estado de Governo, depois 
de ouvido o Plenário, o seguinte pedido de 
informação: 
 

1- O Quantitativo de efetivos e a 
remuneração específica dos 
Supervisores de segurança e dos 
Supervisores de Revista 
Comissionados. 

 
2- A remuneração específica dos 
Agentes Penitenciários Efetivos. 

 
Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de V. Ex.ª frente a este executivo, 
agradeço a atenção ora dispensada a esta 
informação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 09 de novembro de 2009. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Segurança 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

REQUERIMENTO N.º 277/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado Estadual, infra-assinado, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, de acordo 
com o art. 305, parágrafo 3°, do Regimento 
Interno, requer licença de 15 (quinze) dias para 
tratamento de saúde, e solicita justificativa em sua 
ausência nas Sessões Ordinárias, conforme atestado 
médico em anexo. 
 

Sala de Sessões, 10 de novembro de 2009. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Deputado Estadual – PDT 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N.º 280/2009. 
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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, com base no art. 57 da 
Constituição Estadual e do art. 34, inciso II do 
Regimento Interno desta Casa de Leis requer a Vossa 
Excelência que seja encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor José Eduardo Faria de Azevedo, Secretário de 
Estado de Governo, depois de ouvido o Plenário, o 
seguinte pedido de informação: 

 
Sobre o Concurso Público para 
Investigador de Polícia Civil, 
(Edital 0002/93) 

 
- Classificação; 
 
- Com os Nomes dos candidatos; 
 
- Com as Notas obtidas nas provas da 
primeira etapa do concurso; 
 
- Com as Notas obtidas no curso de 
formação nesta Academia de Polícia; 
 
- E a Média final resultante da soma 
das duas etapas e divididas por dois, 
conforme previsto no item III - 15 do 
referido edital 0002/93, publicado no 
D.O. de 12/11/93 e decreto n.° 3.509-
N, publicado no D.O. de 15/04/93. 

 
Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de V. Ex.ª frente a este Executivo, 
agradeço a atenção ora dispensada a esta informação, 
ao passo que aproveito para renovar meus votos de 
estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2009. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Segurança 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTOS S/N.o-2009, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de pesar pelo falecimento dos 
Senhores Manoel Carlos Santamarinha e José Vieira 
de Rezende.  

 
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 
Doutor Rafael Favatto, de voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Maria José Cardoso de 
Almeida.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
141/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 221, 
inciso II do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 479/2008, de autoria do Ex.mo 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, que dispõe 
sobre a exibição de vídeos contendo pontos turísticos 
do Estado do Espírito Santo, nos cinemas localizados 
neste Estado. 
 

Palácio Domingos Martins, 27 de outubro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Líder do PMDB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.° 141/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

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

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
142/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
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Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 221, 
inciso II, do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 456/2008, de autoria do Ex.mo 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, que torna 
obrigatório a todas as empresas situadas no Estado do 
Espírito Santo que possuírem página na rede mundial 
de computadores - internet - disponibilizarem o 
CNPJ e o endereço de sua sede e/ou filial (ais). 
 

Palácio Domingos Martins, 27 de outubro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Líder do PMDB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.° 142/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

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

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
143/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 221, 
inciso II, do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 364/2008, de autoria do Ex.mo 
Senhor Deputado Marcelo Santos, que torna 
obrigatória a informação do peso drenado nos 
produtos embalados com adição de líquido para 
conservação. 
 

Palácio Domingos Martins, 27 de outubro 
de 2009. 

 
SÉRGIO BORGES 

Líder do PMDB 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.° 143/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
144/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, na 
qualidade de líder da bancada do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro/PMDB nesta 
Casa de Leis, requer a V. Ex.ª, com base no art. 221, 
inciso II, do Regimento Interno, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n.º 499/2008, de autoria da Ex.ma 
Senhora Deputada Aparecida Denadai, que destina 
assentos a idosos e pessoas com deficiência nos 
terminais rodoviários localizados no Estado do 
Espírito Santo. 
 

Palácio Domingos Martins, 27 de outubro 
de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES 
Líder do PMDB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.° 144/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

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

REQUERIMENTO N.º 278/2009. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
A Comissão Especial criada pela 

RESOLUCÃO N.° 2.683, de 13/08/2009, para 
formular política pública de enfrentamento e 
prevenção às drogas no Estado do Espírito Santo, em 
reunião extraordinária realizada no dia 10 de novembro 
de 2009, vem requerer a Vossa Excelência a 
transposição desta Comissão, com o seu respectivo 
prazo, para a próxima Sessão Legislativa. 

 
Vitória, 10 de novembro de 2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Comissão 
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O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em discussão o Requerimento n.º 
278/2009, 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 279/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela 
RESOLUÇÃO N.° 2.683 de 13/08/2009, para 
formular política pública de enfrentamento e 
prevenção às drogas no Estado do Espírito Santo, 
por deliberação de seus membros, em reunião 
extraordinária realizada no dia 10 de novembro de 
2009, com fulcro no art. 63, do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, vem requerer a Vossa Excelência, 
prorrogação do prazo desta Comissão até o final da 
16.ª Legislatura. 
 

Vitória, 10 de novembro de 2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Comissão 

  
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o Requerimento n.° 
279/2009, 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 469/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no uso 

de suas atribuições regimentais contidas no art. 141, 
inciso VIII, e art.174, aprovados pela Resolução n.° 
2.700/2009, requer que seja encaminhada ao Ex.mo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte INDICAÇÃO: 

Dispondo sobre a realização da obra 
de tapa buraco na Rodovia ES-257 no 
trecho que liga a BR-101 no 
município de Ibiraçu à entrada do 
município de Aracruz 

 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2009. 

 
MARCELO COELHO 

Deputado Estadual – PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal solicitação se faz necessária pelo fato desta 
rodovia apresentar um grande desgaste, devido às 
intensas chuvas que atingiram a região. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em discussão a Indicação n.° 
469/2009, 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  470/2009. 

 
Indica a importância de isentar os 
profissionais músicos do Estado do 
Espírito Santo, que possuem a carteira 
de músico expedida pela Ordem dos 
Músicos do Brasil, Seção - ES, da 
cobrança de entrada em shows e 
espeíáculos em todo Estado 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, no uso regular de suas atribuições 
legais e regimentais, vem à presença de Vossa 
Excelência INDICAR ao Chefe do Poder Executivo, 
Excelentíssimo Senhor Paulo Cesar Hartung Gomes, 
depois do trâmite legal nesta Casa de Leis, que viabilize a 
isenção dos profissionais músicos do Estado do Espírito 
Santo, que possuem a carteira de músico expedida pela 
Ordem dos Músicos do Brasil, Seção - ES, da cobrança 
de entrada em shows e espetáculos em todo Estado. 

A motivação da propositura vem devido ao 
grande alcance social da matéria, que foi votada nesta 
Comissão, que no uso de suas prerrogativas denegou o 
prosseguimento ao Projeto de Lei n.° 150/09, de autoria 
da Deputada Luzia Toledo, em reunião realizada no dia 
13.10.2009, mas, entendendo a relevância do tema, 
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deliberou e aprovou, a unanimidade de seus membros, a 
indicação da propositura a Vossa Excelência. 

A pretensão visa possibilitar que o músico 
adentre em recintos onde se apresenta shows musicais, 
sem a necessidade de pagamento de ingresso ou outro 
meio de cobrança. Muitas vezes a presença do 
profissional da música em shows tem como propósito 
específico o seu aperfeiçoamento. Tal presença dar-lhe-á 
oportunidade de conhecer novas técnicas e novos estilos 
que sem a gratuidade certamente o músico não teria a 
chance de exercer este direito, que esbarra na sua parca 
remuneração. Infelizmente o profissional músico não é 
valorizado como deveria. Entendemos que não ocorrerá 
perdas para os contratantes de festas e proprietários de 
casa de shows, porquanto a Ordem dos Músicos do 
Brasil somente credenciará, para o gozo dos benefícios, 
aqueles que estejam quites com suas obrigações 
perante o Conselho Regional de sua Jurisdição. 

A música, arte e ciência, é uma das profissões 
mais sublimes da face da terra, que necessita de apoio 
de toda a sociedade civil, em especial dos poderes 
públicos. A Lei n.° 3.857/60, que criou a Ordem dos 
Músicos do Brasil e regulamentou a profissão do 
músico, não podia ter como missão específica a 
preocupação com detalhes que efetivamente tem de ser 
tratado em leis posteriores, principalmente quando se 
tem em conta benefícios legítimos que atendam a 
anseios da classe, sobretudo que visem o 
aperfeiçoamento no desempenho da profissão. Segue 
em anexo fotocópia do referido Projeto de Lei. 

Em face disso, vimos reivindicar o necessário 
apoio para que esta iniciativa possa prosperar, 
alcançando seus objetivos. 

 
Palácio Domingos Martins, 20 de outubro de 

2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
CLAUDIO VEREZA 

Vice-Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DARY PAGUNG 
JANETE DE SÁ 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI  
(Membros efetivos) 
LUZIA TOLEDO 

(Membro efetivo e autora do projeto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.° 
470/2009, 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 471/2009. 

 
Indica a importância de determinar um 
prazo para que as propriedades rurais 
da agricultura familiar, que estiverem 
desenvolvendo atividades reguladas 
pela Lei que incentiva o 
Desenvolvimento do Turismo Rural na 
Agricultura Familiar no Estado do 
Espírito Santo, se adéquem a esta Lei e 
apresentem relatório circunstanciado 
à Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
das atividades desenvolvidas em suas 
propriedades agrícolas, para poderem 
receber os incentivos ofertados 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, no uso regular de suas 
atribuições legais e regimentais, vem à presença 
de Vossa Excelência INDICAR ao Chefe do 
Poder Executivo, Excelentíssimo Senhor Paulo 
Cesar Hartung Gomes, depois do trâmite legal nesta 
Casa de Leis, que viabilize determinar o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
publicação da Lei que incentiva o Desenvolvimento 
do Turismo Rural na Agricultura Familiar no Estado 
do Espírito Santo, para que as propriedades rurais 
da agricultura familiar, que estiverem 
desenvolvendo atividades reguladas pela referida Lei, 
se adéquem a esta e apresentem relatório 
circunstanciado à Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - 
SEAG das atividades desenvolvidas em suas 
propriedades agrícolas, para poderem receber os 
incentivos ofertados. 

A motivação da propositura vem devido ao 
grande alcance social da matéria, que foi votada nesta 
Comissão, que no uso de suas prerrogativas manteve 
o Veto Parcial n.° 137/09 aposto ao PL n.° 432/07, 
de autoria da Deputada Luzia Toledo, em reunião 
realizada, dia 13.10.2009, mas, entendendo a 
relevância cio tema, deliberou e aprovou, a 
unanimidade de seus membros, a indicação da 
propositura a Vossa Excelência. A pretensão visa 
possibilitar que seja dada uma complementação ao que 
foi exposto na matéria, tendo ern vista veto ao seu artigo 
7.°, aonde está disposto atribuições à Secretaria de 
Estado. É de suma importância o gerenciamento das 
atividades dispostas em tal proposição, e sendo do 
Governador do Estado as atribuições da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca - SEAG sugerimos esta indicação. Segue anexo 
fotocópia do referido Projeto de Lei. 
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Em face disso, vimos reivindicar o necessário 
apoio para que esta iniciativa possa prosperar, 
alcançando seus objetivos. 
 

Palácio Domingos Martins, 20 de outubro de 
2009. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
CLAUDIO VEREZA 

Vice-Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DARY PAGUNG 
JANETE DE SÁ 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
(Membros efetivos) 
LUZIA TOLEDO 

(Membro efetivo e autora do projeto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.° 
471/2009, 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 472/2009. 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos Arts. 
141 e 174, aprovados pela Resolução n.º 2.700, de 
15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Ex.mo 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
Cesar Hartung Gomes, a seguinte matéria: 
 

Estabelece procedimentos 
diferenciados no preparo da 
merenda escolar para estudantes 
portadores de diabetes e dá outras 
providências 

 
Palácio Domingos Martins, 09 de outubro 

de 2009. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

PROJETO DE LEI N.º-2009 

 
Estabelece procedimentos 
diferenciados no preparo da 
merenda escolar para estudantes 
portadores de diabetes e dá outras 
providências 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º A merenda escolar servida nas 

escolas públicas do Estado do Espírito Santo, será 
preparada observando as diretrizes estabelecidas na 
presente lei no que se refere aos cuidados 
diferenciados exigidos pela medicina para os alunos 
portadores de diabetes. 

 
§ 1.º Os produtos utilizados na 
preparação da merenda escolar para 
alunos diabéticos nas escolas de 
ensino público estadual, obedecerão 
tanto quanto possível, à dieta 
receitada pelo médico assistente dos 
(a) alunos (a), ficando 
terminantemente proibidas, a 
utilização de gorduras saturadas e 
açúcar comum. 
 
§ 2.º As pessoas responsáveis pelo 
preparo da merenda escolar nas 
escolas receberão treinamento 
específico no preparo em separado 
da merenda destinada 
exclusivamente aos alunos 
comprovadamente portadores da 
diabetes. 

 
Art. 2.º Fica autorizada a inclusão e 

aquisição de produtos alimentícios dietéticos prontos 
para consumo, adoçantes naturais, etc. no cardápio da 
merenda escolar oferecido aos alunos da rede pública 
de ensino do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 3.º A direção de cada escola fará o 
controle e listagem de seus alunos portadores de 
diabetes a cada ano letivo e fornecerá essa listagem à 
nutricionista responsável para fiscalização e 
cumprimento das providências no preparo dos 
alimentos específicos. 
 

Art. 4.º Será informado aos pais ou 
responsáveis, bem como aos Conselhos Tutelares, o 
cumprimento pela escola das exigências constantes 
desta Lei. 
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Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Diabetes ou “Diabete” é uma condição onde 
existe uma falta ou resistência à ação da insulina, 
levando ao aumento de glicemia (açúcar) no sangue. 
A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas – 
órgão que integra o sistema digestivo e é responsável 
por promover o aproveitamento do açúcar ingerido 
pelo consumo de hidratos de carbono, transformando-
o em energia para o corpo humano. Na falta ou 
produção deficiente de insulina pelo pâncreas, o 
organismo adoece e a pessoa torna-se portadora de 
diabetes, ou seja, passa a exigir rigoroso controle 
nutricional para preservar-lhe a qualidade de vida.  

O Diabete do tipo 1 é mais comum em 
crianças e adolescentes e seu início é mais súbito. Os 
sintomas de sede, aumento da fome e emagrecimento, 
aumento da frequência urinária, são acompanhados 
por grande mal-estar, sonolência, fraqueza, tonturas, 
câimbras e formigamentos. A insulina, é o único 
tratamento para essas pessoas, aliada a uma dieta 
adequada, baseada na redução de gorduras saturadas, 
açúcares comuns em excesso, respeito o espaçamento 
das refeições e restrição moderada de calorias.  

A dieta infantil, segundo a literatura médica 
disponível deve manter-se o mais próximo possível 
de uma dieta normal, utilizando-se o tanto quanto 
possível, os alimentos substitutos dos normais, hoje 
abundantes no mercado sendo assim, a criança 
crescerá sabendo dosar seus próprios excessos não 
tornando-se um adulto frustrado. 

As crianças com diabete necessitam ingerir 
mais alimentos ricos em amidos, frutas e legumes, 
um pouco menos de açúcar e reduzir a ingestão de 
gorduras reduzindo as gorduras, que são ricas em 
calorias, além de melhorar a diabete irá reduzir 
também um risco futuro com doenças 
cardiovasculares. 

As estatísticas mostram que cresce a cada dia 
o número de crianças e jovens portadores de diabetes, 
o que tem exigido um esforço redobrado dos órgãos 
de saúde pública para fazer o controle de tão terrível 
doença que na maioria absoluta dos casos, não tem 
cura definitiva, residindo aí a incomensurável 
importância deste projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.° 
472/2009, 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 473/2009. 

 
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 Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
Cesar Hartung Gomes, com cópias ao Ex.mo Vice-
Governador, Senhor Ricardo Ferraço, e ao Ex.mo 
Secretário de Estado da Educação, Senhor Haroldo 
Côrrea, a seguinte indicação: 

 
- que seja analisado, por especial 
gentileza, a execução urgente da 
reconstrução da cobertura da 
quadra da Escola de Estrela do 
Norte, no município de Castelo, 
destruída pelas fortes chuvas e 
ventania que atingiram a localidade 
na tarde de segunda-feira, 09 de 
novembro 2009. A execução da 
referida obra será de fundamental 
importância para a sociedade local, 
uma vez que devolverá aos alunos, 
educadores e moradores locais um 
espaço privilegiado para a prática 
de educação física, esporte e lazer.  

 
Palácio Domingos Martins, 10 de novembro de 

2009. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.° 
473/2009, 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: 
REQUERIMENTO N.º 2453/2009, da Deputada 
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Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Tegma Gestão Logística pela inauguração de mais 
um empreendimento. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2453/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua e leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2454/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo –
BANDES, pela exposição Vitória Ontem e Hoje, de 
José Tatagiba. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2454/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2455/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Doutor Sérgio Aboudib Ferreira Pinto pela posse 
como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2455/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2456/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia pela 6.ª 
Semana de Ciência e Tecnologia. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2456/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2457/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 

Escola Estadual Professora Luiza Bastos Farias, do 
Município de Pedro Canário, pelo projeto Valores 
Culturais com Alunos. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2457/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2458/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Secretário Executivo do Conselho de Administração 
da Rede Gazeta, Senhor Cariê Lindenberg, pela 
brilhante palestra proferida na abertura do 12.º Curso 
de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.o 
2458/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê 
REQUERIMENTO N.º 2459/2009, do Deputado 
Doutor Hércules, de votos de congratulações com a 
Senhora Ana Nahas, coordenadora do curso, pela 
realização do 12.º Curso de Residência de 
Jornalismo da Rede Gazeta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2459/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2460/2009, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com o 
Hospital Evangélico de Vila Velha pela celebração 
dos trinta e sete anos de fundação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2460/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2461/2009, do Deputado 
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Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com os munícipes de Vila Velha pela comemoração 
dos quarenta e um anos do Clube dos Penetras. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2461/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2462/2009, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Município de Linhares e com a Secretaria Municipal 
de Cultura pelo lançamento da reedição do livro 
Vultos, Fatos e Lendas Linharenses, de Lastenio 
Calmon Júnior, e pelo Selo Comemorativo aos cem 
anos do nascimento do autor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2462/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2463/2009, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Espírito Santo, DER/ES, pela solenidade de 
inauguração do asfaltamento da rodovia ES-181 que 
liga Alegre ao Arraial do Café. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2463/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2464/2009, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social – Setades, pela solenidade 
de assinatura dos convênios dos Centros de 
Referência da Assistência Social - CRAS. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2464/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2465/2009, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
vereadora Maria de Lourdes Barcellos Bezerra – 
Fortaleza, pela realização da audiência pública sobre 
Programa Luz para Todos do Governo Federal e 
Melhoria de Carga de Energia da Escelsa.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2465/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2466/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Premium Marketing Promocional pela realização do 
Encontro Internacional do Vinho.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2466/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2467/2009, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
presidente da Cooperativa de Laticínios Selita no 
Estado do Espírito Santo, Senhor Walber Heckert, 
pelos setenta e um anos da referida cooperativa.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2467/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2468/2009, do Deputado 
Rodrigo Chamoun, de voto de congratulações com a 
Samarco Mineração em virtude da 9.ª edição do 
Prêmio Samarco de Excelência, concedido 
anualmente às empresas parceiras que se destacam na 
qualidade da prestação de serviços e entrega de 
produtos.  
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2468/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2469/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
presidente do Conselho Municipal de Segurança de 
São Mateus, Senhor Dielson Soares de Oliveira, 
pelos excelentes trabalhos desenvolvidos em defesa 
da segurança pública.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2469/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2470/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
atleta mateense Jordan Correa Passos do Carmo pela 
conquista do 1.º lugar no Campeonato Internacional 
de Tênis de Santa Catarina.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2470/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2471/2009, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
Padre Edivalter Andrade pela posse no cargo de 
Ecônomo Diocesano da Diocese de São Mateus.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2471/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2472/2009, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Associação dos Moradores de Praia da Costa pelo 
incentivo e propagação do Sistema de Coleta 
Seletiva.  

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2472/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2473/2009, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Associação dos Moradores do Parque da Prainha pela 
realização da 7.ª Caminhada Ecológica dos Passos 
do Sagui.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2473/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2474/2009, do Deputado 
Theodorico Ferraço, de voto de congratulações com a 
Cooperativa de Laticínios Selita pela inauguração da 
primeira indústria de soro e leite em pó do Estado do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2474/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2475/2009, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor José Antônio Pimentel pela posse no cargo de 
Secretário Chefe da Casa Civil. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2475/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2476/2009, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com o Padre 
Neil Joaquim de Almeida pela comemoração do 
oitavo ano de ordenação sacerdotal.  
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2476/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2477/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Soldado 
PM Erasmo Carlos Correa pelo destaque operacional 
na modalidade Melhor Dupla da RP, referente ao 3.º 
trimestre de 2009, da 3.ª Companhia Independente de 
Linhares/ES. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2477/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2478/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Soldado 
PM Erasmo Carlos Correa pelo destaque operacional 
na modalidade Individual, referente ao 3.º trimestre 
de 2009, da 3.ª Companhia Independente de 
Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2478/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2479/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Senhor 
Fabrício Queiroz pelos doze anos de existência do 
Jornal Entrevista na cidade de Aracruz/ES. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2479/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2480/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor-
geral da União Engenharia, Senhor Salvador Vasques 
Auriema Turco, pelo prêmio Destaque Empresarial 
de 2009.  

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2480/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2481/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o 
Presidente da CESAN – Companhia Espírito-
Santense de Saneamento, Senhor Paulo Ruy Valim 
Carnelli, pelo prêmio Destaque Empresarial  de 
2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2481/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2482/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor-
geral da Chocolates Garoto, Senhor Fausto Costa, 
pelo prêmio Destaque Empresarial de 2009. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2482/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2483/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor-
presidente do Grupo Arara Azul, Senhor Márcio 
Pinheiro, pelo prêmio Destaque Empresarial de 
2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2483/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2484/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Soldado 
PM Adilson José dos Santos pelo destaque 
operacional na modalidade Melhor Dupla da RP, 
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referente ao 3.º trimestre de 2009, da 3.ª CIA 
Independente do Município de Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2484/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2485/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o 
Sargento PM Rock Hudson Alves pelo destaque 
operacional na modalidade Moto Patrulhamento, 
referente ao 3.º trimestre de 2009, da 3.ª CIA 
Independente do Município de Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2485/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2486/2009, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor José Antônio Pimentel pela posse como 
Secretário Chefe da Casa Civil; com o Senhor Ênio 
Bergoli da Costa pela posse como Secretário de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca; com o Senhor Regis Mattos Teixeira  pela 
posse como Secretário de Gerenciamento de Projetos, 
e com o Senhor Marcelo Ferraz Goggi  pela posse 
como Secretário de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2486/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Euclério Sampaio, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite) 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2487/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Soldado 
PM Izac Fraga pelo destaque operacional na 

modalidade Moto Patrulhamento, referente ao 3.º 
trimestre de 2009, da 3.ª CIA Independente do 
Município de Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2487/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2488/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Cabo 
PM Marcos Aurélio Barbosa da Silva pelo destaque 
operacional na modalidade Moto Patrulhamento, 
referente ao 3.º trimestre de 2009, da 3.ª CIA 
Independente do Município de Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2488/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2489/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Cabo 
PM Marcelo Dantas Rosse pelo destaque operacional 
na modalidade Moto Patrulhamento, referente ao 3.º 
trimestre de 2009, da 3.ª CIA Independente do 
Município de Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2489/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2490/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o soldado 
PM José Nivaldo Amaral pelo destaque operacional 
na modalidade Moto Patrulhamento, referente ao 3.º 
trimestre de 2009, da 3.ª CIA Independente do 
Município de Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2490/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2491/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Cabo 
PM Jairo de Oliveira Rocha pelo destaque 
operacional na modalidade Moto Patrulhamento, 
referentes ao 3.º trimestre de 2009, da 3.ª CIA 
Independente do Município de Linhares/ES.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2491/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2492/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor-
presidente do Grupo Buaiz, Senhor Américo Buaiz 
Filho, pelo prêmio Destaque Empresarial de 2009.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2492/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2493/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor 
superintendente da Proteinorte, Senhor Elder Elias 
Giordano Marim, pelo prêmio Destaque Empresarial 
de 2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2493/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2494/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor-
presidente da Vale, Senhor Roger Agneli, pelo 
prêmio Destaque Empresarial de 2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2494/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2495/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor-
presidente do Grupo São Bernardo, Senhor Walter 
Dalla Bernardina, pelo prêmio Destaque Empresarial 
de 2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2495/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2496/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o diretor-
presidente do Grupo Otto Andrade, Senhor Otto 
Andrade, pelo prêmio Destaque Empresarial de 
2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2496/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2497/2009, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o gerente 
regional da Vivo, Senhor Pedro Azambuja, pelo 
prêmio Destaque Empresarial de 2009.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2497/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2498/2009, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
Pastor Francisco Mecenas pela comemoração de 
trinta anos de ministério pastoral.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2498/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2499/2009, do Deputado 
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Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
Hospital Evangélico de Vila Velha pela 
comemoração de  trinta e sete anos de fundação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2499/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2500/2009, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Porta 
Formosa pela realização do Congresso de Jovens 
Evangélicos da 5.ª Região.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.° 
2500/2009, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados César Colnago, Doutor 
Rafael Favatto, Janete de Sá e 
Reginaldo Almeida) 

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 

COELHO) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações. 
 Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Assumo a presidência neste 
momento e concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, bom-dia. Mais 
uma vez somos o primeiro inscrito para a fase das 
Comunicações. Como sempre, chegamos ao Plenário 
às 8h15min, embora a sessão comece às 9h. 
 Assomamos a esta tribuna hoje para falar 
sobre a política energética do País. Infelizmente o 
apagão ocorrido na última noite parou grande parte 
do Brasil, ou seja, estados que concentram a maior 
população, a maior renda, o maior consumo, os 
maiores problemas, e parte do Paraguai. O Governo 

Federal não tem uma política voltada para a energia 
alternativa e ainda utiliza a energia fóssil derivada do 
petróleo, que acabará mais cedo ou mais tarde. Não 
podemos viver nessa dependência. O apagão não 
aconteceu em virtude de problemas gerados pela 
energia fóssil, mas pela energia hidrelétrica. Estamos 
na dependência de Itaipu para a geração de energia 
elétrica. Não vemos nenhuma política de energia 
alternativa, como a eólica, a solar e a renovável vinda 
das lavouras plantadas. O País domina essa 
tecnologia, mas não existe uma política clara com 
relação a isso. 
 Assistimos ao Ministro de Minas e Energia, 
Senhor Edison Lobão, dando algumas desculpas, 
naturalmente esfarrapadas. Quando se perde um ente 
querido a família não quer ouvir ministro, presidente, 
enfim não quer ouvir ninguém. Quantas crianças 
prematuras, que dependiam de um respirador 
faleceram ontem na Região Sudeste, e em parte da 
Região Sul do Brasil? Quantas pessoas idosas que 
dependiam de um respirador faleceram? Quantas 
pessoas ficaram presas nos elevadores? Quantas 
cirurgias de crânio e de abdômen aberto ocorriam 
durante o apagão? Naturalmente que o centro 
cirúrgico tem iluminação alternativa até certo ponto. 
É lei inclusive a obrigatoriedade dos hospitais 
possuírem um gerador para esses casos, só que nem 
sempre ocorre de imediato a integração desse sistema 
de energia para salvar vidas. 

Neste momento falaremos dos políticos que 
comandam o nosso País e que não possuem uma 
visão: precisamos trabalhar com a energia solar, com 
a eólica, porque não podemos mais depender da 
energia fóssil e da energia das hidrelétricas. É preciso 
haver uma política clara, com incentivos, e que o 
produtor rural tenha em sua propriedade ou energia 
eólica, ou energia solar e não dependa mais desse 
sistema que ontem falhou. Lamentamos por tantas 
vidas perdidas, pelo sofrimento de tantas pessoas, 
pelos cidadãos presos nos elevadores, por tantos 
assaltos e tantos arrastões que aconteceram durante a 
noite de ontem na Região Sudeste de nosso País. 

É preciso que os políticos reflitam a partir do 
apagão ocorrido ontem. Apesar de tantas vidas 
perdidas e de tantos transtornos, esperamos alguma 
ação com relação às energias alternativas. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Sargento Valter de Paula. 

 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

– (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, público 
que nos assiste através da TV Assembleia, 
convidamos a população, os Deputados e a sociedade 
civil para a grande marcha a ser realizada no sábado, 
dia 14 de novembro de 2009, às 9h, com início na 
Praça dos Namorados, em frente ao Iate Clube, e 
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chegada no Clube dos Oficiais, em Camburi. A 
marcha tem como referência a PEC 300, contará com 
a presença de diversos deputados federais de outros 
estados e da bancada capixaba, e visa sensibilizar o 
Congresso Nacional para os salários dos militares e 
dos bombeiros militares no Brasil. 

Recentemente, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva assinou o novo plano de carreira para a 
Polícia e Bombeiros Militares do Distrito Federal, em 
que um soldado passa a receber mil reais de soldo. 
Não queremos que o militar ganhe uma fortuna, mas 
que receba um salário digno que lhe permita 
trabalhar, assim como os demais trabalhadores. 
 Da mesma forma, queremos falar da nossa 
insatisfação com o movimento criado na Polícia 
Militar em relação ao livro Espírito Santo. Não temos 
representação de grupo ou de segmento, somos 
defensores da instituição Polícia Militar e temos feito 
isso com muita tranquilidade. O Coronel Júlio César 
se equivocou totalmente quando disse que apenas um 
deputado teve a coragem de fazer um 
pronunciamento a respeito da Polícia Militar. O 
referido coronel está desinformado e desatualizado, 
porque os nossos pronunciamentos são sempre feitos 
em defesa da instituição; cada um age de uma 
maneira. Se tivessem nos convidado para a reunião 
com os quatorzes senhores coronéis, teríamos ido, 
mas se não fomos convidados, não podemos ir a um 
local onde não fomos chamados. Nem por isso 
deixaremos de defender a Polícia Militar, porque é a 
ela que temos de dar satisfação. 
 Gostaríamos de dizer, também, que 
discordamos totalmente da entrevista dada pelo 
Senhor Luiz Eduardo Soares, que mostrou 
irresponsabilidade, desconhecimento e, sobretudo, foi 
improdutivo nas questões ligadas ao Estado do 
Espírito Santo. S. S.ª visa fomentar a discórdia e a 
venda do seu livro, e não propriamente dar uma 
satisfação digna à sociedade. Deveria S. S.ª - ao invés 
de publicar esse artigo maldoso, irresponsável, 
insensato, sem qualquer fundamento – dirigir-se à 
sociedade, ao Ministério Público e apontar quem está 
de fora nesse episódio citado em seu livro. Por isso 
repudiamos essa fala irresponsável. Da mesma 
maneira falamos à jornalista Andréia Lopes, que 
tem muita sensibilidade e uma visão muito grande, 
o seguinte: em momento algum a corporação está 
defendendo o perdão ou tentando livrar qualquer 
militar que esteja envolvido. Cabe à justiça fazer isso, 
e não aos policiais. Os policiais defendidos pela 
instituição são aqueles que não estão respondendo a 
inquéritos e que, de uma forma irresponsável, sob 
pseudônimo, foram citados nesse livro.  
 Apelamos ao Senhor Governador do Estado, 
que com sua sensibilidade, com sua autoridade de 
Comandante e Chefe deste Estado, adote medidas 
que de fato tragam tranquilidade e normalidade ao 
seio da corporação. Neste momento de tantas crises e 
que a violência se alastra, necessário se faz que 
tenhamos paz e concentração na segurança pública 

para continuarmos prestando os serviços que a 
população tanto precisa. 
 Votaremos, no horário na liderança do PSB, 
segunda-feira, a falar sobre esse assunto. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

 
A SRª. LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 

oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, antes de iniciar nossa fala hoje 
cumprimentamos os funcionários e os demais 
presentes nesta Casa. 

Parabenizamos os Governadores Paulo 
Hartung e Sérgio Cabral, dois corajosos 
Governadores que enfrentaram os problemas 
relacionados aos royalties de petróleo com a maior 
dignidade, mas com têmpera; não medindo esforços 
para evitar que os estados produtores de petróleo 
perdessem os royalties. Isso é atitude, temos falado 
muito sobre atitude, e os Governadores Paulo 
Hartung e Sérgio Cabral tiveram essa postura e 
atitude. 

Ontem, vimos os comentários do relator 
dizendo que não mudaria seu relatório. S. Ex.ª disse 
que só o mudaria se o Presidente Lula entrasse em 
contato com a relatoria. Hoje estamos vendo a 
decisão já tomada e publicada nos jornais do Brasil 
inteiro. Foi notícia em todos os jornais da manhã a 
vitória dos estados produtores de petróleo.  

Deixamos nossos cumprimentos ao nosso 
Governador pela luta, determinação, coragem e pela 
vitória. A vitória não é dos Governadores Paulo 
Hartung e Sérgio Cabral; a vitória é dos brasileiros e 
principalmente dos capixabas e dos estados 
produtores de petróleo. 

Hoje consta da pauta dos nossos trabalhos da 
Ordem do Dia o Projeto de Lei n.º 484/2009, que 
torna obrigatória a construção de sistema para a 
transposição de peixes migratórios em barragens nos 
cursos d’água no Estado, ou seja, versa sobre a 
piracema. Votaremos esse projeto de nossa autoria, 
mas que também conta com a assinatura de todos os 
Senhores Deputados, e especialmente com a parceria 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Paulo 
Roberto. Ele é o décimo item da pauta de hoje. 
Repetimos: consta da Ordem do Dia de hoje, em 
discussão especial, em 3.ª sessão, o Projeto de Lei nº 
484/2009, de nossa autoria e 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. 
 Assomamos a esta tribuna posteriormente 
para falar sobre esse assunto, porque 
acompanharemos a decisão dos Estados de São Paulo 
e Minas Gerais. Senhor Presidente, no momento 
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oportuno voltaremos a falar sobre esse assunto. 
(Muito bem!)   
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, telespectadores da TV 
Assembleia, bom-dia. 
 Assomamos a esta tribuna para falar sobre o 
Decreto n.° 4.887/2003, do Presidente Lula, que traz 
muitos dissabores para o Município de São Mateus. 
Pedimos a atenção do nobre Senhor Deputado Paulo 
Roberto - parceiro daquele Município e da região 
Norte do Estado do Espírito Santo - no que diz 
respeito ao Decreto n.° 4.887, de novembro de 2003, 
do Presidente Lula. Este decreto dá poderes ao Incra 
para identificar, demarcar e legitimar terras dos 
remanescentes quilombolas. Porém, acreditamos que 
o Município de São Mateus seja o município do 
Estado do Espírito Santo que talvez tenha a melhor 
distribuição fundiária, e seguramente tenha a mais 
ampla diversificação de produção agrícola. 
 Mas infelizmente o Incra, sem nenhum 
critério, identificou o Município de São Mateus - 
praticamente na sua totalidade - ficando fora apenas o 
balneário de Guriri e os assentamentos, todos já 
regulamentados pelo Governo Federal, como de 
remanescentes quilombolas. Recentemente o Incra 
publicou uma portaria reconhecendo a região de 
Serraria e de São Cristóvão, duas regiões ricas em 
produção agrícola, de agricultura familiar, como 
terras de remanescentes quilombolas. E para 
infelicidade do Incra, baseando-se no art. 68, das 
Disposições Transitórias, da nossa Constituição 
Federal, que diz: 
 

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

 
 As comunidades dos quilombos que ocupam 
suas terras dentro do Município, onde não forem 
identificados os legítimos proprietários, e que em 
alguns casos há mais de cem anos estão nas suas 
terras com escrituras registradas, são legítimos 
proprietários das terras, produzindo com suas 
famílias, enviando alimentos às mesas dos capixabas 
e dos brasileiros. Mas o Incra publicou uma portaria 
reconhecendo as terras pertencentes aos 
remanescentes quilombolas, e esses proprietários 
legítimos terão apenas noventa dias para se defender 
dessa calamidade. No art. 5.° da Constituição 
Federal, dos Direitos e Garantias Fundamentais, está 

previsto também o direito à propriedade. Esses 
proprietários estão amparados pela Constituição 
Federal, pois ela não pode ser rasgada. 
 Neste sentido pedimos o apoio dos nobres 
colegas Deputados sobre a causa, bem como da Mesa 
Diretora, e especialmente na pessoa do nosso querido 
Presidente, Senhor Deputado Elcio Alvares, que há 
muito conhece o Estado do Espírito Santo, em 
particular o Município de São Mateus. Também 
solicitamos a importante atenção do Senhor 
Governador do Estado Paulo Hartung que realiza 
uma gestão extraordinária desde 2003, colocando 
ordem neste Estado.  
 Não permitiremos o derramamento de sangue 
especialmente no Município de São Mateus, onde foi 
criado o movimento Paz no Campo no sentido de 
encontrar uma solução pacífica para os proprietários 
rurais. Não queremos que cometam injustiças, e sim 
que consertem injustiças cometidas no passado. É 
preciso que injustiças não sejam cometidas contra os 
legítimos proprietários das terras no Município de 
São Mateus, rasgando a Constituição Federal em 
função de um decreto irresponsável e de uma portaria 
de um órgão chamado Incra. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, público que nos assiste 
através da TV Assembleia, reforçamos a fala do 
Senhor Deputado Freitas. Também nos preocupamos 
com a forma de o Governo Federal tratar a questão 
dos territórios remanescentes quilombolas, pois é um 
assunto que exige muita atenção. 
 Chamamos a atenção do Senhor Deputado 
Claudio Vereza, sempre atento às causas 
quilombolas, indígenas, e aos setores que também 
foram deixados de lado neste País, porque este 
assunto deve ser tratado com um cuidado muito 
grande. A forma como o Incra aborda a questão dos 
proprietários de terras no Município de São Mateus e 
municípios vizinhos, certamente trará de volta um 
ambiente hostil que havia na região nas décadas de 
40 e 50. É preciso muito cuidado ao tratar o assunto. 
 O Senhor Deputado Freitas fez abordagem a 
respeito do Decreto n.° 4.887, de novembro de 2003, 
do Incra. Deputado, não tenha dúvida de que faremos 
uma intervenção junto ao Governo Estadual, e ainda 
nesta semana nos encontraremos com S. Ex.ª para 
tratar do assunto. Ainda não o fizemos, porque o 
Senhor Paulo Hartung estava envolvido com a nova 
partilha dos recursos dos royalties do petróleo em 
Brasília. Certamente que convocaremos V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Freitas, as lideranças do 
movimento Paz no Campo, além de outros 
parlamentares a fim de participarem de uma reunião 
com representantes do Governo Federal, tratando o 
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assunto de forma mais ampla. Esperamos que ao final 
das discussões, haja um acordo contemplando as 
pessoas, sem tirar-lhes os direitos há anos adquiridos. 
Eles adquiriram e investiram naquelas terras, 
passadas de geração em geração, e não podem hoje 
ser retirados delas. Fica registrado o nosso apoio ao 
movimento, informando ainda que encaminharemos 
essa reivindicação ao Governo do Estado para 
proporcionar tranquilidade e paz aos proprietários de 
terra não só no Município de São Mateus, mas de 
todo o Brasil. 
 Aproveitamos a oportunidade para falar sobre 
a nova partilha dos recursos arrecadados com os 
royalties do petróleo na camada de pré-sal. É 
importante falar para os Senhores Deputados e para o 
público que nos assiste pela TV Assembleia. Quando 
o Senhor Deputado Federal Henrique Eduardo Alves 
apresentou o projeto de lei, que diminuía 
substancialmente a participação dos estados e 
municípios produtores no bolo da arrecadação dos 
royalties da produção de petróleo e gás natural, na 
área do pré-sal, quem iniciou o movimento no Brasil 
para rever as alíquotas foi o Senhor Governador do 
Estado Paulo Hartung. S. Ex.ª convidou os 
representantes dos estados e dos municípios 
produtores de petróleo, armou um “barraco” em 
Brasília, como diz na gíria, e conseguiu ontem com o 
Presidente Lula que os estados produtores deixassem 
de receber míseros dezoito por cento do total de 
royalties arrecadados, passando a receber vinte e 
cinco por cento. 
 Quando falamos de dezoito para vinte e cinco 
por cento, algumas pessoas desatentas podem pensar: 
“Isso deve ser uma mixaria.” Mas estamos falando 
em bilhões de reais por ano que os municípios do 
Estado do Espírito Santo deixariam de receber por 
intervenção do Governador Paulo Hartung. É preciso 
dizer principalmente que os municípios não 
produtores de petróleo do Estado do Espírito Santo 
continuarão a receber a fatia que lhes cabe de 
royalties, porque neste Estado existe o Fundo de 
Desigualdades Regionais. Esses municípios tiveram a 
parcela aumentada para quarenta e quatro por cento. 
E o Espírito Santo é o único Estado da Federação que 
distribui trinta por cento da arrecadação desse tributo 
aos municípios não produtores de petróleo. (Muito 
bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani. 
  
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, profissionais da imprensa e 
telespectadores que nos assistem através da TV 
Assembleia, comungamos com o mesmo pensamento 
dos Senhores Deputados Freitas e Paulo Roberto na 
malfadada questão do decreto elaborado pelo Incra, 
que trata das terras remanescentes quilombolas. O 

assunto para nós era “onça morta”, mas infelizmente 
querem reviver uma situação que para nós estava 
morta. Faremos o mesmo movimento do ano passado 
e do ano retrasado, quando fechamos a BR-101 
Norte, faremos carreatas, movimentaremos este 
Estado no sentido de que isso não aconteça. 
  
 O Sr. Theodorico Ferraço – Senhor 
Deputado Atayde Armani, pedimos permissão a V. 
Ex.ª para anunciar, com satisfação, a presença, nesta 
Casa, de vinte e três alunos da Facastelo – Faculdade 
de Castelo. Esses alunos visitam a Assembleia 
Legislativa sob o comando das professoras Fabiana e 
Josiane.  Aos alunos da Facastel, da cidade mais 
importante depois de Cachoeiro de Itapemirim, que é 
Itapemirim, nossas congratulações e as boas-vindas 
desta Casa de Leis.  

Senhor Deputado Paulo Roberto, V. Ex.ª 
deveria mais do que nunca sentir-se orgulhoso em ser 
o Líder do Governo nesta Casa de Leis, ao se falar da 
estrondosa vitória que teve o Senhor Governador 
Paulo Hartung nos entendimentos com o Governo 
Federal. Já sabíamos que o Deputado Federal 
Henrique Alves, nosso colega quando éramos 
também Deputado Federal, não se furtaria em atender 
e receber muito bem o Governador Paulo Hartung. 
Mas a decisão final do pré-sal ficou com o Senhor 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A atitude do 
Senhor Governador Paulo Hartung demonstrou que 
S. Ex.ª não pensa apenas no dia de hoje, mas no 
futuro do Estado do Espírito Santo. A sua luta em 
relação ao pré-sal foi a de beneficiar as futuras 
gerações. O único lugar do mundo onde existe uma 
sonda retirando petróleo da camada pré-sal é no 
Município de Itapemirim. É bom que se registre, 
repetimos: o único lugar no mundo em que se retira 
petróleo da camada pré-sal é no Município de 
Itapemirim. Isso é muito importante para o Estado do 
Espírito Santo.  

A vitória do Senhor Governador Paulo 
Hartung - que teve toda Bancada Federal do Espírito 
Santo unida juntamente com a Bancada do Rio de 
Janeiro, além de outros deputados federais - sem 
dúvida alguma foi resultado dessa união, e é uma 
semente que o Senhor Governador Paulo Hartung 
plantou não somente para esta, mas para as gerações 
futuras. Isso demonstra que o Governo de S. Ex.ª é 
sério e competente.  

Senhor Deputado Paulo Roberto, V. Ex.ª 
orgulha este Poder, inclusive por ser o relator da 
comissão especial que estuda a situação do café 
conilon no Espírito Santo, particularmente no Norte 
do Estado. Aproveitamos este momento para 
convidar todos os Parlamentares e também àqueles 
que defendem a cafeicultura do Estado do Espírito 
Santo para uma reunião importante que teremos nesta 
Casa, na próxima terça-feira, no Salão Rui Barbosa, 
para discutirmos novamente o problema do café 
conilon.  

O Ilustre Secretário de Estado de Agricultura, 
Ênio Bergoli da Costa - uma das figuras mais 
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inteligente, honesta, capaz, e que entende realmente 
de agricultura - em uma entrevista ao jornal A Gazeta 
diz que seu pensamento não foi interpretado 
corretamente por algumas pessoas. Mas S. Ex.ª foi ao 
programa Bom Dia Espírito Santo de ontem e ali fez 
um relato muito importante. O ilustre Secretário de 
Estado de Agricultura, Ênio Bergoli da Costa, será o 
principal conferencista na reunião da próxima terça-
feira, juntamente com a “família” do café conilon, as 
federações e os prefeitos para discutirmos a questão 
na comissão especial, da qual V. Ex.ª é o relator e nós 
o presidente, com o fim de levarmos uma palavra de 
conforto ao pessoal da agricultura, e dizer-lhes que os 
membros desta Casa de Leis, do Governo do Estado 
do Espírito Santo e o Senhor Ênio Bergoli da Costa 
defenderão o conilon, cujo preço de mercado está 
muito abaixo do custo.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Agradecemos 

a V. Ex.ª, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, o 
longínquo aparte. V. Ex.ª poderá contar conosco, 
porque com certeza estaremos no próximo dia 19 na 
reunião a que se referiu. Foi um prazer o aparte de V. 
Ex.ª no nosso “grandioso” tempo de discurso na fase 
das Comunicações. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, falaremos 
brevemente em função da limitação do tempo na fase 
das Comunicações. Pensávamos que a Ordem do Dia 
se iniciava às 10h impreterivelmente, mas não é 
assim, conforme nos informaram.  

Enaltecemos a capacidade de negociação 
entre o Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
o Senhor Governador Paulo Hartung, com a 
interveniência e participação decisiva da Bancada 
Federal na questão dos royalties do petróleo do pré-
sal. Diga-se de passagem, foi uma longa participação. 
Tivemos relatos da Senhora Deputada Federal Iriny 
Lopes sobre sua atuação nas Comissões, mas também 
com o Governo Federal para que uma boa negociação 
ocorresse. A Senhora Deputada Federal Iriny nos 
disse que tem feito contatos diários com o Ministro 
das Relações Institucionais, Senhor Alexandre 
Padilha; com o chefe de gabinete do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, Senhor Gilberto Carvalho; com 
o Líder do Governo na Câmara dos Deputados, 
Senhor Deputado Henrique Fontana, e com demais 
membros da Bancada atuantes nesse acordo de 
redução dos recursos, que iriam diretamente para o 
Governo Federal, e sua repartição com os estados 
produtores de petróleo na área de pré-sal. É o caso do 
Estado do Espírito Santo: todo mundo ganhou com 
essa negociação. A capacidade de negociação do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Governador 

Paulo Hartung foi fundamental, com o apoio da 
Bancada Federal. 
 Ficamos com a frase de Caetano Veloso: “É 
que Narciso acha feio o que não é espelho”. Caetano 
é um preconceituoso de marca maior, um brasileiro 
que está desonrando a classe dos artistas no Brasil. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto de Lei n.º 544/2009, de minha autoria, 
para audiência do Plenário. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Não tivemos tempo de citar 
na nossa fala anterior que a Bancada Federal, 
juntamente com o Governador do Estado do Espírito 
Santo Paulo Hartung, com o Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva e com o Governador do 
Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, foi 
fundamental para que os estados e municípios 
produtores alcançassem essa vitória no Brasil. A 
Senhora Deputada Luzia Toledo e o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço inclusive falaram 
anteriormente sobre a importância da Bancada 
Federal nas articulações para o aumento da parcela 
no repasse dos royalties provenientes do petróleo.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, pela ordem! Como faltam ainda três 
minutos para entrarmos na Ordem do Dia, 
aproveitamos este espaço para nos congratular com o 
Senhor Governador Paulo Hartung: é um Governador 
que convence. E de fato esta expressão quem não 
chora, não mama é correta. S. Ex.ª reclamou, brigou 
em benefício do nosso Estado, um produtor de 
petróleo. Já não basta o Estado do Rio de Janeiro, por 
meio da Bacia de Campos, “tomar” o petróleo que 
sabemos ser do Espírito Santo, agora esta 
concentração dos recursos dos royalties nas mãos do 
Governo Federal. Foi muito importante essa briga 
para todos os capixabas. Parabenizamos o Senhor 
Governador Paulo Hartung, um guerreiro, mostrou 
que convenceu o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, bem como o relator dos recursos dos royalties 
a aumentar a parcela no repasse dos royalties 
provenientes do petróleo. Não é a mudança que 
queríamos e considerávamos a melhor, mas foi a 
possível num jogo em que todos ganharam, 
especialmente o povo capixaba.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Esclarecemos aos nobres colegas que 
a fase das Comunicações, segundo o Regimento 
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Interno, é de trinta minutos independentemente do 
horário que termina o Pequeno Expediente. Por isso a 
entrada da Ordem do Dia estava prevista para 
9h55min e com isso o Senhor Deputado Claudio 
Vereza falou menos tempo do que gostaria. (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 
quilômetro 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 Proteção ao 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). 

 
Votação adiada, em 2.º turno, da Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 001/2009, 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. 

 
Votação adiada, com discussão encerrada, 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, se houver recurso, na forma do 
art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 500/2009, do Deputado Sargento 
Valter de Paula, alterando o art. 1.º da Lei n.º 
1.254/1957, que declara de Utilidade Pública a 
Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia 
Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo - 
ASSES. Publicado no DPL do dia 20/10/2009. 
Pareceres n.os 522/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade e 72/2009, da 
Comissão de Saúde, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 10.11.2009.  

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 03/2009, do 
Deputado Marcelo Santos e outros, alterando o art. 
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 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 06/2009, da 
Deputada Luzia Toledo e outros que incluem o inciso 
VII no art. 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 3.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 3.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 3.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 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 484/2009, da Deputada Luzia Toledo e 
outros, que torna obrigatória a construção de sistema 
para a transposição de peixes migratórios em 
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barragens nos cursos d’água, no Estado. Publicado no 
DPL do dia 13/08/2009. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.° 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 Doutor 
Rafael Favatto, Paulo Roberto e Theodorico Ferraço.  
 Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 04 de novembro de 2009 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazer neste momento. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Plenário rejeitou o parecer da Comissão de Justiça, 
que opinou pela inconstitucionalidade do Projeto de 
Lei n.º 443/2008, e relatamos pela aprovação do 
referido projeto. (Muito bem!) (Pausa) 
 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 

 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - 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 
443/2008. 
 Não havendo ora]dores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para manutenção da sessão. 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, Dary 
Pagung, Elcio Alvares, Euclério Sampaio, 
Luciano Pereira, Luiz Carlos Moreira, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, Reginaldo 
Almeida, Vandinho Leite e Sargento Valter 
de Paula) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – É regimental. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos, para 
efeito de recomposição de quorum para manutenção 
da sessão. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados César Colnago, Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Freitas, Janete de Sá, Luzia Toledo, 
Paulo Roberto, Rodrigo Chamoun, 
Sérgio Borges e Theodorico Ferraço) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Senhores Deputados, registraram 
presença doze Senhores Parlamentares. 
 Há quorum para manutenção da sessão. 

 Votação adiada, em 2.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 01/2009. 

 Em votação. 
 Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
  

Votação adiada, com discussão encerrada, em 
1.º turno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
02/2009. 

Em votação. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada.  
 
Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 500/2009. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 
Secretaria para extração de autógrafos. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 03/2009. 
Em discussão.  
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
A proposta segue às Comissões Permanentes. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 06/2009. 
Em discussão. 
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Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

A proposta segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 07/2009. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
A proposta segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 352/2009. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 360/2009. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O Projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 484/2009. 
Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O Projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

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

Concedo a palavra ao Líder do PMDB, 
Senhor Deputado Sérgio Borges. 

  
O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 

Presidente, informo a V. Ex.ª que o tempo destinado 
às Lideranças Partidárias será ocupado pela Senhora 
Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, inicialmente 
agradecemos ao Senhor Deputado Sérgio Borges - 
Líder do PMDB nesta Casa, Vice-Líder do Governo 
e grande amigo - a forma delicada com que permitiu 
que assomássemos à tribuna. Mudaremos o enfoque 
do nosso discurso para dizer da satisfação que 
tivemos ao trocar de partido, ou seja, estar hoje 
fazendo parte do PMDB. 

O PMDB é uma bandeira no Brasil e faz uma 
diferença enorme entre os demais partidos. Até 

porque quando fiz parte do PSDB, formado da 
costela do PMDB, tive uma boa atuação. Lembro-me 
com muita satisfação do período em que estive no 
PSDB, oportunidade em que fui vereadora por dois 
mandatos em Vitória; fui vice-prefeita de Vitória, 
com o então prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas, uma 
dobradinha que deu certo dentro do PSDB. Realizei 
com S. Ex.ª um trabalho fecundo na nossa capital. 
Renunciei à condição de vice-prefeita para ser 
senadora, e fui suplente do Senhor José Ignácio 
Ferreira, que ganhou para Governador deste Estado e 
eu assumi o Senado Federal por dois anos. Portanto, 
fui a primeira Senadora do PSDB no Brasil pelo 
Espírito Santo. Tenho uma história dentro no PSDB e 
não posso falar desse partido an passant. Na 
verdade, foi nele que cresci politicamente, não só em 
nível estadual, mas também nacionalmente. Fui 
delegada nacional do PSDB, época em que tive uma 
atuação extremamente fecunda, como já disse. 
Estreitei minhas relações partidárias nos setenta e 
oito municípios do Estado do Espírito Santo, 
considerando que fui presidenta, secretária e vice-
presidenta do partido. No PSDB me sentia em casa, 
muito confortável. Depois me filiei a outros dois 
partidos. Minha trajetória no PP foi muito boa 
também, onde construí laços verdadeiros. Gosto 
disso. Saí por problemas de legenda. Saí do PSDB e 
me filiei ao PMDB.  
 Não solicitei ao líder do PMDB, Senhor 
Deputado Sérgio Borges, alguns minutos do tempo 
destinado à liderança do PMDB, no horário das 
Lideranças Partidárias, para falar do partido, mas a 
forma como S. Ex.ª me concedeu os dez minutos, 
mudei completamente o enfoque e falarei do meu 
ingresso no PMDB, primeiro partido ao qual me filiei 
e onde tenho um relacionamento muito forte com as 
pessoas. Nele encontro amigos verdadeiros e vários 
companheiros com os quais hoje convivo nesta Casa, 
construindo a bandeira de cada um, que é uma só, ou 
seja, a bandeira de compromissos assumidos com o 
povo capixaba. Essa é a minha bandeira e a dos 
Deputados Sérgio Borges, Luiz Carlos Moreira e 
Marcelo Santos.  
 Muita gente me telefona perguntando a que 
partido me filiei. Hoje, estou tendo oportunidade de 
dizer que estou no PMDB, um partido de legendas. 
Não preciso nem fechar os olhos para me lembrar do 
político Ulysses Guimarães, um dos percussores das 
Diretas Já, com uma história política fantástica. No 
Espírito Santo existem figuras que estão no PMDB 
desde a sua fundação como, por exemplo, o pai do 
Deputado Sérgio Borges, o ex-deputado Hugo 
Borges, que chamo de meu mestre. Tenho o maior 
respeito e admiração por esse homem, um mestre na 
política. Não só ele, mas tantas outras figuras 
importantes do PMDB. 

Ontem, votei numa pesquisa do site 
Congresso em Foco para escolher os melhores 
parlamentares federais de 2009. Meu voto foi para o 
Senador Pedro Simon, pois acredito na sua liderança 
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no Senado e também no Rio Grande do Sul. S. Ex.ª 
faz toda diferença no Senado Federal. É um homem 
descomprometido, fala o que quer e com 
embasamento. É uma figura importante por ser um 
divisor de águas no Senado Federal. Ontem, votei em 
S. Ex.ª como referência de homem público com 
atuação no Senado. Naquela Casa luta contra a 
corrupção de forma verdadeira, desnudo de qualquer 
mentira.  Ouvimos os discursos dos políticos e nos 
lembramos de suas ações. Percebemos claramente 
que o discurso é um e a prática é outra. Mas o 
Senador Pedro Simon é um homem religioso e 
comprometido com o seu povo, principalmente com 
o lado social deste País. 
 O Senhor José Maria Pimenta era o 
responsável pelas atas das reuniões do PMDB, 
juntamente com outros militantes do partido que já se 
foram como o Senhor Argilano Dario, grande figura 
homenageada por nós nesta Casa por várias vezes, 
como tantos outros que já faleceram e que foram 
importantes também para a construção de uma 
política transparente, com ética, que pensa 
verdadeiramente antes de qualquer coisa na qualidade 
de vida do cidadão brasileiro. 

Quando falamos do Estado do Espírito Santo, 
referimo-nos à Nação brasileira, porque o que 
queremos para os capixabas, também queremos para 
todos os brasileiros. Portanto, hoje, externamos nossa 
satisfação em estar no PMDB, convidada pelo 
Governador Paulo Hartung, a quem agradecemos 
publicamente o convite. Evidentemente que ao se 
filiar a um partido há os encontros e desencontros, 
conforme dizia Vinícius de Morais: “A vida é feita de 
encontros e desencontros.” 
 Na cidade de Mimoso do Sul tive de costurar 
um pouco a política; não é fácil. O Deputado Sérgio 
Borges conhece a política da minha terra. Para mim 
não existe distinção; amo o povo mimosense como se 
fosse minha família. Não existe partido em Mimoso 
do Sul e sim um partido só, formado pelos 
mimosenses. Portanto, não tenho problema em 
administrar o PMDB em Mimoso do Sul. Deixo os 
meus agradecimentos ao Presidente Regional do 
Partido, Senhor Lelo Coimbra, e a todos os demais 
companheiros do PMDB. Entro no PMDB e levo 
minhas bandeiras de luta como a em defesa da 
mulher, a em defesa do idoso, e hoje a em defesa da 
dependência química, uma luta durante toda a nossa 
existência na política. 
 Fui a primeira vereadora pelo Município de 
Vitória a elaborar uma lei de combate à dependência 
química, hoje lei no Estado do Espírito Santo. 
Repito: lei de minha autoria. Programarei uma 
semana de prevenção às drogas para acontecer na 
primeira quinzena do mês de março no Estado do 
Espírito Santo.  
 Mais uma vez agradeço ao Deputado Sérgio 
Borges a delicadeza e a finesse. S. Ex.ª me deu a 
oportunidade de expressar a minha alegria em estar 
no PMDB e poder passar todas as minhas lutas para 

esse partido imenso. A bandeira do PMDB faz toda 
diferença. A própria bandeira do Brasil é a bandeira 
do PMDB. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Findo o tempo destinado às 
Lideranças Partidárias, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges, orador inscrito. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, saudamos os telespectadores 
que nos assistem e a imprensa. 

 Inicialmente transmitimos a nossa emoção à 
Senhora Deputada Luzia Toledo, que falou tão bem 
do PMDB. S. Ex.ª sabe o carinho que temos pelo 
MDB, hoje PMDB. Fazemos um adendo às suas 
palavras dizendo: a vinda de S. Ex.ª para o PMDB 
traz qualidade e agrega valor. Tanto é verdadeiro que 
não é de hoje que namoramos a vinda da deputada 
para o PMDB. A Deputada Luzia Toledo é uma 
política de referência no Estado do Espírito Santo. 
Foi a primeira senadora, é lutadora, e mais que isso é 
uma pessoa leal, amiga e que dignifica a política do 
Brasil. Portanto, nós do PMDB, estamos honrados 
com a vinda de S. Ex.ª para o partido. 

No PMDB passaram tantas pessoas 
importantes, como o ex-senador Dirceu Cardoso, que 
nomeia este Plenário, e que na pior época da ditadura 
no País parou o Senado Federal proibindo uma série 
de empréstimos externos que endividaria o povo 
brasileiro. Aquele homem era referência para todos 
nós peemedebistas. 

Há também uma pessoa que faz parte da 
minha vida pessoal. Todos me conhecem muito por 
Sérgio Borges, mas a minha mãe é Nader e era irmã 
de Adalberto Simão Nader. Ele foi um dos maiores 
políticos da história do Estado do Espírito Santo. 
Infelizmente morreu cedo, mas chegou a ser o 
vereador mais votado e presidente da Câmara de 
Vitória, o deputado estadual mais votado da capital 
na época, tornou-se Presidente da Assembleia 
Legislativa, e depois deputado federal. Infelizmente 
com dois meses de mandato faleceu precocemente, 
mas deixou uma história bonita no Estado do Estado 
Espírito Santo e uma referência para o PMDB.  

O PMDB é esse partido ao qual a Senhora 
Deputada Luzia Toledo se filiou: possui uma 
diversidade muito grande de líderes e compromisso 
com o povo brasileiro, e veio do compromisso da luta 
pela democracia e agora do compromisso de 
distribuir melhor a riqueza do Brasil, principalmente 
com os que mais necessitam.  

O meu tio Adalberto Simão Nader foi para 
mim uma referência de vida. Normalmente dos tios 
que temos, um quase se iguala ao carinho do pai. E o 
tio “Bel” - assim o chamávamos na época 
carinhosamente dentro de casa - era esse segundo pai 
para o Paulo Nader Borges, para o Hugo Nader 
Borges, “Huguinho”, para mim e para todos nós. 
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Talvez seja a primeira vez nesses dez anos de 
mandato que falo sobre esse político do MDB - hoje 
PMDB - baseado na emoção trazida pela fala da 
Senhora Deputada Luzia Toledo sobre o nosso 
partido. Está ali o Senhor José Maria Pimenta que 
conheceu bem o meu tio Adalberto, que certamente 
se continuasse vivo poderia ter sido Governador do 
Estado pelo PMDB.  

Deixo registrado nos Anais desta Casa essas 
palavras de emoção, de gratidão pelo discurso da 
Senhora Deputada Luzia Toledo elogiando o nosso 
partido, que hoje tem o Governador Paulo Hartung 
como a maior liderança política do Estado do Espírito 
Santo. S. Ex.ª, com essa forma de governar, pelo 
carinho que tem com o nosso povo, e com a 
inteligência que Deus lhe deu, é o que a Senhora 
Deputada Luzia Toledo registrou: foi a Brasília, não 
fez muito alarde e conseguiu o que precisávamos 
para garantia das gerações futuras.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª é 
muito bem-vinda ao PMDB, agrega valor ao partido, 
e nós, peemedebistas de anos e de coração, estamos 
felizes com a vinda de V. Ex.ª. (Muito bem!) 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Muito obrigada, Senhor 
Deputado Sérgio Borges. Além de agradecer-lhe, 
fazemos uma reconsideração: falamos dos deputados 
que compõem esta Casa de Leis e nos esquecemos do 
nosso amigo de vinte e um anos, o Senhor Deputado 
Doutor Hércules, por quem temos o maior carinho, e 
S. Ex.ª por nós. Somos amigos e S. Ex.ª é dessa 
legenda: PMDB. S. Ex.ª foi um dos responsáveis pela 
nossa entrada nesse partido, e na hora do nosso 
pronunciamento a emoção tomou conta de nós e 
acabamos não falando de S. Ex.ª.  
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CAHMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto, orador inscrito. 

 
O SR. PAULO ROBERTO - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, entrando um pouco no clima 
do saudosismo do Movimento Democrático 
Brasileiro, antigo MDB, na hora em que falar a 
orelha do Senhor Deputado Doutor Hércules coçará. 
Começamos a entender um pouquinho de política 
ainda pequeno, no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, com o Senhor Hélio Carlos Manhães e o 
Senhor Gilson Carone – S. S.as já faleceram - dois ex-
prefeitos daquele município que também 
dignificaram muito a política do Estado do Espírito 
Santo. 

Parabenizamos o PMDB pela aquisição da 
Senhora Deputada Luzia Toledo aos seus quadros, e 
não temos dúvida do trabalho de S. Ex.ª nesta 
Assembleia Legislativa. Temos sorte de nosso 
gabinete estar ao lado do de S. Ex.ª, a professora dos 
trabalhos. Com certeza nosso trabalho tem muito a 

ver com o que a Deputada já fazia e faz, porque se 
preocupa muito com as pessoas mais necessitadas do 
Estado do Espírito Santo.  
 Assomamos a esta tribuna novamente para 
complementar a nossa fala, na fase das 
Comunicações, repercutindo nesta Casa a nossa 
felicidade pelos estados produtores de petróleo e gás 
aumentarem sua parcela de dezoito para vinte e cinco 
por cento do bolo reservado para produção do 
petróleo e gás da camada pré-sal. Mas por outro lado, 
o que nos entristeceu muito foi o fato de que no 
Projeto de Lei Federal n.º 5939/2009 houve a 
supressão da destinação das participações especiais 
da produção de petróleo. Apenas para citar o volume 
do que significa a participação especial: no ano 
passado o Estado do Espírito Santo arrecadou cento e 
oitenta e seis milhões de reais, isso só da camada do 
pós-sal, produzindo cento e vinte mil barris. O Estado 
do Rio de Janeiro recolheu no ano passado, por causa 
das participações especiais, somente quatro bilhões 
de reais que entraram nos cofres públicos daquele 
Estado.  

Todas as vezes que assomávamos a esta 
tribuna para uma intervenção sobre a camada do pré-
sal, que terá uma produção extraordinária, dizíamos 
que no momento em que a produção estivesse no 
topo o Estado do Espírito Santo arrecadaria 
oitocentos bilhões de reais só de participações 
especiais. É um negócio extraordinário, mas 
infelizmente nos entristecemos com a decisão, pois 
por causa do novo marco regulatório no setor do 
petróleo o Governo Federal entendeu retirar as 
participações especiais, e com esses recursos formar 
o Fundo Nacional Social, e eles serão destinados 
prioritariamente para as áreas de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento de Energias 
Alternativas.  

Na fase das Comunicações ouvimos a 
intervenção do Senhor Deputado Doutor Hércules. S. 
Ex.ª disse que, apesar de o Brasil ter vários projetos, 
ainda são muito tímidos os investimentos nessa área. 
Precisa-se investir pesadamente, a fim de 
colaborarmos de forma fundamental para que o 
Brasil seja vanguarda no mundo na redução da 
emissão de CO2; para atenuar o impacto das 
mudanças climáticas que observamos na Terra; para a 
redução de consumo de combustíveis fósseis, 
substituindo-o por energia alternativa, energia limpa, 
garantindo dessa forma o futuro das gerações e um 
Planeta com mais qualidade de vida, muito mais 
saudável. Se assim não agirmos, os próximos terão 
dificuldades de viver na Terra.  

Encerramos nosso assunto em relação à 
mudança do marco regulatório reiterando mais uma 
vez a fundamental participação do Governador Paulo 
Hartung junto à Bancada Federal. Nós, deputados 
desta Assembleia Legislativa, fizemos um documento 
- todos o assinamos, os trinta deputados - e o 
encaminhamos para o Deputado Federal Henrique 
Eduardo Alves. Formulamos o documento baseado 
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na mesma tese defendida pelo Governador Paulo 
Hartung. Graças a Deus os estados produtores de 
petróleo e gás conseguiram reverter, pelo menos na 
parte dos royalties, de dezoito por cento para vinte e 
cinco por cento do bolo que será arrecadado dos 
royalties da camada do pré-sal.  

Senhor Presidente, agradecemos a V. Ex.ª a 
concessão da extensão do tempo para fazermos essa 
consideração. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá, oradora inscrita. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Rodrigo Chamoun, Senhora Deputada 
Luzia Toledo e Senhores Deputados, bom-dia.  
 Falaremos sobre matéria que tramita na 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes do 
Senado, aprovada na tarde de ontem, denominado 
14.º salário para os professores da rede pública. 
Ficamos muito entusiasmada quando lemos matéria 
referente ao tema publicada no jornal A Tribuna de 
hoje. O projeto de autoria do Senador Cristovam 
Buarque visa contemplar todos os profissionais de 
ensino básico da rede pública que conseguirem elevar 
os índices de aproveitamento nas notas do IDEB, 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com 
o 14.º salário. Ou seja, que cheguem pelo menos à 
nota seis. Essa matéria tramita agora na Comissão de 
Educação do Senado e já era ideia lançada pelo 
Secretário de Educação do Município de Vila Velha.  

Senhor Presidente, temos a grata satisfação 
de ser companheira do Secretário de Educação do 
Município de Vila Velha, Senhor Heliossandro 
Mattos. S. Ex.ª apresentou essa sugestão ao Prefeito 
Neucimar Fraga, que prontamente compreendeu as 
explicações do referido professor e adotou essa 
medida naquele Município. Ou seja, S. Ex.ª se 
antecipou a uma matéria que hoje beneficiará todos 
os profissionais da educação de todo o Brasil. 
Portanto, Vila Velha se antecipou e previu que era, e 
é importante premiar e estimular os profissionais da 
educação, pois eles dão base para a formação das 
crianças, dos adolescentes e dos jovens, encaminham 
essas pessoas na sociedade. Esses profissionais agora 
poderão ser contemplados com esse benefício em 
todo o Brasil.  

Ficamos feliz quando soubemos do projeto 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, porque 
esse tema foi muito discutido em nossa Casa. Mas a 
ideia de se premiar os profissionais da educação com 
o 14.º salário nasceu anteriormente do professor 
Heliossandro Mattos, que teve a capacidade de saber 
que a melhor premiação para o profissional é a 
oportunidade de se qualificar e de ser premiado pelo 
trabalho que desenvolve com os alunos. O Secretário 
de Educação de Vila Velha, Professor Heliossandro 
Mattos, observou essa temática e fez um trabalho 

belíssimo. No final deste ano certamente os 
profissionais de educação que conseguirem melhorar 
a nota dos alunos, melhorar a classificação da escola 
no IDEB serão contemplados. É a Prefeitura de Vila 
Velha antecipando-se inclusive a uma decisão 
nacional.  

Senhor Presidente, não temos dúvida de que 
o maior patrimônio do nosso Estado é o trabalhador. 
Os nossos professores servem à sociedade nas 
escolas e esse patrimônio precisa ser valorizado. 
Vemos alguns segmentos contrários a essa decisão, 
mas estão equivocados. Premiar com salário, com 
qualificação profissional os profissionais de 
educação, assim como os demais profissionais, é 
muito importante. Só sabe disso a pessoa que tem 
aumento no salário e, consequentemente, poderá 
arcar com a prestação para adquirir alguns bens, 
poderá oferecer lazer à família.  

Quando os profissionais têm algum 
benefício, esforçam-se ainda mais porque sabem que 
serão contemplados com uma premiação importante 
que garantirá um volume maior de recursos, 
especialmente no final do ano, quando mais precisam 
pois é período de rematrícula dos filhos. 
 Parabenizamos o Secretário da Educação do 
Município de Vila Velha, Professor Heliossandro 
Mattos, e o Prefeito Neucimar Fraga pela atitude 
belíssima – registre-se que se anteciparam - 
contemplando todos os profissionais de educação que 
atuam no Município de Vila Velha. Matéria de igual 
teor está sendo discutida no Senado Federal, na 
Comissão de Educação. Se aprovada, poderá 
contemplar todos os profissionais de educação de 
todo o Brasil. Parabéns ao Secretário Heliossandro 
Mattos, profissional da educação do Estado do 
Espírito Santo, e ao Prefeito Neucimar Fraga, porque 
ao concordar com essa ideia passa a ser também uma 
pessoa muito ligada ao setor da educação de Vila 
Velha.  
 Desejamos que outros municípios do Estado 
do Espírito Santo, como Cariacica e Vitória, sigam 
esse exemplo antes até mesmo de se tornar lei 
federal. Está sendo discutida no Congresso Nacional 
a aprovação do 14.º salário para os professores da 
rede pública que tiverem um desempenho acima da 
nota seis nas notas do IDEB, Índice de 
Desenvolvimento de Educação Básica. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo, oradora inscrita. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, parabenizamos a 
Senhora Deputada Janete de Sá pelo discurso. 
Condecoramos o Senador Senhor Cristovam Buarque 
com a maior comenda desta Casa, Comenda 
Domingos Martins, exatamente por S. Ex.ª defender a 
educação com toda garra que tem. Quando S. Ex.ª 
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pertencia ao PT tivemos uma convivência muito 
grande, porque foi a época em que fomos senadora. 
Ontem votamos em S. Ex.ª, na pesquisa do 
Congresso em Foco, pelo que S. Ex.ª representa para 
a Educação no Congresso Nacional. Essa é a nossa 
visão. 

 
 A Sr.ª Janete de Sá - Senhora Deputada 
Luzia Toledo, que bonito é saber que o Secretário da 
Educação do Município de Vila Velha, Professor 
Heliossandro Mattos, se antecipou a uma discussão 
que agora acontece no Congresso Nacional por meio 
do Senador Cristovam Buarque. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Parabéns, 
Professor Heliossandro Mattos, nosso amigo de longa 
data, por ter se antecipado a uma discussão que hoje 
acontece no Congresso Nacional. 

Senhor Presidente, hoje prestamos uma 
homenagem e parabenizamos um grande empresário 
capixaba que faz um sucesso imenso pelo Brasil 
afora. Falamos do Senhor Fernando Aboundib 
Camargo. No dia 5 deste mês viajamos até Campos 
para a inauguração de mais uma afiliada da Rede 
Globo, a sede da InterTV Planície, onde o Senhor 
Fernando Aboundib Camargo faz sucesso porque só 
sabe trabalhar. O fato de ser reconhecido em outras 
terras faz toda a diferença. Por isso, o nosso orgulho 
de ser amiga e de acompanhar o trabalho desse 
grande empresário, pai e companheiro. É uma figura 
que no Estado do Espírito Santo empreendeu e ainda 
empreende com certeza, porque é um empreendedor 
por convicção, pela força de trabalho e por sua 
inteligência. É um empresário que está ganhando o 
Brasil na área das comunicações, além de outras 
atividades que exerce com sucesso nos Estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Hoje ele está presente 
no Rio Grande do Norte e inaugurou recentemente 
uma sede em São Paulo. 
 Leremos as palavras ditas pela sócia do 
Senhor Fernando Aboundib Camargo, Senhora Diva 
Barbosa, jornalista das mais conhecidas no Estado do 
Rio de Janeiro:  
 

“Eis que um dia, há uns sete anos, 
me surge um pedido de encontro 
com o Senhor Antônio Carlos 
Tatagiba, da Auto Viação Brasil, a 
quem não conhecia. Agenda aberta, o 
recebi. Ele me fala de um grande 
empresário capixaba, Fernando 
Aboundib Camargo, um Rei Midas, 
por sua descrição. Entre atônita, 
desconfiada e curiosa, aceitei o 
convite para conhecê-lo. Pela 
descrição de Toninho, ele me parecia 
nesta terra dos homens, um 
verdadeiro ET.  
E daí, para não mais me alongar, 
estamos hoje aqui. E por que 

Campos? Seriam várias escolhas: 
Ilhéus, Juiz de Fora, Belo Horizonte, 
mas o destino traçou em sua 
caminhada o porto de Campos como 
escolha, logo após inaugurado o seu 
próprio porto exportador em Vitória, 
com a presença do Presidente da 
República Fernando Henrique 
Cardoso em junho de 2000. 
 Assim, conhecemos o nosso 
ET. Extra Terrestre, sim. Neste 
mundo negocial, com mais de setenta 
empresas e agrupando diretamente 
mais de quinze mil funcionários, 
conseguir no máximo ter 
sensibilidade é uma conquista digna 
de prêmio Nobel. Fernando consegue 
ser, no emaranhado de sua vida, 
BOM, DIGNO, ÉTICO, 
DEDICADO, DELICADO, IRMÃO 
ÀS ESTRANHAS, FILHO 
EXTREMADO, SIMPLES AOS 
DESCONCERTOS, PAI 
ADMIRADO e, principalmente, 
AMIGO. 
De uma fidelidade imbatível, às 
vezes chocante. Para ele, que tem 
tantos bens materiais, com cifras 
incalculáveis para nosso PIB 
regional, a ponto de toda sua família 
não tocar sequer em uma folha da 
herança deixada por seu pai, na 
verdade em seu cofre pessoal, o 
maior quilate chama-se amizade. 
Não há queda em sua bolsa de 
valores. Resiste a todas as crises. 
Porque é um bem intrínseco. Corre 
nas veias de seu ser. 
E quem quiser oferecer antídotos, 
vai se atropelar no acaso das perdas. 
Este é o Fernando Aboundib 
Camargo que conheci que conheço e 
que será sempre igual: inteligente aos 
extremos, operário em construção 
sempre, memória infinita, tenaz nos 
negócios, imbatível na amizade 
verdadeira. Irmão, a ponto de deixar 
o domingo sagrado de família, para 
acalentar a angústia de uma mãe 
em sofrimento e trazer a ela o alívio 
do filho. Bendito, Fernando!” 

 
E falando de Fernando, seria injusto não 

fazer uma referência a sua esposa, Fátima Camargo. 
Parabéns à InterTV de Campos que tem como 
proprietários o Senhor Fernando Aboundib 
Camargo, meu amigo pessoal, e Diva Barbosa. 
Ambos estão fazendo sucesso pelo Brasil, 
principalmente no Estado do Rio de Janeiro. 
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Parabéns, mais uma vez, ao empresário Fernando 
Aboundib Camargo. (Muito bem!) 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Doutor Rafael 
Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules, orador inscrito. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, parabenizamos o 
povo capixaba por meio do Governador Paulo 
Hartung. “Capixaba” é marca estabelecida, porque na 
verdade o povo é espírito-santense, capixaba é quem 
nasce na ilha de Vitória.  

Naturalmente não queremos tirar os méritos 
da Bancada Federal, pois também trabalhou e lutou. 
Mas se não fosse a liderança do Governador Paulo 
Hartung, somente a bancada de dez deputados 
federais contra praticamente o Nordeste inteiro, não 
seria suficiente na luta por essa conquista tão 
importante. O Governador Paulo Hartung já ficaria 
na história do Estado do Espírito Santo pela retomada 
do crescimento das obras, da conquista da confiança 
do povo espírito-santense em um governo sério, 
transparente, que tem lutado muito para melhorar 
cada vez mais as condições de nosso povo. S. Ex.ª, 
com essa conquista tão importante, deixa uma 
herança, muito bonita para nossos filhos e netos. 

O Governador Paulo Hartung, começou 
falando sozinho. Neste Estado vemos alguns canais 
de televisão que citam a Região Sudeste, mas sempre 
esquece o Estado do Espírito Santo, até quando 
fazem a previsão do tempo este Estado não é citado. 
Mas o Estado do Espírito Santo apareceu muito bem, 
pela liderança do Governador Senhor Paulo Hartung. 
Naturalmente com a ajuda da bancada federal, que já 
vinha cobrando isso. Às vezes nossa bancada é muita 
tímida, principalmente a de nossos Senadores. Os 
Senhores Deputados Federais são dez, mas os 
Senadores são três para cada estado do País. 
Parabenizamos o Governador Paulo Hartung, sua 
equipe e a nossa bancada federal. 

Neste momento falaremos sobre a dengue. 
Estamos prestes a ter novamente um agravamento 
pela dengue com as chuvas que caíram, com as que 
estão caindo e com as que cairão nesta época de 
chuva, até março. É preciso que o povo capixaba e de 
nosso País entenda que a dengue é uma doença 
presente em nossas casas. Nenhum governo - federal, 
estadual, ou municipal - sozinho combaterá a dengue. 
Nós é que temos que combatê-la. Não esperemos do 
poder público o que podemos fazer dentro de nossas 
casas e quintais. 

A Gripe H1N1, conhecida como gripe suína, 
matou duas pessoas no Estado do Espírito Santo e foi 
muito, principalmente para quem as perdeu. Foi uma 

perda irreparável. Mas a dengue matou mais de 
quarenta pessoas e não se fala mais nela. Neste 
minuto que nos resta, queremos dizer que 
esqueceram a gripe H1N1 e estão brincando com a 
dengue. É preciso uma atuação muito mais eficaz. 

Ontem tivemos uma reunião, no Conselho 
Regional de Medicina, com o Senhor Anselmo Tozi, 
Secretário de Estado de Saúde, e sua equipe, com 
vários diretores de hospitais públicos, privados e 
filantrópicos, no sentido de fazermos uma verdadeira 
guerra santa contra a dengue, que matará muita 
gente. Sempre ao levantarmos, ao deitarmos, enfim, 
durante todo o dia temos que perguntar o que fizemos 
para evitar esse grande mal. Tem que ser uma 
paranóia. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Assumo a presidência neste 
momento e concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun, orador inscrito. 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, bom-dia. 
 Usaremos nosso tempo como orador inscrito 
para fazer um balanço da primeira edição do Prêmio 
Cidade Cidadã, um projeto de lei aprovado pela 
Assembleia Legislativa, sancionado pelo Governador 
Paulo Hartung, tornando-se Lei n.° 9.155/2009, que 
tem por objetivo destacar as boas práticas de gestão 
em quatro campos de atuação: nas políticas 
relacionadas ao idoso, ao trabalhador, à criança e à 
natureza. O prêmio é organizado pela Casa dos 
Municípios da Assembleia Legislativa, a quem 
parabenizamos pela competência com que articulou a 
primeira edição do prêmio.  

Colocaremos anualmente nesta Casa uma 
vitrine dos melhores projetos não só das prefeituras 
capixabas, como de várias entidades civis, 
instituições e ONGs que trabalham nesses quatro 
campos: do idoso, da criança, da natureza, da defesa 
do meio ambiente e do trabalho e renda. 
 Aprovamos esse projeto no segundo semestre 
deste ano e temos a impressão de que a lei foi 
sancionada em setembro de 2009. Rapidamente a 
Casa dos Municípios conseguiu articular e na 
primeira edição o Prêmio Cidade Cidadã recebeu 
sessenta inscrições: vinte projetos na categoria 
natureza;  dezenove na categoria idoso; oito na 
categoria trabalho e os demais na categoria criança e 
adolescente. Nove municípios concorrem em três 
categorias: Castelo, Guarapari, Montanha, Santa 
Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, Serra, 
Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Em 
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duas categorias estão os Municípios de Governador 
Lindemberg, São Gabriel da Palha, Ibatiba, Ibiraçu 
e Itaguaçu. Doze municípios inscreveram um 
projeto cada: Águia Branca, Alegre, Anchieta, 
Aracruz, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino 
São Lourenço, Ibatiba, Jaguaré, Marechal Floriano, 
Piúma e Santa Leopoldina. 
 A banca examinadora que realizou os 
critérios do prêmio será formada por vários 
especialistas do IEMA, da Universidade Federal do 
Espírito Santo, da Findes, do Sindicato dos 
Trabalhadores, da Secretaria Estadual de Ação Social 
e de várias outras entidades. Os vencedores receberão 
troféu de ouro, prata e bronze. Já temos uma sessão 
solene marcada para o dia 08 de dezembro para a 
entrega dos prêmios. É uma oportunidade para 
destacar as melhores práticas das prefeituras, das 
instituições e ONGs.  
 Anualmente teremos na Casa dos 
Municípios desta Casa uma vitrine dos melhores 
projetos no campo da defesa do meio ambiente, do 
idoso, da criança e do trabalho e da renda. Essa 
vitrine possui uma pedagogia importante. 
Imaginem um prefeito que acabou de se eleger e 
quer fazer o máximo. Ele poderá encontrar nesta 
Assembleia Legislativa uma vitrine com diversos 
projetos testados, premiados e com toda a gestão 
de cada um. Poderá levar o projeto para a sua 
cidade e aperfeiçoá-lo. Porque copiar algo que dá 
certo não é pecado. Dessa forma criamos uma rede, 
uma expansão e uma consolidação das boas 
práticas de gestão. 
 Amanhã teremos um evento em Guarapari, 
com a presença do Governador Paulo Hartung, 
para o lançamento do edital da obra de 
reurbanização da orla da Praia do Morro. Senhor 
Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª que frequenta a 
nossa cidade também teve uma forte atuação 
política para que acontecesse esse importante 
momento, porque é uma praia que recebe quase 
duzentos mil turistas no mês de janeiro, mas foi 
tratada por anos de forma irresponsável. Ficou 
descaracterizada. Uma praia que Deus desenhou 
com tanto carinho, ficou completamente 
esculhambada com a ocupação desordenada da sua 
orla, caindo a qualidade do turismo. 
 O Governador Paulo Hartung, o Vice-
Governador Ricardo Ferraço e a bancada federal, 
porque parte dos recursos vem do Governo 
Federal, garantiram um projeto de alta qualidade 
com a participação do Prefeito Edson Figueiredo 
Magalhães. Amanhã estaremos no Sesc para o 
lançamento do edital de licitação dessa tão sonhada 
obra. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Devolvo a presidência dos 
trabalhos ao vice-presidente desta Casa, Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Assumo a Presidência neste 
momento para dar continuidade aos trabalhos. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, pela ordem! Publicamente cobramos do 
Prefeito do Município de Cariacica a reunião 
solicitada pela Comissão de Defesa da Cidadania 
desde a semana passada. Aconteceu uma audiência 
pública no bairro de Itaquari, localizado na Região V 
do Município de Cariacica, na quadra poliesportiva, e 
designou-se uma comissão para discutir com o 
prefeito Helder Salomão medidas para conter os 
deslizamentos nas encostas da Região V. Já 
aconteceram deslizamentos de casas nessa região e 
existem outras já condenadas, podendo cair a 
qualquer tempo. Esperamos não haver mais mortes e 
que atitudes não sejam tomadas somente depois que 
mais vidas sejam ceifadas. Parece que morte dá 
palanque eleitoral. 

Cobramos publicamente a reunião solicitada 
para hoje, às 14h, pela Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos em uma audiência 
pública, e que ela seja confirmada, o que até o 
momento não aconteceu. Se o prefeito Helder 
Salomão não puder comparecer, que designe alguém 
do Executivo Municipal para atender a Comissão de 
Defesa da Cidadania e a comissão constituída para 
discutir esse problema e as intervenções a serem 
feitas, de acordo com o que for discutido na 
audiência pública. Deixamos o nosso pedido que 
representantes da Prefeitura Municipal de Cariacica 
ouçam a população e visitem as áreas afetadas pelos 
deslizamentos.  

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza, orador inscrito. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, o horário 
destinado aos Oradores Inscritos ficou bastante 
desvalorizado após as mudanças no Regimento 
Interno, que supervalorizou o horário destinado às 
Comunicações. Os oradores têm apenas cinco para se 
manifestarem, de modo que temos todos os dias filas 
nos dois microfones de aparte. São as pessoas se 
inscrevendo para falar nessa fase que tem início após 
o Pequeno Expediente. Mesmo assim, algumas vezes, 
mesmo com o Plenário esvaziado, e com a sessão 
praticamente encerrada, temos que utilizar a tribuna 
da Casa, porque o Parlamento é o lugar do debate, o 
lugar onde se dizem coisas que têm a ver com a 
população de nosso Estado.  
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Tínhamos algumas coisas ainda a serem 
faladas nos três minutos do horário das 
Comunicações, tínhamos cinco assuntos, mas 
falamos apenas sobre o acordo em nível nacional 
sobre os recursos oriundos do pré-sal, especialmente 
os royalties de petróleo, em várias reuniões que 
aconteceram desde a semana passada até ontem. 

Passarei a abordar um assunto que já postei 
em minha conta do Twitter. No fim da semana 
passada fiz uma viagem a São Paulo; na volta dei a 
sorte de me sentar junto à janela do avião. 
Observando os municípios de Viana, Cariacica e Vila 
Velha, qual foi meu estarrecimento ao ver os efeitos 
das chuvas de uma semana atrás, sobre a região que 
margeiam os Rios Jucu, Formate e Marinho. Está 
tudo ainda alagado, Senhor Presidente Rodrigo 
Chamoun! Tudo. Felizmente, a maioria dessa região 
ainda não foi ocupada por habitações com 
características urbanas. Nessa região que ainda está 
alagada, os bairros de Portal das Garças e Darly 
Santos estão completamente alagados. Tanto a 
margem direita, quanto a margem esquerda do Rio 
Jucu, estão completamente alagadas e transformadas 
num grande mar. A nossa observação foi sábado, às 
6h da tarde. Fizemos fotografias e temos até uma 
fotografia publicada hoje no Jornal A Gazeta, 
mostrando essa realidade. Nossa preocupação se 
baseia no fato de que essa região é de expansão 
urbana dos Municípios de Vila Velha, Cariacica e 
Viana.  

Os municípios permitirão que essas regiões 
sejam ocupadas por bairros residenciais, como 
permitiram a criação dos bairros de Portal das Garças 
e Darly Santos? Hoje, esses bairros estão em 
completa situação de calamidade pública. Na 
enchente de novembro do ano passado ocorreu a 
mesma coisa. Não é possível. Estamos enviando ao 
Governo do Estado uma indicação para que sejam 
realizados estudos sobre essa região, e indique que 
possibilidade técnica existe para essa região ser 
ocupada, seja por área industrial ou habitacional, 
porque com aquelas chuvas de quatro dias, na 
verdade que com grande intensidade, isso tudo virou 
um grande mar, um grande lago. Não podemos 
conceber que nessa região seja permitida ocupação, 
ainda mais se levarmos em conta os efeitos das 
mudanças climáticas que gerará o aumento do nível 
do mar, nos próximos anos. As programações 
televisivas dos últimos dias dão conta de que as 
geleiras estão derretendo, e o mar consequentemente 
se elevando.  

Nossa preocupação foi grande, ficamos 
estarrecido ao ver uma imensidão de água cobrindo 
toda a região de expansão dos Municípios de Vila 
Velha, Cariacica e Viana. Uma semana depois das 
chuvas as águas, pasmem, não abaixaram. 
Verificamos pelas fotos, que em grande parte dessa 
região houve extração de areia para a construção 
civil. É a região dos areais, extraíram mais de dois 
metros de altura de areia, chegaram ao lençol 

freático. E o resultado é que qualquer chuva 
transforma essas regiões em lagos.  
 O Município de Guarapari também está com 
a sua área rural, mas que se tornará brevemente 
urbana, totalmente alagada devido às chuvas que 
caíram no final de outubro, início de novembro. 

O jornal A Gazeta hoje registra que os 
blecautes anteriores, de 2005 e 2007, foram causados 
por hackers, aqueles especialistas em entrar na 
internet e bloquear ações e sistemas de 
computadores. Segundo a empresa de televisão CBS, 
os blecautes de 2005 e 2007 foram causados por 
hackers. Será que esse de ontem, não foi também 
uma sabotagem causada por pessoas inescrupulosas 
que atuam na internet, chegando a esse ponto? Fica aí 
a pergunta. É claro que haverá investigação sobre a 
causa daquelas duas horas  de apagão que aconteceu 
ontem à noite em todo o Sudeste do País. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Senhor Deputado Claudio Vereza, 
ontem aprovamos a lei de prevenção e combate a 
desastres decorrentes de chuvas intensas, que cria um 
regulamento, sobretudo para mapear as áreas de risco 
e trabalhar a prevenção, visto que temos a convicção 
de que a cada ano esse problema se tornará maior. 
(Pausa) 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Atayde Armani, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Da 
Vitória, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
César Colnago, orador inscrito. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores 
Deputados, Senhoras Deputadas e caros 
telespectadores, no pouco tempo que temos 
regimentalmente, queremos dizer que o Estado do 
Espírito Santo, com a ação do Senhor Governador 
Paulo Hartung juntamente com toda bancada federal, 
deixou de perder. Na verdade, estavam sendo 
retirados recursos, principalmente das participações 
especiais e de royalties, concentrando-as na União. 

No último dia 05 de setembro escrevemos um 
texto público mostrando o absurdo das quatro 
propostas que tramitam no Congresso Nacional. Mais 
uma vez os governadores se sentaram com o 
Presidente Lula, e parece que agora que a matéria 
está no Congresso Nacional, nas mãos do relator, 
conseguiremos fazer com que o Espírito Santo não 
saia perdendo, num momento em que o Estado está 
organizado e precisa muito dos recursos para serem 
aplicados em infraestrutura e desenvolvimento social.  
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Parabenizamos o Governador Paulo Hartung e a 
bancada federal capixaba por essa conquista, e 
também louvamos a sensibilidade do Presidente Lula 
ao perceber maior concentração de recursos em nível 
federal. 
 Informamos a todos, com satisfação, que 
hoje, às 18h, no Município de Afonso Cláudio, será 
lançado o programa Cinema Rural, fruto de discussão 
no Pedeag. Vários jovens rurais foram capacitados 
nas oficinas para produzir curtas-metragens, falando 
da realidade social, econômica e cultural da vida no 
campo a partir da visão dos filhos dos produtores 
rurais. É uma experiência muito interessante, talvez 
inédita neste País, de buscar os filhos dos produtores 
rurais que têm interesse, e principalmente 
sensibilidade artística para se dedicarem à produção 
cultural de pequenos filmes, para divulgar a realidade 
do homem do campo e ajudá-lo. 
 Mas a questão principal que nos faz assomar 
a esta tribuna está relacionada ao assunto que 
comentamos ontem, na reunião da Comissão de 
Agricultura: a liberação da importação de café no 
Estado. 
Parabenizamos o editorial do jornal A Gazeta de 
ontem, comentando a “decisão delicada” de se liberar 
a importação de café. Novamente esse fantasma volta 
à pauta no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Diz a 
matéria: 
 

“Ao mesmo tempo em que reduz a 
rentabilidade das exportações, a veloz 
desvalorização do dólar frente ao real 
barateia as importações. Nessas 
circunstâncias, é fundamental o papel 
das políticas governamentais visando 
a fomentar as atividades exportadoras, 
ao mesmo tempo não permitindo que 
as importações se tornem danosas à 
produção brasileira e à economia 
nacional. 
Evidente que o setor rural, pela 
enorme carga de risco inerente às suas 
atividades, é merecedor de maior 
cuidado quanto às importações. 
Sempre foi, embora o defensivismo das 
regras brasileiras seja muito 
acanhado diante das montanhas de 
recursos que os países desenvolvidos 
destinam à produção nas suas terras, 
em forma de subsídios.” 

 
 No âmbito da OCB, Organização das 
Cooperativas Brasileiras, o nosso País teima, discute 
a hiperproteção aos agricultores franceses, mas a 
Europa não abre mão do subsídio agrícola. O 
cafeicultor brasileiro quase paga para produzir, e 
agora com o dólar desvalorizado, vamos falar em 
importação de café? Continua a matéria publicada no 
jornal A Gazeta: 
 

“As articulações que se anunciam 
visando à liberação das importações 

de café são por motivos óbvios, 
preocupantes para a economia rural 
do Espírito Santo – segundo maior 
produtor de café do País. É a cultura 
que mais pesa no PIB rural 
capixaba.” 

 
 Dois bilhões de reais movimentam essa 
cultura, ocupando mais de quatrocentos mil 
trabalhadores. Continuando a leitura: 
 

“A estimativa da Conab sobre a 
safra de café, feita em setembro, 
aponta que 518.479 hectares do 
território capixaba estão sendo 
utilizados com esse plantio. A 
cafeicultura exerce função 
estabilizadora no desenvolvimento 
econômico e no bem-estar social do 
Estado.” 

 
 Lembramo-nos que nos anos de 1967 e 1968 
a política equivocada nacional de erradicação dos 
cafezais, levou a miséria ao campo e a imigração dos 
nossos cafeicultores para a Região Metropolitana, 
inchando as periferias dos centros urbanos sem 
infraestrutura. Os trabalhadores rurais tinham a 
qualificação necessária para produzir café, mas não 
tinham qualificação para trabalhar em serviços 
urbanos. Continuando a leitura do editorial: 
 

“O café conilon, sem dúvida, seria o 
alvo de quase todo o impacto 
proveniente de eventuais facilidades 
de importação. O Brasil teria grande 
prejuízo, pois essa espécie, também 
conhecida como robusta, responde 
neste ano de 2009, por 27,19% da 
produção nacional (dados da 
Conab)”. 

 
Grande parte do café conilon é produzida no 

Estado do Espírito Santo. E mais:  

 
“Mas é indiscutível que o Espírito 
Santo, na condição de maior 
produtor desse tipo de café no País, 
seria o mais atingido. A importação 
levaria dificuldades a mais de 
quarenta mil propriedades rurais 
que o cultivam no Estado.” 

 
Senhor Deputado Doutor Hércules, são 

pequenos produtores rurais, pequenas propriedades 
que produzem o café no Estado do Espírito Santo, 
com algumas exceções de médias ou grandes 
propriedades. Continuando a leitura do editorial:  
 

“A agricultura familiar poderia 
sofrer devastação – o que seria 
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desastroso sob o ponto de vista 
socioeconômico.” 

 
Mais adiante, o editorial do jornal A Gazeta 

diz:  
 

“Espera-se que a Secretaria de 
Estado da Agricultura demonstre 
posição contrária à importação de 
café.” 

 
Diga-se, fortemente contrária aos produtores 

rurais, especialmente ao cafeicultor. Que proteja a 
cadeia produtiva, protegendo também o elo mais 
importante: as questões econômicas e sociais, e o elo 
mais fraco: os pequenos produtores rurais.  

Continua a matéria:  
 

“Não há dúvida de que a indústria e o 
comércio são elos vitais na cadeia do 
café, como de outros produtos. Essas 
atividades empresariais, como todas 
as outras, tem a necessidade de estar 
sempre buscando melhores condições 
competitivas e de crescimento. Para 
isso, não precisam de medidas que 
enfraqueçam o elo agrícola. Há muito 
o que ser reivindicado nas áreas 
tributárias e creditícias e demais itens 
do custo-Brasil”. 

 
Seja na questão tributária, seja na questão 

creditícia ou de uma política industrial mais forte, 
mas não sacrificando os produtores rurais do Estado 
do Espírito Santo. Diz ainda o editorial: 

 
“O Brasil deve a si mesmo, desde o 
período pré-crise, desenvolver regras 
de forma a minimizar as 
circunstâncias do câmbio. As 
exportações precisam crescer e as 
importações não podem ser 
venenosas”. 

 

Inclusive com argumentos de que o custo de 
produção é alto e devido à hipervalorização do dólar.  

Recentemente ouvimos de um produtor rural 
do interior do Município de Marilândia, da família 
Dadalto - tivemos o prazer de saber que esses 
produtores remuneram bem os empregados na 
cafeicultura - o seguinte: “Não queremos ver ao 
nosso lado cafeicultores na miséria, ou vivendo em 
locais de baixíssimo Índice de Desenvolvimento 
Humano; queremos remunerar bem quem cuida do 
café”. Países como Itália, França, Alemanha, Estados 
Unidos e Japão são os que mais ganham com a 
comercialização do café, sem possuir um único pé do 
fruto em seus territórios. No Brasil devemos proteger 
a nossa agricultura e os nossos agricultores, como 
fazem a Europa e os Estados Unidos, com a política 
de subsídios. Sem contar a nossa carga tributária 
imensa e um Estado que muitas vezes, de forma 
feroz, toma os recursos dos produtores, que ainda 

sofrem as intempéries da seca ou da chuva. Por isso 
deve haver políticas públicas de proteção para o setor 
agrícola.  

Tratamos esse tema hoje com muita 
indignação. Oportunamente tornaremos a debatê-lo 
juntamente com os produtores rurais, com as 
cooperativas e com as federações ligadas aos 
agricultores. A Comissão de Agricultura desta Casa 
levará as reivindicações desses setores ao Secretário 
de Estado da Agricultura, Senhor Ênio Bergoli da 
Costa, que com certeza ouvirá os produtores rurais e 
a cadeia produtiva cafeeira do Estado do Espírito 
Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Senhor Deputado César Colnago, 
permitir a importação de café, sobretudo de países 
que subsidiam a produção, é a mesma coisa que 
colocar dois times em campo: um tendo que cumprir 
as regras que conhecemos, e outro podendo fazer gol 
de mão. Isso é realmente um absurdo, algo que não 
podemos permitir. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 16 de 
novembro de 2009, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
479/2008, 456/2008, 364/2008 e 499/2008; 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 única 
do Projeto de Decreto Legislativo n.º 08/2009; 
discussão prévia dos Projetos de Lei n.os 39/2009, 
150/2009, 313/2009, 322/2009, 336/2009, 339/2009, 
353/2009, 357/2009, 359/2009, 388/2009, 412/2009,
 430/2009 e 431/2009; discussão especial, em 
1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 463/2009, 
464/2009, 470/2009, 488/2009 e 499/2009; discussão 
especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 13/2009.  

 
 Está encerrada a sessão.  

 

 Encerra-se a sessão às onze horas e 
dezenove minutos. 

 
 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Da Vitória, Doutor Wolmar 
Campostrini, Giulianno dos Anjos, Robson Vaillant, 
Givaldo Vieira e Wanildo Sarnáglia. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO SANTOS 

 

PROJETO DE LEI Nº 582/2009 
 

Ementa: Concede Título de Cidadão 
Espírito-santense ao ILMO. 
BECHARA ANNIS FEGALHI. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Ilmo. Sr. Bechara Annis 
Fegalhi. 
 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 17 de novembro de 
2009. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Ilmo. Sr. Bechara Annis Fegalhi é libanez, 
chegou ao Brasil em 1956, aos 24 anos de idade, indo 
morar em Colatina, onde, por muitos anos manteve 
uma serraria. Por 25 anos foi um dos grandes 
desbravadores do noroeste do Estado do Espírito 
Santo, abrindo caminhos para o desenvolvimento. 
 

Constituiu uma família capixaba casando-se e 
criando duas filhas, que lhe deram quatro netos. Em 
1981, mudou-se para Vitória, e passou a trabalhar no 
ramo financeiro, atuando como parceiro de grandes 
empreendimentos que geraram empregos e renda 
para os trabalhadores do Estado. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO VANDINHO LEITE 

 
PROJETO DE LEI Nº 583/2009 

 
Concede título de cidadania Espírito-
Santense ao SENHOR MARCEL 
ALEXANDRE DA SILVA. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido ao Senhor Marcel 

Alexandre da Silva o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2009. 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Marcel Alexandre da Silva, nasceu em 04 de 
outubro de 1963, em Salvador/BA. Filho de Mário 
Alexandre da Silva e Marinalva Conceição do 
Nascimento da Silva, Marcel Alexandre da Silva é 
casado há 15 anos com Joice Trindade Alexandre da 
Silva. 
 

Formou-se em Teologia pelo Seminário 
Batista do Sul do Rio de Janeiro, em 1992. Foi 
consagrado Pastor na Primeira Igreja Batista de 
Araruama, RJ, em 12 de dezembro do mesmo ano. 
Foi legitimado Bispo em 28 de março de 2004. No 
dia 05 de maio de 2006, foi legitimado Apóstolo pela 
Coalizão Apostólica Internacional durante a sexta 
edição da Conferência Profética realizada em 
Brasília/DF. 
 

Desde Fevereiro de 1993 em Manaus, Marcel 
Alexandre tem atuado como principal auxiliar do 
Apóstolo Renê Terra Nova no Ministério 
Internacional da Restauração. Colaborou com a 
implantação e organização da Igreja e desenvolveu 
diversas atividades em vários setores como liderança 
da juventude, líder de intercessão e assistência a 
pessoas em situação de vulnerabilidade social.  
 

Foi Supervisor de Grupos Familiares, e, mais 
atualmente, supervisionou as Igrejas em Células 
debaixo da cobertura do MIR nos estados de 
Pernambuco, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Goiás e Distrito Federal, e em países como 
Portugal, Japão, Bolívia e Estados Unidos. 
 

Coordena desde o ano 2000, a programação 
do Congresso de Resgate da Nação realizado 
anualmente em Porto Seguro/BA. Através de 
encenações e atos proféticos, a história do Brasil é 
retratada para milhares de líderes que voltam para 
seus estados de origem com um novo sentimento de 
respeito à Nação, conhecendo mais sobre os traços 
históricos e culturais do país e os problemas 
enfrentados pelo povo brasileiro. 
 

Participou da implantação do Instituto 
Internacional Amazônia Viva, uma associação sem 
fins econômicos que trabalha para contribuir com a 
melhoria da qualidade de vida da população em 
condições de risco social. Enquanto vice-presidente, 
a associação realizou mais de 80.000 atendimentos e 
procedimentos nas áreas de Saúde, Ação Social e 
Educação Sócio-ambiental. 
 

No dia 03 de outubro de 2008, foi eleito 
Vereador da cidade de Manaus com 11.061 votos, 
sendo o candidato mais votado da sua legenda e o 
quarto mais votado de Manaus.  
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Marcel Alexandre é Presidente da Comissão 
de Educação do Município e Vice-presidente do 
Diretório Municipal do PMDB de Manaus. Tem 
defendido acirradamente a família e os valores 
cristãos e morais na Câmara Municipal de Manaus. 
 

Portanto, é de grande relevância para o nosso 
Estado conceder a este Ilustre senhor o referente 
título, pois se trata de um homem abençoado por 
Deus que com o seu trabalho pastoral muito tem feito 
pelas famílias capixabas.  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO FREITAS 

 
PROJETO DE LEI Nº 585/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Ilmo. Sr. JAQUES 
MARQUES PEREIRA.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Ilmo. Sr. Jaques Marques 
Pereira. 
 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2009. 
 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Jaques Marques Pereira é mineiro da cidade 

de Aimorés, mas reside há mais de 40 anos no 
Município de Vila  Velha, neste Estado. É casado 
com a Sra Regina Maria Thiedaut Medina e possui 6 
filhos. 
 

O advogado Jaques Marques Pereira adotou o 
Espírito Santo para aqui formar sua família e 
desenvolver sua carreira profissional, onde com 
absoluta dedicação de zelo, ganhou respeitabilidade e 
admiração de toda a sociedade espírito santense. 
 

É atualmente diretor da Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil - China, membro honorário da 
Câmara de Comércio Brasil – Estados Unidos.  
Fundador do Rotary Club de Vila Velha e de mais de 
10(dez) lojas maçônicas no Espírito Santo, tendo 
ocupado por várias vezes o Veneralato. É membro da 
Escola Superior de Guerras.  
 

No que pertine a títulos honoríficos, Jaques 
Marques Pereira possui título de Cidadão Vitoriense, 
Vilavelhense, Guarapariense, Pradense e 
Novaviçosense.  

Possui a Comenda da Sereníssima Grande 
Loja do Estado do Espírito Santo por relevantes 
serviços prestados à Maçonaria. Recebeu o diploma 
de “sincera amizade” outorgado pelo Governo da 
Patagônia por serviços prestados para a união do 
Brasil e da Patagônia – República da Argentina. 
 

Com relevantes serviços prestados a 
sociedade, especialmente na filantropia, o Dr. Jaques 
Marques Pereira é referência neste Estado do Espírito 
Santo pela dedicação nos exercícios de suas 
atividades e pelos serviços à comunidade, em 
especial os menos favorecidos. 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 184/2009 
 
Senhor Presidente: 
 
 Usando da competência que me é atribuída 
pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2° e 
91, IV, dou conhecimento a essa Casa de Leis que 
vetei totalmente o Projeto de Lei n° 255/2008, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos, por entendê-lo 
contrário ao interesse público nos termos do parecer 
exarado pela Procuradoria Geral do Estado a quem 
mandei ouvir e aprovo: 
 

“O conteúdo prescritivo do Autógrafo de Lei 
n.º 244/2009 suscita questionamentos acerca de sua 
obediência aos ditames próprios da competência 
legislativa concorrente que detém o Estado-membro 
no tema proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência, que se encontra prevista 
no inciso XIV do art. 24 da Carta da República, bem 
como acerca da validade de ingerências perpetradas 
pelo Legislativo em contratos administrativos 
firmados pelo Poder Executivo com concessionárias 
de serviços público nesse específico campo da 
legislação em condomínio. 
 

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

Com efeito, mesmo uma análise perfunctória 
do texto normativo em foco deixa entrever que a 
norma jurídica nele contida não porta imperatividade 
suficiente para garantir um mínimo de eficácia 
jurídica (plano da eficácia). Indo além, tem-se que, 
rigorosamente, o preceito lançado pelo autógrafo em 
tela nem sequer pode ostentar a qualidade de norma 
jurídica (plano da validade).  
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O motivo é simples: não há na lei em 
nascimento sanção a ser imputada à inobservância 
dos deveres por ela criados1. 
 

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

[...] as ordens sociais a que chamamos 
Direito são ordens coativas da conduta 
humana. Exigem uma determinada 
conduta humana na medida em que ligam 
à conduta humana oposta um ato de 
coerção dirigido à pessoa que assim se 
conduz (ou aos seus familiares). Quer isto 
dizer que elas dão a um determinado 
individuo poder ou competência para aplicar 
a um outro indivíduo um ato coativo como 
sanção. (Teoria pura do direito. 6.ed. 4. tir. 
São Paulo:  Martins Fontes, 2000, p. 36) 
 
Dizer que uma conduta é prescrita e que um 
indivíduo é obrigado a uma conduta, que é 
seu dever conduzir-se de certa maneira, são 
expressões sinônimas. Visto a ordem jurídica 
ser uma ordem social, a conduta a que um 
indivíduo é juridicamente obrigado é uma 
conduta que – imediata ou mediatamente – 
tem de ser realizada em face de outro 
indivíduo. Se o Direito é concebido como 
ordem coercitiva, uma conduta apenas 
pode ser considerada como objetivamente 
prescrita pelo Direito e, portanto, como 
conteúdo de um dever jurídico, se uma 
norma jurídica liga à conduta oposta um 
ato coercitivo como sanção. (Teoria pura do 
direito. 6.ed. 4. tir. São Paulo:  Martins 
Fontes, 2000, p. 128/129) 

 
Nesse mesmo sentido é o escólio do jurista 

italiano NOBERTO BOBBIO, lançado em obra 
específica sobre o tema: 
 

Com o objetivo de evitar os inconvenientes 
da sanção interna [sanção moral], isto é, 
sua escassa eficácia, e os da sanção externa 
não institucionalizada [sanção social], 
sobretudo a falta de proporção entre 

                                                           
1 Aliás, mesmo que se admita que a coação não seja característica 
imanente das normas jurídicas, a sanção, enquanto conceito amplo 
(conseqüência imputada a uma hipótese, seja ou não um ato de coação), 
deve estar sempre presente, o que não é o caso do autógrafo em destaque. 

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

 

Enfim, concluí-se, com o uso das palavras de 
ARNALDO VASCONCELOS, que “nada mais certo, 
portanto, de que predicar-se a sanção como nota 
distintiva da norma jurídica. Aquela norma que dela 
não dispuser, é porque não é norma jurídica” 2. 

 
Ainda que se entenda que possam existir 

normas jurídicas sem sanção (por exemplo, normas 
de competências, normas interpretativas e normas 
programáticas), o certo é que nas normas imperativas 
positivas (que impõem o dever de fazer algo, ou seja, 
obrigam uma conduta), espécie na qual se subsome a 
norma lançada pelo Autógrafo de Lei n.º 244/2009, a 
existência de uma sanção, de caráter coativo (mal 
dirigido ao patrimônio ou a liberdade do infrator), é 
imprescindível para garantir a sua pertinência ao 
sistema normativo do direito positivo (plano da 
validade)3.  
 

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

 
Cabe acentuar, em arremate, que, mesmo que 

se admita que a ausência de sanção em uma 
determinada norma não resulte em sua 
desconsideração como norma jurídica (plano da 
validade), é certo que tal fato tem o condão de, no 
mínimo, extirpar toda a eficácia jurídica desse 

                                                           
2 Teoria da norma jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 161. 
3 Essa circunstância foi inclusiva levantada pelo Min. CEZAR PELUSO 
nos debates havidos no julgamento da ADI 2487, oportunidade em que 
reconheceu que preceito jurídico sem sanção não configura norma 
jurídica, não passando de mera recomendação. 
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preceito normativo (plano da eficácia). Circunstância 
esta que, quando presente numa norma imperativa 
positiva (caso dos autos), configura verdadeiro 
contra-senso, teratologia jurídica. De fato, até 
mesmo as normas reputadas como carentes de 
sanção (normas interpretativas, programáticas, de 
competências etc.), todas elas, têm papel de 
sobranceira importância na dinâmica do 
ordenamento jurídico, status que não se divisa em 
norma imperativa positiva sem sanção. 

 
Vê-se, pois, que, de qualquer forma, estar-se-

ia diante de norma com nenhuma eficácia jurídica. 
 
Nem se argumente que o Poder Executivo 

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

 
Na ADI nº 1296-PE (Rel. Min. Celso de 

Mello. DJ. 14/06/1995), o Supremo Tribunal Federal 
enfrentou a questão: 
 

O Executivo não pode, fundando-se em mera 
permissão legislativa constante de lei 
comum, valer-se do regulamento delegado 
ou autorizado como sucedâneo da lei 
delegada para o efeito de disciplinar, 
normativamente, temas sujeitos a reserva 
constitucional de lei. Não basta, para que se 
legitime a atividade estatal, que o Poder 
Público tenha promulgado um ato 
legislativo. Impõe-se, antes de mais nada, 
que o legislador, abstendo-se de agir ultra 
vires, não haja excedido os limites que 
condicionam, no plano constitucional, o 
exercício de sua indisponível prerrogativa 
de fazer instaurar, em caráter inaugural, a 
ordem jurídico-normativa. Isso significa 
dizer que o legislador não pode abdicar de 
sua competência institucional para permitir 
que outros órgãos do Estado - como o 
Poder Executivo - produzam a norma que, 
por efeito de expressa reserva 
constitucional, só pode derivar de fonte 
parlamentar. 

 
Essa delegação somente seria possível se a lei 

houvesse estabelecido todos os contornos da punição 
a ser aplicada, restringindo o campo de atuação 
legislativa do executivo a aspectos meramente 

técnicos, aptos a serem regulados em nível infralegal; 
o que não é o caso.  

 
Por todo o exposto, pode-se afirmar que é 

conveniente e oportuno que seja vetado o inteiro 
teor do Autógrafo de Lei n.º 244/2009, na medida 
em que a ausência de sanção na norma por ele 
veiculada, afeta a sua validade ou, quando menos, 
a sua eficácia jurídica, de modo que a existência de 
preceito com tal teor no ordenamento jurídico 
capixaba, propiciará o descumprimento de dever 
institucionalizado pelo Estado, sem que este possa 
manejar qualquer mecanismo para se contrapor a 
tal ilícito. Tudo isso em sério prejuízo à 
imperatividade, substrato de qualquer ordenamento 
jurídico”. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 18 de novembro de 2009 
 
MENSAGEM Nº 185/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exª que, amparado nos 
artigos 66, 2º e 91 IV da Constituição Estadual, 
vetei totalmente por inconstitucionalidade o 
Projeto de Lei nº 437/2009, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, que “Fixa o número 
máximo de passageiros em pé em 50% da 
capacidade de passageiros sentados em cada 
ônibus do Sistema Transcol-CETURB GV”. 
 

Observa-se que o inteiro teor do Autógrafo 
de Lei nº 246/2009 em que fora transformado o 
projeto de lei padece de vícios de 
inconstitucionalidade, tanto formal quanto material. 
 

Solicitei a manifestação da Procuradoria 
Geral do Estado, tendo aquele Órgão emitido o 
seguinte parecer que aprovo: 
 
 “Da violação do Princípio da Separação 
dos Poderes. Violação dos artigos 2º e 84, II e VI, 
“a”4, da Constituição Federal. 
 
 O núcleo irredutível do Princípio da 
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) reside na 
fixação de competências privativas a cada um dos 
órgãos, que salvo previsão constitucional expressa, 
não podem ser exercidas pelos demais.  
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 Nessa linha, é da alçada exclusiva do 
Executivo a Direção Superior da Administração 
Pública (CF, art. 84, incisos II e VI, “a”), 
competência em cujo âmbito se insere a 
celebração, modificação ou extinção de contratos 
administrativos. Tanto assim, que esse Excelso 
Pretório tem jurisprudência firmada sobre a 
inconstitucionalidade de dispositivos que 
subordinem a celebração de contratos ou convênios 
à prévia anuência do Legislativo. 
 
 Na hipótese em questão, tem-se que a 
proposição legal impugnada, de iniciativa 
parlamentar, alterou as condições do contrato de 
permissão com as empresas prestadores de serviços 
intermunicipais de transportes públicos  de 
passageiros, ao determinar que o número de 
passageiros em pé deva ser 50% da capacidade de 
passageiros sentados em cada ônibus. 
 
 A violação do Princípio da Separação dos 
Poderes, portanto, é evidente. A alteração de 
contratos de concessão ou de permissão é matéria 
tipicamente administrativa, imune às ingerências 
do parlamento. Nessa linha, já decidiu esse Excelso 
Pretório: 
 
 (...) RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio 
constitucional da reserva de administração 
impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder 
Executivo. E que, em tais matérias, o Legislativo 
não se qualifica como instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder Executivo. 
Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo que tenham 
sido editados pelo Poder Executivo, no estrito 
desempenho de suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão funcional do 
poder, representa comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em atuação ultra 
vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua 
atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais. 

(Grifos acrescidos) 
 

A mesma solução deve ser adotada na 
hipótese vertente. Vale dizer: a Lei impugnada 
deve ser declarada inconstitucional, pois viola o 
Princípio da Separação dos Poderes (CF, art. 2º e 
84, incisos II e VI, “a”). 

Da violação dos artigos 175, caput e incisos 
I, III e IV do parágrafo único5 e 37, XXI6 da 
Constituição Federal.  

 
O projeto de lei impugnado também viola os 

artigos. 175, caput e incisos I, III e IV do parágrafo 
único e 37, XXI da Constituição Federal. O motivo é 
simples: a lei não pode interferir nas relações 
jurídico-contratuais existentes entre o permitente e as 
empresas permissionárias sem causar descompasso 
entre a tarifa e a obrigação de manter o serviço 
adequado em favor dos usuários, nem sem alterar, 
indevidamente, as condições previstas na licitação e 
formalmente estipuladas no contrato de permissão 
para exploração dos serviços de transporte coletivo 
da Grande Vitória.  
 

No âmbito estadual, a matéria sob exame foi 
igualmente disciplinada, como se pode observar pela 
leitura do artigos 210, caput e incisos I, III e IV e 32, 
inciso XXI. 
 

No julgamento da ADI/MC nº 2299-RS7 a 
Excelsa Corte deferiu a medida cautelar para 
suspender a eficácia de lei estadual que conferia 
isenção do pagamento das tarifas de água e luz no 
Estado do Rio Grande do Sul. Considerou-se na 
hipótese a violação dos dispositivos constitucionais 
anteriormente apontados. Confira-se: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.462, DE 
17.04.2000, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. PEDIDO DE LIMINAR. Plausibilidade 
jurídica da argüição de inconstitucionalidade com 
base na alegação de afronta aos artigos 175, "caput", 
e parágrafo único, I, III e V [leia-se inciso IV], e 37, 
XXI, todos da Constituição Federal, porquanto Lei 
estadual, máxime quando diz respeito à concessão 
de serviço público federal e municipal, como 
ocorre no caso, não pode alterar as condições da 
relação contratual entre o poder concedente e os 
concessionários sem causar descompasso entre a 
tarifa e a obrigação de manter serviço adequado 
em favor dos usuários. Caracterização, por outro 
lado, do "periculum in mora". Liminar deferida, para 
suspender, "ex nunc", a eficácia da Lei nº 11.462, de 
17.04.2000, do Estado do Rio Grande do Sul.  

(Grifos acrescidos) 
 
Do voto do Relator tem-se a seguinte 

passagem: 
“Sendo a Companhia Estadual de Energia 

Elétrica e a Companhia Riograndense de Saneamento 
sociedades de economia mista concessionárias, a 
primeira, de serviço público federal, e a segunda, de 
serviços municipais, para a  para a plausibilidade 
jurídica da concessão de liminar contra a Lei estadual 
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em causa  -  que concede isenções, de até seis meses, 
de pagamento de consumo de energia elétrica e de 
água a trabalhadores desempregados no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul, bem como não sujeita 
a corte esses fornecimentos por mais de seis meses se 
o beneficiário ficar desempregado e estabelece, 
ainda, parcelamento de débitos sem juros de mora e 
multa e com a limitação do valor das parcelas -, para 
a plausibilidade jurídica, repito, da concessão de 
liminar contra a Lei estadual em causa se me 
afiguram suficientes as alegações de afronta aos 
artigos 175, “caput” e parágrafo único, I, III e V 
[leia-se inciso IV], e 37, XXI, todos da Constituição 
Federal. Com efeito, em exame compatível com a 
natureza da liminar requerida, Lei estadual, 
máxime quando diz respeito à concessão de 
serviço público federal e municipal, como ocorre 
no caso, não pode alterar as condições da relação 
contratual entre o poder concedente e os 
concessionários sem causar descompasso entre a 
tarifa e a obrigação de manter serviço adequado 
em favor dos usuários, infringindo, assim, não só a 
política tarifária estabelecida contratualmente e 
sob o controle do poder concedente, mas também 
introduzindo elemento novo na relação contratual 
entre o poder concedente e o concessionário, 
alterando, dessa forma, as condições contratuais 
previstas na licitação exigida pelo “caput” do 
artigo 175 da Carta Magna, que, assim, é 
violado.” 

(Grifos acrescidos) 
 

Constata-se, por conseguinte, que, na 
hipótese em comento, não compete ao Poder 
Legislativo capixaba tomar medidas que interfiram 
na execução do contrato de permissão em foco, 
mesmo que pretenda promover melhorias. Tal 
prerrogativa, conforme demonstrado, pertence ao 
Poder Executivo, que a exerce por meio da 
CETURB-GV, uma Empresa Pública de Direito 
Privado criada justamente para atuar na concessão – 
ou permissão, neste caso – de serviços 
intermunicipais de transportes públicos de 
passageiros da Grande Vitória. 

 
Nesse particular, vejamos o que nos 

informam os artigos 4º e 5º da Lei Estadual nº 
3.693/1984, que instituiu o Sistema de Transportes 
Urbanos da Aglomeração Urbana da Grande Vitória, 
in verbis: 
 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo 
autorizado a constituir uma empresa pública, sob 
a forma de sociedade anônima de capital 
autorizado, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com patrimônio próprio e 
autonomia administrativa e financeira, com a 
denominação de Companhia de Transportes 
Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, 
vinculada à Secretaria de Estado do Interior e dos 

Transportes, nos termos do Artigo 32, da Lei 3 043, 
de 31 de dezembro de 19758. 

(Grifos acrescidos) 
 

Art. 5º - A CETURB-GV será a 
concessionária única e exclusiva dos serviços 
intermunicipais de transportes públicos de 
passageiros da Aglomeração Urbana da Grande 
Vitória, por prazo indeterminado, a partir de sua 
constituição. 

(...) 
(Grifos acrescidos) 

 
Art. 6º - A Companhia de Transportes 

Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV 
executará atividades e funções do Sistema de 
Transportes Urbanos da Aglomeração Urbana da 
Grande Vitória, definido no Art. 2º desta Lei, 
podendo especialmente: 

 
I - regulamentar, controlar e fiscalizar a 

operação dos serviços de transportes públicos de 
passageiros; 

II - operar, diretamente ou através de 
terceiros, mediante permissão, autorização ou 
outro ato administrativo, os serviços de transporte 
coletivo de passageiros; 

(...) 
(Grifos acrescidos) 
 
Como se vê, compete à CETURB-GV a 

regulamentação, o controle e a fiscalização da 
prestação do serviços de transportes por parte das 
empresas concessionárias, não havendo na Lei 
qualquer dispositivo que autorize a atuação do Poder 
Legislativo nesse sentido. 
 

Este é também o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, segundo o qual compete ao Poder 
Executivo a fiscalização das empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviços 
públicos. Vejamos: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.033/2003, 
DO ESTADO DO MATO GROSSO, QUE 
INSTITUIU O SELO DE CONTROLE DOS ATOS 
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, 
PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS NOTÁRIOS 
E DOS REGISTRADORES, BEM COMO PARA 
OBTENÇÃO DE MAIOR SEGURANÇA 
JURÍDICA QUANTO À AUTENTICIDADE DOS 
RESPECTIVOS ATOS. I - Iniciativa: embora não 
privativamente, compete ao Tribunal de Justiça 
deflagrar o processo de elaboração de leis que 
disponham sobre a instituição do selo de controle 
administrativo dos atos dos serviços notariais e de 
registro (alínea "d" do inciso II do art. 96 c/c § 1º do 
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art. 236 da Carta Federal). II - Regime jurídico dos 
serviços notariais e de registro: a) trata-se de 
atividades jurídicas próprias do Estado, e não 
simplesmente de atividades materiais, cuja prestação 
é traspassada para os particulares mediante 
delegação. Traspassada, não por conduto dos 
mecanismos da concessão ou da permissão, 
normados pelo caput do art. 175 da Constituição 
como instrumentos contratuais de privatização do 
exercício dessa atividade material (não jurídica) em 
que se constituem os serviços públicos; b) a 
delegação que lhes timbra a funcionalidade não se 
traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais; 
c) a sua delegação somente pode recair sobre pessoa 
natural, e não sobre uma empresa ou pessoa 
mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é 
que versa a Magna Carta Federal em tema de 
concessão ou permissão de serviço público; d) para 
se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa 
natural há de ganhar habilitação em concurso público 
de provas e títulos, não por adjudicação em processo 
licitatório, regrado pela Constituição como 
antecedente necessário do contrato de concessão ou 
de permissão para o desempenho de serviço público; 
e) são atividades estatais cujo exercício privado jaz 
sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, e 
não sob órgão ou entidade do Poder Executivo, 
sabido que por órgão ou entidade do Poder 
Executivo é que se dá a imediata fiscalização das 
empresas concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos. Por órgãos do Poder Judiciário é 
que se marca a presença do Estado para conferir 
certeza e liquidez jurídica às relações inter-partes, 
com esta conhecida diferença: o modo usual de 
atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da 
contenciosidade, enquanto o invariável modo de 
atuação das serventias extra-forenses não adentra 
essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de 
direito; (...) 

(Grifos acrescidos) 
 
Destarte, na hipótese vertente resta patente a 

inconstitucionalidade da Lei impugnada, pela 
violação dos artigos 175, caput e incisos I, III e IV do 
parágrafo único e 37, XXI da Constituição Federal, 
bem como dos artigos 4º, 5º e 6º, I e II da Lei 
Estadual nº 3.693/1984. 
 

Da violação dos atos jurídicos perfeitos e 
do direito adquirido (CF, art. 5º, inciso XXXVI9). 

 
Ao assentar que o número de passageiros em 

pé deve ser 50% da capacidade de passageiros 
sentados em cada ônibus da Sistema Transcol 
CETURB-GV, o Projeto de Lei em apreço nada 
mais fez do que alterar as disposições do contrato 
de permissão firmado entre a CETURB-GV e as 
empresas de transportes coletivos.  Contrato este que 
foi validamente firmado e que se encontra em curso. 
                                                           
 

Há aí, portanto, nítida violação da 
intangibilidade do ato jurídico perfeito (contrato 
administrativo) e do direito adquirido pela lei nova 
(CF, art. 5º, XXXVI).  

 
Não infirma a assertiva o fato de se tratar de 

contrato administrativo (contrato de permissão). Este 
também constitui ato jurídico perfeito e gera direito 
adquirido, conforme ressalta Celso Antônio Bandeira 
de Mello:  
 

“De par com as noções até agora expostas 
cumpre anotar que também se reconhece a existência 
de direito adquirido perante certos liames jurídicos 
que, por sua própria índole, são armados pelas partes 
sobre a inafastável pressuposição de que 
continuariam regidos na conformidade das cláusulas 
ensejadas pela lei do tempo em que são formados. 
Referimo-nos aos contratos em geral e, assim 
também, aos chamados contratos 
administrativos.” 

(Grifos acrescidos) 
 

Sobre este assunto, o Supremo Tribunal 
Federal já firmou o entendimento no sentido de que a 
lei superveniente não pode retroagir para atingir 
contratos (atos jurídicos perfeitos) ou mesmo os seus 
efeitos pendentes, sendo indiferente que se trate de lei 
de ordem pública ou que sejam invocadas “Razões de 
Estado” em favor de sua aplicação retroativa. 
Vejamos: 
 

EMENTA: RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - CADERNETA DE 
POUPANÇA - CONTRATO DE DEPÓSITO 
VALIDAMENTE CELEBRADO - ATO JURÍDICO 
PERFEITO - INTANGIBILIDADE 
CONSTITUCIONAL - CF/88, ART. 5º, XXXVI - 
INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE 
À DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE 
DEPÓSITO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS 
FUTUROS DECORRENTES DO AJUSTE 
NEGOCIAL - RE NÃO CONHECIDO. 
CONTRATOS VALIDAMENTE CELEBRADOS - 
ATO JURÍDICO PERFEITO - ESTATUTO DE 
REGÊNCIA - LEI CONTEMPORÂNEA AO 
MOMENTO DA CELEBRAÇÃO. - Os contratos 
submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, 
ao ordenamento normativo vigente à época de sua 
celebração. Mesmo os efeitos futuros oriundos de 
contratos anteriormente celebrados não se expõem 
ao domínio normativo de leis supervenientes. As 
conseqüências jurídicas que emergem de um 
ajuste negocial válido são regidas pela legislação 
em vigor no momento de sua pactuação. Os 
contratos - que se qualificam como atos jurídicos 
perfeitos (RT 547/215) - acham-se protegidos, em 
sua integralidade, inclusive quanto aos efeitos 
futuros, pela norma de salvaguarda constante do 
art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 
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Doutrina e precedentes. INAPLICABILIDADE 
DE LEI NOVA AOS EFEITOS FUTUROS DE 
CONTRATO ANTERIORMENTE CELEBRADO 
- HIPÓTESE DE RETROATIVIDADE MÍNIMA - 
OFENSA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DE UM 
DOS CONTRATANTES - 
INADMISSIBILIDADE. - A incidência imediata 
da lei nova sobre os efeitos futuros de um contrato 
preexistente, precisamente por afetar a própria 
causa geradora do ajuste negocial, reveste-se de 
caráter retroativo (retroatividade injusta de grau 
mínimo), achando-se desautorizada pela cláusula 
constitucional que tutela a intangibilidade das 
situações jurídicas definitivamente consolidadas. 
Precedentes. LEIS DE ORDEM PÚBLICA - 
RAZÕES DE ESTADO - MOTIVOS QUE NÃO 
JUSTIFICAM O DESRESPEITO ESTATAL À 
CONSTITUIÇÃO - PREVALÊNCIA DA 
NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXXVI, DA 
CONSTITUIÇÃO. - A possibilidade de 
intervenção do Estado no domínio econômico 
não exonera o Poder Público do dever jurídico 
de respeitar os postulados que emergem do 
ordenamento constitucional brasileiro. Razões 
de Estado - que muitas vezes configuram 
fundamentos políticos destinados a justificar, 
pragmaticamente, ex parte principis, a 
inaceitável adoção de medidas de caráter 
normativo - não podem ser invocadas para 
viabilizar o descumprimento da própria 
Constituição. As normas de ordem pública - que 
também se sujeitam à cláusula inscrita no art. 5º, 
XXXVI, da Carta Política (RTJ 143/724) - não 
podem frustrar a plena eficácia da ordem 
constitucional, comprometendo-a em sua 
integridade e desrespeitando-a em sua autoridade.10 

(Grifos acrescidos) 
 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. - 
Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos 
celebrados anteriormente a ela, será essa lei 
retroativa (retroatividade mínima) porque vai 
interferir na causa, que e um ato ou fato ocorrido 
no passado. - O disposto no artigo 5, XXXVI, da 
Constituição Federal se aplica a toda e qualquer 
lei infraconstitucional, sem qualquer distinção 
entre lei de direito público e lei de direito 
privado, ou entre lei de ordem pública e lei 
dispositiva. Precedente do S.T.F.. - Ocorrência, 
no caso, de violação de direito adquirido. A taxa 
referencial (TR) não é índice de correção 
monetária, pois, refletindo as variações do custo 
primário da captação dos depósitos a prazo fixo, 
não constitui índice que reflita a variação do poder 
aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade 
de se examinar a questão de saber se as normas que 

                                                           
 

alteram índice de correção monetária se aplicam 
imediatamente, alcançando, pois, as prestações 
futuras de contratos celebrados no passado, sem 
violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta 
Magna. - Também ofendem o ato jurídico perfeito 
os dispositivos impugnados que alteram o critério 
de reajuste das prestações nos contratos já 
celebrados pelo sistema do Plano de Equivalência 
Salarial por Categoria Profissional (PES/CP). Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente, 
para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 
18, "caput" e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e parágrafo 
único; 23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da 
Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991.11   
 (Grifos acrescidos) 
 

Em suma, a proposição legal impugnada 
também é inconstitucional por violação dos atos 
jurídicos perfeitos e do direito adquirido (CF, art. 
5º, inciso XXXVI)” 
 

Pelos argumentos bem colocados pela 
ilustre Procuradoria Geral do Estado, o veto total 
ao PL nº 437/2009 é oportuno e se impõe, razão 
porque exerço tal prerrogativa. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 187/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto à apreciação dessa ilustre 
Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que 
tem por objetivo revogar a Lei nº. 6684, de 24 de 
maio de 2001, que “estabelece prioridade na 
tramitação de processos administrativos em que for 
parte pessoa idosa”  
 

O Estado do Espírito Santo, de certa forma, 
antecipou com a citada lei algum direito ao idoso no 
que se refere a procedimentos administrativos em que 
figure como parte ou interveniente. 
 

Entretanto, com o advento da Lei Federal nº. 
10741, de 1º de outubro de 2003 que “Dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências”, a Lei 
Estadual nº 6684/2001, tênue precessora daquela, não 
faz sentido existir no mundo jurídico, vez que o 
Estatuto é de âmbito nacional e, por sinal, muito 
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abrangente, inclusive classificando o idoso como 
as pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, sendo, assim, mais benevolente 
que a lei estadual bem mais restritiva. 
 

Pelas razões expostas, a revogação da Lei 
nº 6684/2001 se justifica, para o que encareço o 
empenho dessa Casa de Leis na aprovação do 
projeto de lei anexo. 
 
 Atenciosamente,  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 577/2009 

 
Revoga a Lei nº 6684, de 24/05/01. 

 
 Art. 1º Fica revogada a Lei nº 6684, de 24 
de maio de 2001. 
 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, de 18 de novembro 2009. 
 
MENSAGEM N° 188/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa Leis o 
anexo projeto de lei que introduz alterações na Lei 
n.o 7.001, de 27 de dezembro de 2001, na parte que 
trata das taxas em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de 
serviços públicos específicos e divisíveis prestados 
ao contribuinte ou postos à sua disposição, 
prestados ao contribuinte pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES. 
 

A medida se justifica tendo em vista a 
aprovação da Lei n.º 9.269, de 22 de julho de 2009, 
que consolidou dos dispositivos das Leis n.º 3.218, 
de 20 de julho de 1978, e 7.990, de 25 de maio de 
2005, adequando os fatos geradores das taxas 
referentes ao CBMES às novas realidades sem, 
contudo, gerar acréscimo ao valor devido.  
 

O projeto de lei visa, ainda, permitir a 
isenção de taxas para os órgãos dos Poderes 
Municipais nas solicitações de vistorias ao Corpo 
de Bombeiros Militar, desde que o Município 

possua convênio firmado com o CBMES para a 
prestação dos serviços de segurança das pessoas e 
bens contra incêndio e pânico. 
 

Desta forma, Senhor Presidente, solicito a 
aprovação do incluso Projeto de Lei, que permitirá 
a adequação das taxas às novas realidades impostas 
pela Lei n.º 9.269/2009, e sua regulamentação, 
possibilitando ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Espírito Santo uma consolidação dos 
serviços de segurança das pessoas e de seus bens 
contra incêndio e pânico. 
 

Ante ao exposto espero, Senhor Presidente, 
a acolhida necessária à proposta ora apresentada. 
 

Atenciosamente, 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG  GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 578/2009 
 
 

Altera dispositivos da Lei n.° 7.001, de 27 
de dezembro de 2001, que define as taxas 
devidas ao Estado em razão do exercício 
regular do poder de polícia ou pela 
utilização efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos e divisíveis prestados 
ao contribuinte ou postos a sua 
disposição. 

 
 

Art. 1.º O art. 3.º da Lei n.º 7.001, de 2001, 
fica acrescido do inciso XV, com a seguinte 
redação: 
 
 

“Art.3.º ........................................................ 
XV - as solicitações de vistorias ao Corpo 
de Bombeiros Militar para os órgãos dos 
poderes públicos municipais, desde que o 
Município tenha firmado convênio com a 
Corporação.” (NR) 

 
 
 Art. 2.º A Tabela VIII da Lei n.o 
7.001/2001, fica alterada na forma do Anexo Único 
que integra esta Lei. 
 
 

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º 
de janeiro de 2010. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 18 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM N° 189/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto ao exame dessa ilustre Casa de 
Leis o incluso projeto de lei complementar visando 
reformular o Fundo de Defesa e Desenvolvimento 
do Meio Ambiente - FUNDEMA, criado pela Lei 
Complementar no 152, de 16 de junho de 1999. 

Considerando que o mencionado Fundo 
não fora operacionalizado satisfatoriamente, a 
Câmara Técnica de Política Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA iniciou 
sua reformulação tendo como fruto o projeto de lei 
que ora encaminho a essa Assembleia Legislativa. 

Do reexame da lei citada foram observados 
alguns entraves para operacionalização do Fundo 
tais como: falta de elementos normativos 

disciplinando o seu funcionamento, bem como a 
ausência da sociedade civil organizada em seu 
Conselho Gestor, posto que a Lei Complementar 
n° 152/99 só prevê a composição formada somente 
pelo poder público. 

O novo projeto de lei é objeto de ampla 
discussão entre poder público, o setor 
empreendedor e a sociedade civil organizada, 
referendada pela Resolução n° 001/2009 do 
CONSEMA. 

Com a reformulação do FUNDEMA ele 
passará a denominar-se Fundo Estadual de Meio 
Ambiente, mantendo a mesma sigla anterior, 
sendo sua gestão participativa. robustecendo, 
assim, a gestão ambiental por meio de apoio aos 
planos, programas e projetos que dêem sustentação 
à política estadual de meio ambiente, com vistas à 
educação ambiental, recuperação ambiental e 
preservação das áreas de interesse ecológico. 

Nesta proposição que ora proponho, a 
gestão participativa ocorrerá pela nova composição 
do Conselho Gestor que será de forma paritária 
entre o Poder Executivo, sociedade civil 
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organizada e setor empreendedor, assim como pelo 
Conselho Consultivo, cuja atribuição está afeta ao 
CONSEMA.  

Vale ressaltar que o produto das sanções 
administrativas, resultantes de infrações às normas 
das políticas estaduais de meio ambiente e 
florestal, constituirão fontes de recursos do 
FUNDEMA subscritas por meio de sub-contas, 
permitindo sua gestão autônoma. 

Assim, Senhor Presidente e ilustres pares, 
encareço o empenho dessa Casa de Leis na 
aprovação do projeto de lei em anexo por 
considera-lo de grande interesse público. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG  GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2009 
 

Reformula o Fundo de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio 
Ambiente - FUNDEMA criado 
pela Lei Complementar ii. 152, de 
16 de junho de 1999, estabelece 
sua forma de gestão, e dá outras 
providências.  

 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS  

 
Art. 1º Fica reformulado o Fundo de 

Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – 
FUNDEMA, alterando sua denominação para 
“Fundo Estadual do Meio Ambiente”, cuja sigla 
permanecerá FUNDEMA. 
 

Parágrafo único. Todos os recursos 
pertencentes ao Fundo de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente passarão a 
pertencer na data da publicação desta Lei, ao 
Fundo Estadual do Meio Ambiente. 
 

Art. 2º Os recursos do FUNDEMA serão 
destinados a dar sustentação à Política Estadual de 
Meio Ambiente, com objetivos de apoiar planos, 
programas e projetos de: 
 

I - educação ambiental; 
II - recuperação ambiental; 
III - preservação das áreas de interesse 

ecológico; 
IV - outros que estejam em conformidade 

com a Política Estadual de Meio Ambiente e 
definidos pelo Conselho Consultivo do fundo. 
 

Art. 3º O Poder Executivo Estadual 
estabelecerá o regulamento do FUNDEMA, no 
qual deverão estar previstos mecanismos de gestão 
financeira e administrativa capazes de garantir o 
controle e fiscalização da aplicação dos recursos do 
Fundo. 
 

CAPÍTULO II 
 

SEÇÃO I 
DOS RECURSOS 

 
Art. 4º Constituirão recursos do Fundo: 

 
I - as dotações orçamentárias do Estado, da 

União e dos Municípios; 
II - o produto das sanções administrativas 

por infrações às normas decorrentes das Políticas 
Estaduais de Meio Ambiente e Florestal, de que 
não caiba mais recurso;  

III - os decorrentes de acordos, convênios, 
contratos e consórcios com entidades públicas ou 
privadas, municipais ou estaduais, nacionais ou 
internacionais; 

IV - os advindos de auxílios, doações, 
legados, subvenções, contribuições, e quaisquer 
outros repasses efetivados por pessoas físicas ou 
jurídicas; 

V - o resultado das operações de crédito 
decorrentes das aplicações financeiras realizadas 
com recursos do fundo; 

VI - outros advindos pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos, 
excluídos os decorrentes da Política Estadual de 
Recursos Hídricos; 

VII - outros recursos destinados por lei; 
VIII - outras receitas eventuais. 

 
Art. 5º Os recursos do FUNDEMA serão 

aplicados mediante convênios, acordos, contratos, 
empréstimos ou financiamentos a serem celebrados 
com:  

I - pessoas jurídicas de direito público da 
administração direta ou indireta da União, Estados 
e Municípios; 

II - pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado que desenvolvam ações associadas às do 
Fundo, sem fins lucrativos; 

III - entidades ambientalistas não-
governamentais devidamente cadastradas junto à 
SEAMA; 

IV - outras entidades indicadas pelo 
Conselho Consultivo do Fundo.  
 

SEÇÃO II 
DAS PRIORIDADES PARA ALOCAÇÃO 

DOS RECURSOS 
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Art. 6° São consideradas prioritárias, as 
aplicações dos recursos financeiros do FUNDEMA 
em: 
 

I - unidades de conservação e áreas 
protegidas; 

II - recuperação de áreas degradadas; 
III - programas de capacitação e educação 

ambiental; 
IV - proteção e conservação de espécies 

ameaçadas de extinção; 
V - pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico voltados exclusivamente para a 
proteção, conservação e recuperação do meio 
ambiente; 

VI - preservação e conservação dos 
recursos naturais renováveis; 

VII - outras definidas pelo Conselho 
Gestor do FUNDEMA ou produto de deliberação 
do Conselho Consultivo; 
 

Art. 7° Os recursos destinados ao Fundo 
serão depositados em conta bancária com a rubrica 
“FUNDEMA” junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo - BANDES, 
instituição bancária prestadora de serviços 
financeiros 
 

Parágrafo único. O Fundo poderá ser 
organizado mediante sub-contas que permitam a 
gestão autônoma dos recursos financeiros advindos 
do produto das sanções administrativas por 
infrações às normas decorrentes das Políticas 
Estaduais de Meio Ambiente e Florestal.  
 

Art. 8° Os custos da taxa de administração 
da Instituição Bancária, prestadora de serviços 
financeiros, serão previamente aprovados pelo 
Conselho Gestor e definidas no regulamento desta 
Lei.  

 
CAPÍTULO III 

 
SEÇÃO I 

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Art. 9º O FUNDEMA é vinculado pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – SEAMA. 

 
SEÇÃO II 

DO CONSELHO GESTOR 
 

Art. 10. O Conselho Gestor do 
FUNDEMA terá composição tripartite, com 6 
(seis) membros, obedecendo a mesma composição 
representativa  do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente – CONSEMA, com Poder Público 

Executivo, Sociedade Civil Organizada e Setor 
Empreendedor, cada parte com 2 (dois) membros. 
 

§ 1º A presidência deste Conselho será 
exercida pelo (a) Secretário(a) de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, que exercerá o voto 
de qualidade.  
 

§ 2º Na ausência ou impedimento, o (a) 
Presidente indicará seu respectivo substituto (a). 

 
§ 3º Os membros que irão compor o 

Conselho Gestor serão indicados pelo Conselho 
Consultivo por meio de seus segmentos 
representativos. 

 
§ 4º O mandato dos membros do Conselho 

Gestor será coincidente com o mandato dos 
membros do CONSEMA. 

 
§ 5º A forma de funcionamento do 

Conselho Gestor será regulamentada por meio de 
Regimento Interno. 
 

Art. 11. A participação no Conselho Gestor 
do FUNDEMA é considerada serviço público 
relevante, vedada qualquer tipo de remuneração. 
 

Art. 12. O Conselho Gestor reunir-se-á 
sempre que convocado pelo seu (sua) Presidente, 
sendo exigido para a instalação das reuniões, o 
quorum mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de 
seus membros, assegurada a representação dos três 
segmentos.  

 
SEÇÃO III 

DO CONSELHO CONSULTIVO 
 

Art. 13. O Conselho Estadual de Meio 
Ambiente – CONSEMA será o órgão consultivo do 
FUNDEMA, a quem competirá: 
 

I - propor as diretrizes e prioridades para a 
aplicação dos recursos do Fundo; 

II - orientar a captação e aplicação dos 
recursos do Fundo; 

III - propor normas e procedimentos para 
operacionalização do Fundo; 

IV - acompanhar a aplicação dos recursos 
do Fundo; 

V - avaliar as atividades desenvolvidas e os 
resultados obtidos com a aplicação dos recursos do 
Fundo, consubstanciados em relatórios; 

VI - indicar os membros do Conselho 
Gestor; 

 
SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO 
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Art. 14. Fica criada a Secretaria Executiva 
do FUNDEMA que será exercida pelo Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e de Recursos 
Hídricos - IEMA voltada a apoiar e secretariar os 
trabalhos do Conselho Gestor e atender as 
deliberações e serviços de competência deste.  
 

Parágrafo único. A estrutura 
administrativa da Secretaria Executiva do Fundo 
será custeada por recursos do próprio fundo, 
conforme deliberado pelo Conselho Gestor. 
 

SEÇÃO V 
DA GESTÃO FINANCEIRA 

 
Art. 15. A gestão financeira e contábil do 

FUNDEMA caberá ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Espírito Santo — BANDES. 
 

Parágrafo único. As atribuições do gestor 
financeiro serão estabelecidas no regulamento desta 
Lei. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
SEÇÃO I 

ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO 
CONSELHO GESTOR 

 
Art. 16. São atribuições do FUNDEMA: 

 
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias 

e extraordinárias do FUNDEMA e organizar as 
respectivas pautas; 

II - representar, ativa e passivamente, o 
Fundo em todos os atos jurídicos; 

III - assinar os cheques e as ordens bancárias 
que movimentam os recursos do Fundo; 

IV - designar os técnicos do IEMA que irão 
trabalhar na Secretaria Executiva do Fundo; 

V - submeter os projetos e programas à 
análise do Conselho Gestor; 

VI - assinar convênios e acordos previstos no 
Plano Anual; 

VII - apresentar a proposta do Plano Anual 
do Fundo e o Relatório Anual de Desempenho, bem 
como outras propostas advindas da Secretaria 
Executiva; 

VIII - elaborar proposta de cronograma de 
desembolso. 

 
 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO GESTOR 
 

Art. 17. São atribuições do Conselho Gestor 
do Fundo Estadual do Meio Ambiente: 
 

I - estabelecer as diretrizes e prioridades para 
a aplicação dos recursos do Fundo, com base nas 
proposições do Conselho Consultivo; 

II - deliberar sobre a estrutura administrativa 
do Fundo; 

III - aprovar o Plano Anual de Aplicação dos 
recursos destinados ao Fundo e acompanhar a sua 
execução; 

IV - analisar e aprovar projetos e programas, 
observando as prioridades estabelecidas nesta lei; 

V - assumir compromissos por conta de 
recursos do Fundo, até o limite do programa anual; 

VI - observar as diretrizes complementares 
do Conselho Consultivo que digam respeito ao 
Fundo; 

VII - zelar pela utilização prioritária dos 
recursos do Fundo; 

VIII - solicitar a colaboração do Conselho 
Consultivo nos casos omissos  no processo de 
alocação dos recursos do Fundo; 

IX - estabelecer a periodicidade e a forma de 
funcionamento para os trabalhos do Fundo; 

X - prestar contas aos órgãos competentes na 
forma da lei; 

XI - fixar critérios para análise prévia e 
emissão de parecer sobre projetos e programas 
apresentados ao Fundo; 

XII - expedir normas para acompanhamento 
e avaliação de projetos e programas; 

XIII - deliberar sobre a proposta de Plano 
Anual do Fundo; 

XIV - aprovar o relatório anual de atividades 
e de desempenho do Fundo; 

XV - elaborar seu regimento interno; 
 

Art. 18. O Conselho Gestor do Fundo 
encaminhará o Relatório Anual de Desempenho, 
devidamente fundamentado, para análise do 
Conselho Consultivo, fazendo parte integrante de 
pauta do CONSEMA, no início de cada ano. 
 
 

SEÇÃO III 
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

EXECUTIVA 
 

Art. 19.  São atribuições da Secretaria 
Executiva do FUNDEMA: 
 

I - encaminhar todas as questões de ordem 
administrativa e técnica internamente ao Fundo; 

II - manter atualizada a documentação e a 
escrituração contábil; 

III - cumprir as decisões do Conselho Gestor; 
IV - elaborar o Relatório Anual das 

Atividades e de Desempenho do Fundo; 
V - realizar todos os atos referentes a 

procedimentos licitatórios; 
VI - levantar os balancetes trimestrais e 

demonstrativos de contas; 



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 24 de novembro de 2009 

VII - sistematizar as informações dos 
serviços de contabilidade do Fundo de modo a 
acompanhar a evolução da receita e das despesas, 
emitindo relatórios trimestrais sucintos; 

VIII - encerrar, até o dia 31 de janeiro, o 
balanço anual do Fundo enfatizando, entre outros, o 
acompanhamento dos demonstrativos, evidenciando 
o resultado do exercício; 

IX - preparar a prestação de contas da 
aplicação dos recursos do Fundo com subsídios nos 
dados a serem fornecidos pela Instituição Bancária, 
prestadora de serviços financeiros do Fundo; 

X - definir modelos manuais e normas 
operacionais para a apresentação de projetos e 
programas ao Fundo, bem como de prestações de 
contas daqueles projetos aprovados; 

XI - analisar os relatórios periódicos sobre o 
desenvolvimento dos projetos e programas 
apresentados ao Fundo, com as recomendações 
cabíveis; 

XII - elaborar a proposta do Plano Anual do 
Fundo; 

XIII - realizar outras tarefas que lhe forem 
atribuídas pelo Conselho Gestor. 
 

Parágrafo único. Os projetos e programas 
para aplicação dos recursos do Fundo serão instruídos 
com parecer técnico da Secretaria Executiva. 
 

Art. 20. Fica autorizada aplicação financeira 
das disponibilidades do Fundo em operações ativas, 
de modo a preservá-las contra eventuais perdas do 
poder aquisitivo da moeda. 
 

Art. 21.  As aplicações dos recursos 
disponíveis no Fundo dar-se-ão com base nas 
deliberações do Conselho Gestor, mediante propostas 
em que estejam bem definidos os custos e benefícios 
adequados aos objetivos nelas previstos, assim como, 
claramente estabelecidos os resultados esperados, as 
metas e indicadores de desempenho, que serão 
utilizados na sua avaliação. 
 

Art. 22. O BANDES enviará ao Conselho 
Gestor extrato circunstanciado das operações 
realizadas com os recursos do Fundo, explicitando, 
quando for o caso, as razões da redução do valor 
aplicado decorrente da aplicação feita. 
 

 
CAPÍTULO V 

DO PLANO ANUAL DE ALOCAÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDO 

 
Art. 23. Os recursos do Fundo serão alocados 

segundo dispuser o seu Plano Anual de alocação, 
devidamente fundamentado, em conformidade com 
as prioridades estabelecidas pelo Conselho 
Consultivo, tendo em conta o saldo existente no 
fundo. 

Parágrafo único. O Conselho Gestor do 
Fundo divulgará, anualmente, no site da 
SEAMA/IEMA, o Relatório Anual de Desempenho, 
após submetê-lo ao Conselho Consultivo. 
 

Art. 24.  A prestação de contas não isenta os 
órgãos públicos ou entidades responsáveis pela 
aplicação dos recursos do Fundo, ao atendimento das 
normas legais de orçamento e de finanças públicas 
vigentes. 
 

Art. 25. É vedada à presidência do Conselho 
Gestor, por iniciativa ad referendum da mesma, 
definir a alocação de recursos do fundo. 
 

Art. 26. Os recursos destinados ao Fundo e 
não utilizados até o final do exercício, apurados no 
balanço anual, serão transferidos a crédito do mesmo 
Fundo no exercício seguinte. 
 

Art. 27.  A não aplicação ou a aplicação 
indevida dos recursos do Fundo implicará a adoção 
das seguintes medidas: 

I - devolução dos mesmo ao Fundo, 
devidamente atualizados na forma do índice previsto 
no instrumento legal a ser firmado e acrescido de 
juros de mora, não superior a 6% ao ano, no prazo de 
cinco dias úteis; 

II - se houver justificação, acolhida pelo 
Conselho Gestor, o favorecido só poderá ter acesso a 
novas operações com recursos do Fundo, após a 
plena regularização das pendências constatadas; 

III – ultrapassado o prazo, sem a devolução 
dos recursos, será o favorecido declarado inidôneo 
para contratar com a Administração Pública e seus 
Fundos, sendo o débito inscrito em dívida ativa; 
 

Parágrafo único. As medidas de que tratam 
os incisos I a III deste artigo não afastam a aplicação 
das demais cominações legais, cíveis e criminais 
cabíveis. 

 
CAPÍTULO VI 

DO ACOMPANHAMENTO DAS ALOCAÇÕES 
DE RECURSOS 

 
Art. 28.  Durante a implementação de 

projetos e pesquisas que receberem recursos do 
Fundo, os mesmos poderão ser inspecionados, por 
decisão do Conselho Gestor, ou por iniciativa do 
Conselho Consultivo, de modo a acompanhar seus 
andamentos. 
 

Art. 39. O Conselho Consultivo poderá 
estabelecer, sempre que julgar necessário, 
procedimentos adicionais para o acompanhamento 
dos projetos e pesquisas apoiados pelo Fundo. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 30. A conversão dos valores decorrentes 
de infrações administrativas ambientais e florestais, 
estabelecidas em norma legal específica, deverá 
obedecer às diretrizes e prioridades deste Fundo. 
 

Parágrafo único. Ocorrendo a efetivação da 
conversão de que trata o caput deste artigo, esta 
deverá ser comunicada ao Conselho Consultivo do 
Fundo. 
 

Art. 31. Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 32. O Poder Público Executivo 
regulamentará esta lei complementar no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, a contar da data de sua 
publicação. 
 

Art. 33. Ficam revogados os artigos 1°, 2°, 
30, 40. e, inciso VIII do artigo 10 da Lei 
Complementar n° 152, de 16/06/1999; art. 9°, inciso 
XVII e art. 33 da Lei Complementar n° 248, de 
28/06/2002. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 19 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 190/2009 
 
Senhor Presidente: 
 
 Dou conhecimento a essa Casa de Leis que 
vetei totalmente, por inconstitucionalidade formal, o 
Projeto de Lei n° 418/2009, de autoria do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das instituições financeiras 
concessionárias de valores a manter nas 
dependências dos estabelecimentos bancários, 
serviço de vigilância armada”. 
 
 O PL n° 418/2009, depois de aprovado nessa 
Assembleia, foi transformado no Autógrafo de Lei n° 
247/2009, vindo-me com o OF. N° 2350/SGP/ALES 
para cumprimento do disposto no artigo 66 da 
Constituição Estadual, atribuição que exerço a seguir 
com base no parecer emitido pela Procuradoria Geral 
do Estado que aprovo: 
 
 “A grande questão que se impõe no presente 
caso é saber qual é o tipo de competência legislativa 
que deve reger a regulação normativa da atividade de 
segurança privada. Tal se deve porque o próprio 
Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não firmou 
posicionamento peremptório sobre o tema, ora 
entendendo que tal assunto pertence ao campo da 
segurança pública (afeto à competência legislativa 
concorrente, prevista no art. 144 e parágrafos da 
CF/88), ora entendendo que tal assunto pertence ao 
campo da regulamentação do exercício das profissões 

(afeto à competência privativa da União, prevista no 
inciso XVI do art. 22 da CF/88). 
 
 Entretanto, por qualquer prisma que se 
apreenda o ponto em investigação, a conclusão será a 
mesma: o vertente autógrafo de lei é 
inconstitucional do ponto de vista formal. 
 
 Com efeito. 
 
 Caso se espose a tese da iniciativa legislativa 
privativa da União, é obvio que o Estado-membro 
não poderá cuidar, mediante lei, do tema em 
comento. Assim já decidiu o STF na seguinte 
hipótese: 

Ementa  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO 
DISTRITO FEDERAL 2.763, DE 16 DE 
AGOSTO DE 2001. CRIAÇÃO DE 
SERVIÇO COMUNITÁRIO DE QUADRA. 
LIMINAR DEFERIDA.  
Lei distrital que cria o "Serviço Comunitário 
de Quadra", caracterizado como serviço de 
vigilância prestado por particulares. 
Plausibilidade da alegação de contrariedade 
aos arts. 22, XVI, e 144, § 5º, da Constituição 
Federal. Riscos à ordem pública. Liminar 
deferida. (ADI 2752 MC/DF, Relator(a):  
Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento:  
12/02/2004, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno) 

 
 Por sua vez, caso se entenda que o tema em 
foco seja objeto da competência legislativa 
concorrente (tese mais robusta a nosso sentir), 
também não se poderá reputar como constitucional o 
autógrafo de lei em disquisição, pela singela razão de 
que já existe legislação nacional que dispõe sobre a 
segurança privada dos estabelecimentos financeiros. 
Trata-se da Lei n.º 7.102/1983, que regrou a questão 
ora em debate, criando sistemática própria de 
requisitos, permissões e ações administrativas 
visando à segurança do funcionamento de qualquer 
estabelecimento financeiro onde haja guarda de 
valores ou movimentação de numerário, incluindo 
nesse conceito bancos oficiais ou privados, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, associações de 
poupança, suas  agências, postos de atendimento, 
subagências e seções, assim como as cooperativas 
singulares de crédito e suas respectivas dependências. 
Basta ver, para tanto, o que dispõem os artigos 1º e 2º 
de tal diploma; in verbis:  
 

Lei n.º 7.102/1983 
 
Art. 1º É vedado o funcionamento de 
qualquer estabelecimento financeiro onde 
haja guarda de valores ou movimentação 
de numerário, que não possua sistema de 
segurança com parecer favorável à sua 
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aprovação, elaborado pelo Ministério da 
Justiça, na forma desta lei. (Redação dada 
pela Lei 9.017, de 1995)   (Vide art. 16 da 
Lei 9.017, de 1995) 
 
§ 1º Os estabelecimentos financeiros 
referidos neste artigo  compreendem  
bancos oficiais ou privados, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, 
associações de poupança, suas  agências, 
postos de atendimento, subagências e 
seções, assim como as cooperativas 
singulares de crédito e suas respectivas 
dependências. (Renumerado do parágrafo 
único com nova redação, pela Lei nº 11.718, 
de 2008) 
 
§ 2º O Poder Executivo estabelecerá, 
considerando a reduzida circulação 
financeira, requisitos próprios de segurança 
para as cooperativas singulares de crédito e 
suas dependências que contemplem, entre 
outros, os seguintes procedimentos: (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008) 
 
I – dispensa de sistema de segurança para o 
estabelecimento de cooperativa singular de 
crédito que se situe dentro de qualquer 
edificação que possua estrutura de segurança 
instalada em conformidade com o art. 2o 
desta Lei; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008) 
 
II – necessidade de elaboração e aprovação 
de apenas um único plano de segurança por 
cooperativa singular de crédito, desde que 
detalhadas todas as suas dependências; 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
 
III – dispensa de contratação de vigilantes, 
caso isso inviabilize economicamente a 
existência do estabelecimento.  (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008) 
 
§ 3º Os processos administrativos em curso 
no âmbito do Departamento de Polícia 
Federal observarão os requisitos próprios de 
segurança para as cooperativas singulares de 
crédito e suas dependências. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008) 
 
Art. 2º O sistema de segurança referido no 
artigo anterior inclui pessoas adequadamente 
preparadas, assim chamadas vigilantes; 
alarme capaz de permitir, com segurança, 
comunicação entre o estabelecimento 
financeiro e outro da mesma instituição, 
empresa de vigilância ou órgão policial mais 
próximo; e, pelo menos, mais um dos 
seguintes dispositivos: 

I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de 
filmagens que possibilitem a identificação 
dos assaltantes; 
 
II - artefatos que retardem a ação dos 
criminosos, permitindo sua perseguição, 
identificação ou captura; e 
 
III - cabina blindada com permanência 
ininterrupta de vigilante durante o expediente 
para o público e enquanto houver 
movimentação de numerário no interior do 
estabelecimento. 

 
 Como se nota, ainda que se entenda que o 
assunto em foco esteja sob a égide da competência 
legislativa concorrente, tem-se que já existe em vigor 
um sistema engendrado pela legislação nacional 
regrando a segurança privada nos estabelecimentos 
financeiros e congêneres. Com isso, fica revelado que 
o intuito primacial do Autógrafo de Lei n.º 249/2009 
é, em verdade, criar um sistema normativo paralelo, 
em contraposição às normas nacionais a que deveria 
guardar obediência, de modo a causar interferência 
na regular eficácia da legislação editada pela União12. 
 
 Espanca qualquer dúvida quanto a isso o fato 
de que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar 
símile questão, posicionou-se pela 
inconstitucionalidade da legislação estadual, 
conforme esclarece o seguinte julgado: 
 

Ementa 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
14.861/05, DO ESTADO DO PARANÁ. 
INFORMAÇÃO QUANTO À PRESENÇA 
DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS EM ALIMENTOS E 
INGREDIENTES ALIMENTARES 
DESTINADOS AO CONSUMO 
HUMANO E ANIMAL. LEI FEDERAL 
11.105/05 E DECRETOS 4.680/03 E 
5.591/05. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE PARA 
DISPOR SOBRE PRODUÇÃO, 
CONSUMO E PROTEÇÃO E DEFESA 
DA SAÚDE. ART. 24, V E XII, DA 

                                                           
12 Valem, portanto, as lições professoradas pelo Ministro 
Gilmar Mendes, quando do julgamento da Ação Direita de 
Inconstitucionalidade n.º 3.035, que assim podem ser 
resumidas: “Não se afigura admissível que no uso da 
competência residual o Estado do Paraná formule uma 
disciplina que acaba por afastar a aplicação das normas 
federais de caráter geral. Na referida Medida Provisória 
encontra-se uma disciplina específica em relação ao 
plantio e comercialização de soja geneticamente 
modificada. [...]. Aplicada a Lei estadual, restará 
obviamente prejudicada a eficácia do ato federal, que foi 
editado para a solução de um problema que transcende a 
esfera de Estados singulares”. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ESTABELECIMENTO DE NORMAS 
GERAIS PELA UNIÃO E 
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS 
ESTADOS.  
1. Preliminar de ofensa reflexa afastada, 
uma vez que a despeito da constatação, 
pelo Tribunal, da existência de normas 
federais tratando da mesma temática, está o 
exame na ação adstrito à eventual e direta 
ofensa, pela lei atacada, das regras 
constitucionais de repartição da 
competência legislativa. Precedente: ADI 
2.535-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
DJ 21.11.03.  
2. Seja dispondo sobre consumo (CF, art. 
24, V), seja sobre proteção e defesa da 
saúde (CF, art. 24, XII), busca o 
Diploma estadual impugnado inaugurar 
regulamentação paralela e 
explicitamente contraposta à legislação 
federal vigente.  
3. Ocorrência de substituição - e não 
suplementação - das regras que cuidam 
das exigências, procedimentos e 
penalidades relativos à rotulagem 
informativa de produtos transgênicos 
por norma estadual que dispôs sobre o 
tema de maneira igualmente abrangente. 
Extrapolação, pelo legislador estadual, 
da autorização constitucional voltada 
para o preenchimento de lacunas acaso 
verificadas na legislação federal. 
Precedente: ADI 3.035, rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJ 14.10.05.  
4. Declaração de inconstitucionalidade 
conseqüencial ou por arrastamento de 
decreto regulamentar superveniente em 
razão da relação de dependência entre sua 
validade e a legitimidade constitucional da 
lei objeto da ação. Precedentes: ADI 437-
QO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.02.93 
e ADI 173-MC, rel. Min. Moreira Alves, 
DJ 27.04.90. 5. Ação direta cujo pedido 
formulado se julga procedente. (ADI 
3645/PR, Relator(a): Min. ELLEN 
GRACIE, Julgamento: 31/05/2006, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno)    

 
 Destarte, assumida a premissa da regência 
de condomínio legislativo no caso, resta estreme de 
dúvidas que a produção do autógrafo em foco não 
se pautou de acordo com os ditames da 
competência legislativa suplementar dos Estados-
membros, já que, ao invés de complementar a 
legislação nacional quanto ao tema de que trata, 
inaugura sistema paralelo, capaz de interferir na 
regular eficácia daquele plexo normativo”. 

 Por tudo quanto foi dito, conclui-se que o 
PL n° 418/2009 peca por inconstitucionalidade 
formal, razão da aposição do veto total. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 23 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 191/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Através da presente solicito os bons ofícios 
de V. Exª. no sentido de devolver ao Poder 
Executivo o Projeto de Lei que dispõe sobre 
alterações na Lei Complementar n° 442/2008, 
encaminhado a essa Casa de Leis através da 
Mensagem n° 180/2009, para reexame da matéria. 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1461 
 

APROVA A 7ª ALTERAÇÃO 
DE QUADRO DE 
DETALHAMENTO DE 
DESPESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 

 
A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe a 
Lei Nº 8.969, de 30 de julho de 2008 e a Lei Nº 
9.111, de 15 de janeiro de 2009;  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Proceder na forma dos Anexos I e 

II a este Ato, a 7ª alteração do Quadro de 
Detalhamento de Despesa, publicado em 
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conformidade com o Ato 3921, de 23 de janeiro de 
2009. 

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

de sua publicação. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – ANEXO I - 

SUPLEMENTAÇÃO 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
01.000 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 
   

01.101 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

     
0112208012002 REMUNERAÇÃO 

DE PESSOAL 
ATIVO DA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESPÍRITO SANTO 

   

     
 Obrigações 

Patronais 
 
3.1.90.13.00 

 
0101 

 
250.000 

 
  TOTAL 250.000 

 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – ANEXO II - 

ANULAÇÃO 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
01.000 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 
   

01.101 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

     
0112208012002 REMUNERAÇÃO 

DE PESSOAL 
ATIVO DA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
 
 
 
 

3.1.90.11.00 

 
 
 
 
 

0101 

 
 
 
 
 

250.000 
 

  TOTAL 250.000 

 
ERRATA 

 
 No Ato nº 1524, de 09.11.2009, publicado 
em 10.11.2009, 
 
 Onde se lê: 
 
 “(...) GEANDRA PANCIERE GUERRA 
(...)”. 
 
 Leia-se: 
 
 “(...) GEANDRA PANCIERI GUERRA 
(...)”. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1583 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução nº 1745, de 12.12.94, e do Ato nº 2488, 
de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, o servidor efetivo 
AGNALDO DOS SANTOS MOTTA, matrícula 
201075, para o exercício da seguinte Função 
Gratificada: Coordenação da Folha de Pagamento 
de Deputado, no âmbito da Diretoria Legislativa 
Administrativa – DLA, nos termos do artigo 3º, III, 
do Ato nº 2488, publicado em 17.03.2008, sem 
prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1584 
 
 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, MARCIO SODRÉ DE ABREU, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1585 
 

 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, HELOISA BISSOLI ZULCÃO, 
do cargo em comissão de Operador de Computação 
Gráfica, referência OCGTV, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1586 

 
 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, THAINAH DA COSTA 
RAMOS, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1587 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1588 

 
 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, MIRIAN SILVA TEIXEIRA, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1589 
 

 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, DANIELA CARVALHO DOS 
SANTOS WANDEKOCKEN, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1590 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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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, ELIANE DE OLIVEIRA 
WAKIM, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Euclério Sampaio 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 093905/2009. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1591 
 
 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, MARCIO SODRÉ DE ABREU, para exercer 
o cargo em comissão de Operador de Computação 
Gráfica, referência OCGTV, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1592 
 
 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, HELOISA BISSOLI ZULCÃO, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1593 

 
 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, ALAN DIAS DE OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1594 

 
 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, EDSON BERGER, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1595 

 
 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 
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1994, ANDRESSA HUPP, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1596 
 

 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, RODRIGO RAMOS DA ROCHA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, no gabinete do Deputado Paulo Roberto 
Ferreira, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 094008/2009. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1597 

 
 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, DANILO JOSÉ JUFFO RODRIGUES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Euclério Sampaio, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 093905/2009. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1598 

 
 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, RENATO NASCIMENTO 
FURTADO, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1599 

 
 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, FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1600 

 
 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, ANTÔNIO ADOLFO GABURRO 
SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
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Adjunto Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

COMUNICADO DA MESA DIRETORA 
 
A partir desta data, estaremos distribuindo os novos 
computadores locados pela Casa, de acordo com a 
prioridade estabelecida pela Mesa Diretora. 
 
As novas máquinas serão entregues aos setores em 
substituição às existentes, isto é, para cada máquina 
entregue será retirada uma dentre as mais novas 
recebidas pelo setor contemplado, a fim de que 
possam ser redistribuídas para aqueles setores onde 
existe deficiência de equipamentos e que não será 
contemplados com máquinas novas. 
 
No caso específico dos Gabinetes, de acordo com a 
decisão da Mesa Diretora, serão entregues 5 (cinco) 
novos equipamentos e retirados todos os existentes. 
 
No caso de existir no Gabinete mais do que cinco 
máquinas, todas serão recolhidas num primeiro 
momento e, posteriormente (no prazo mais curto 
possível), as máquinas excedentes serão devolvidas, 
após passarem por um processo de upgrade, onde 
terão sua memória expandida e o monitor substituído 
por um mais eficiente e adequado (em termos de 
consumo de energia e emissão de radiação). 
 
O backup dos arquivos de caráter pessoal (textos, 
fotos, músicas etc.), porventura existentes nas 
máquinas que serão retiradas, deve ser feito pela 
pessoa interessada. O backup dos arquivos de 
trabalho será realizado sob a supervisão dos técnicos 
da DLCPD e os dados copiados serão transpostos 
para as máquinas novas.  
 
As máquinas retiradas serão objeto de triagem por 
uma Comissão Técnica nomeada pela DLCPD, com 
o objetivo de separar aquelas que serão redistribuídas 
aos diversos setores da Casa, daquelas que serão 
doadas pela Casa às entidades por ela selecionadas e, 
ainda, daquelas que, por não mais apresentarem 
condições satisfatórias para upgrade, serão 
descartadas como inservíveis. 
 
Os casos omissos serão objeto de estudo técnico 
desenvolvido pela DLCPD e de decisão a ser tomada 
pela Mesa Diretora da ALES. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 569 
 

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

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

NOME CARGO DIAS ARTIGO A PARTIR

Roseane Cosme 
Mattos 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 01 142 13.08.2009 

Sandra Lucia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 26.08.2009 

Roseane Cosme 
Mattos 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 01 129 02.09.2009 

Roseane Cosme 
Mattos 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 10 129 11.09.2009 

Sandra Lucia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 21.09.2009 

Roseane Cosme 
Mattos 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 02 142 22.09.2009 

Marta Goretti 
Marques 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 02 129 01.10.2009 

Idalina  Antonia 
Botti de Araujo 

Assistente   de 
Apoio Legislativo 03 129 07.10.2009 

Sandra Lucia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 08.10.2009 

Florsina Boeker 
Querino 

Agente de Apoio 
Legislativo 60 129 12.10.2009 

Sandra Lucia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 13.10.2009 

Tânia Regina 
Araujo 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 02 129 22.10.2009 

Silvia Helena 
Altoe 

Assistente  
Legislativo 03 129 27.10.2009 

Jose Cezar 
Pedreira da Silva 
Filho 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 90 129 28.10.2009 

Kellyta Felix da 
Silva 

Assistente  
Legislativo 14 129 03.11.2009 

Kelly Cristina 
Dias de Souza 

Assistente  
Legislativo 04 129 03.11.2009 
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Daniela Alberto 
de Paiva 

Assistente  
Legislativo 02 129 04.11.2009 

Nayr Caliari  de 
Aguiar 

Adjunto   
Legislativo 01 129 04.11.2009 

Rubens Jose do 
Nascimento 

Assistente  
Legislativo 03 129 04.11.2009 

Adenilson Soares 
Sobreiro   

Assistente   
Legislativo 02 129 09.11.2009 

Carlos Marciano 
Medeiros 
Sobrinho 

Assistente  
Legislativo 15 129 09.11.2009 

Gilberto Valliati Assessor 
Legislativo 01 129 09.11.2009 

Gheizianne 
Pereira Bicas 
Martins 

Adjunto  
Legislativo 05 129 09.11.2009 

Herman Merçon 
Pinel 

Assistente  
Legislativo 01 129 09.11.2009 

Lutiane Amélia 
Grecco 

Adjunto 
Legislativo 01 129 09.11.2009 

Maria Tereza 
Guidoni Nippes 

Agente  de Apoio 
Legislativo 01 129 09.11.2009 

Ângela Ximenes 
Aragão 

Agente  de Apoio 
Legislativo 02 142 10.11.2009 

Adriane 
Sperancini 
Martins 

Taquígrafo 
Parlamentar 

Revisor 
01 129 10.11.2009 

Izanuzes  Maria 
de Baptista 

Adjunto  
Legislativo 01 129 10.11.2009 

Nayr Caliari  de 
Aguiar 

Adjunto   
Legislativo 04 129 10.11.2009 

Rosana Silva de 
Souza Pinheiro 

Assistente 
Legislativo 02 129 10.11.2009 

Simone Camata 
Caversan 

Assistente 
Legislativo 02 129 10.11.2009 

Augusto Pereira 
de Abreu 

Assistente 
Legislativo 03 129 11.11.2009 

Lutiane Amélia 
Grecco 

Adjunto 
Legislativo 01 129 11.11.2009 

Maria do Carmo 
de Almeida Lima 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 01 129 11.11.2009 

Priscila Bauer 
Lozer 

Adjunto   
Legislativo 02 129 11.11.2009 

Ângela Maria 
Gomes 
Nascimento 

Assistente  de 
Apoio Legislativo 01 129 12.11.2009 

Marcos Colnago 
Cunha 

Assessor 
Legislativo 01 129 12.11.2009 

Eliane Ribeiro 
Nunes 

Assistente 
Legislativo 15 129 14.11.2009 

Adriane 
Sperancini 
Martins 

Taquígrafo 
Parlamentar 

Revisor 
01 129 16.11.2009 

Andre Luiz Souza 
da Silva 

Adjunto 
Legislativo 05 129 16.11.2009 

Augusto Pereira 
de Abreu 

Assistente 
Legislativo 01 129 16.11.2009 

Marise de 
Almeida Ávila 

Analista 
Legislativo - 2ª 

Categoria 
02 129 16.11.2009 

Paulo Roberto da 
Silva Filho 

Agente de Apoio 
Legislativo 03 129 17.11.2009 

Roberta Machado 
Soncini 

Adjunto 
Legislativo 01 129 17.11.2009 

Eilda Christina 
Patrocínio 
Cypreste 

Adjunto 
Legislativo 04 129 18.11.2009 

Lutiane Amélia 
Grecco 

Adjunto 
Legislativo 01 129 18.11.2009 

Paula Maroto 
Gasiglia Schwan 

Assistente 
Legislativo 03 129 18.11.2009 

Roberto Antonio 
Bressiane 

Analista 
Legislativo - 2ª 

Categoria 
03 129 18.11.2009 

Andre Santos 
Correa 

Assistente 
Operacional 

Câmera e 
Produção 

01 129 19.11.2009 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 de novembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ROCHANA CANAL 
BRAVIM 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 26.11.2009 a 25.11.2010 
5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
19 de novembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: GABRIEL ROCHA 
COUZI BARBOSA 
VIANA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 20.11.2009 a 19.11.2010 
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5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
3.3.90.36.00 
 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
20 de novembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
ATOS DAS DIRETORIA LEGISLATIVAS 

DLCPT 
 

O DIRETOR LEGISLATIVO DAS COMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, COM O 
REFERENDO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
MESA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E 

COM BASE NO DISPOSTO NO § 1º DO 
ARTIGO 2º DO ATO Nº 744, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO DE 15 DE 

MAIO DE 1995, RESOLVE BAIXAR A 
SEGUINTE 

 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO/DLCPT – ALES Nº 

05/2009 
(IS/DLCPT-ALES Nº 05/2009) 

 
Art. 1º A coordenação das atividades técnicas e 
administrativas da Secretaria da Comissão de Cultura 
será exercida pelo servidor Sebastião Ribeiro Filho, 
matrícula nº 201859-02. 
 
Art. 2º Fica revogada a Instrução de Serviço/DLCPT 
nº 03/2008, publicada no Diário do Poder Legislativo 
de 18.04.2008. 
 
Art. 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

MARCELO SIANO LIMA 
DIRETOR LEGISLATIVO/DLCPT 

 
CIENTE. DE ACORDO. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 
 

O DIRETOR LEGISLATIVO DAS COMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, COM O 
REFERENDO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
MESA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E 

COM BASE NO DISPOSTO NO § 1º DO 
ARTIGO 2º DO ATO Nº 744, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO DE 15 DE 

MAIO DE 1995, RESOLVE BAIXAR A 
SEGUINTE 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO/DLCPT – ALES Nº 
06/2009 

(IS/DLCPT-ALES Nº 06/2009) 
 

Art. 1º A coordenação das atividades técnicas e 
administrativas da Secretaria da Comissão de 
Turismo será exercida pelo servidor Renato Barbosa 
de Morais, matrícula nº 206206. 
 
Art. 2º Fica revogada a Instrução de Serviço/DLCPT 
nº 03/2008, publicada no Diário do Poder Legislativo 
de 18.04.2008. 
 
Art. 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de novembro de 2009. 
 

MARCELO SIANO LIMA 
DIRETOR LEGISLATIVO/DLCPT 

 
CIENTE. DE ACORDO. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 
 

COMUNICADO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico Nº 039/2009 
Processo Nº: 093342/09 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para 
AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP 
PARA A REDE DE COMUNICAÇÃO DE 
DADOS DA ALES, listados no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 07/12/2009 às 
14:00h. 
Abertura das Propostas:  
07/12/2009 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa:  
07/12/2009 às 16:00h. 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou  pelos Tel/Fax.: (27) 
3382-3874 ou 3382-3754 
 
Vitória/ES, 23 de novembro de 2009. 
 

Simone Zuccolotto 
Pregoeira Oficial/ALES 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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