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ATAS DAS SESSÕES 
 

OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 
DE OUTUBRO DE 2010. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, César Colnago, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Luzia Toledo e Sargento 
Valter de Paula) 

 

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

(Comparece o Senhor Deputado 
Claudio Vereza) 

 

(A convite do Presidente, assume a 
1.ª Secretaria o Senhor Deputado 
Claudio Vereza e a 2.ª Secretaria o 
Senhor Deputado Doutor 
Hércules)  

 

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

(O Senhor Doutor Hércules lê 
Salmos, 37:03) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da octogésima oitava sessão 
ordinária, realizada em 29 de setembro de 2010. 
(Pausa) 
 

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

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Vandinho Leite e Paulo 
Roberto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 

AQUICULTURA E PESCA 

OFÍCIO N.º 1744/2010 
 
Vitória, 24 de setembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminhamos a Vossa Excelência em 
atendimento ao disposto no Artigo 116, parágrafo 
segundo, da Lei 8.666/93, cópias dos seguintes 
Convênios firmados por esta Secretaria: 
 
• Convênio SEAG N.º 0013/2010, com o Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico do Café - CETCAF; 
• Convênio SEAG N.° 0014/2010 com o Município 
de Vila Valério; 
• Convênio SEAG N.° 0035/2010 com o Município 
de Linhares; 
• Convênio SEAG N.° 0036/2010 com o Município 
de Linhares; 
• Convênio SEAG N.° 0037/2010 com o Município 
de Linhares; 
• Convênio SEAG N.° 0041/2010 com a 
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São 
Gabriel - COOABRIEL; 
• Convênio SEAG N.° 0045/2010 com o Município 
de São Gabriel da Palha; 
• Convênio SEAG N.° 0053/2010 com o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Muqui; 
• Convênio SEAG N.° 0061/2010 com o Município 
de Vargem Alta;  
• Convênio SEAG N.° 0062/2010 com o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Viana; 
• Convênio SEAG N.° 0063/2010 com o Município 
de Alto Rio Novo;  
• Convênio SEAG N.° 0065/2010 com a 
Associação de Pequenos Produtores Familiares de 
Pedro Palácios e Região; 
• Convênio SEAG N.° 0066/2010 com a 
Associação Escola da Família Agrícola de 
Marilândia;  
• Convênio SEAG N.° 0067/2010 com a Sociedade 
Pro-Melhoramento de Araguaia - SOCIPROMA; 
• Convênio SEAG N.° 0069/2010 com o Município 
de Afonso Cláudio;  
• Convênio SEAG N.° 0070/2010 com o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Mimoso do Sul; 
• Convênio SEAG N.° 0073/2010 com o 
Movimento de Educação Promocional do Espírito 
Santo - MEPES; 
• Convênio SEAG N.° 0081/2010 com o Município 
de Piúma;  
• Convênio SEAG N.° 0086/2010 com o Município 
de Ibiraçu; 
• Convênio SEAG N.° 0100/2010 com o Município 
de Piúma; 
• Convênio SEAG N.° 0103/2010 com o Município 
de Afonso Cláudio;  
• Convênio SEAG N.° 0105/2010 com o Município 
de Ibatiba;  
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• Convênio SEAG N.° 0108/2010 com o Município 
de Alto Rio Novo; 
• Convênio SEAG N.° 0111/2010 com o Município 
de Ponto Belo; 
• Convênio SEAG N.° 0123/2010 com a 
Associação dos Produtores Assentados de Rio 
Quartel. 
 

Respeitosamente, 
 

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER 
Secretário de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca - Em 
Exercício 

Rua: Raimundo Nonato, 116 – Forte São João  
Vitória/ES – CEP: 29.017-160 

Tel: (27) 3636-3668/ 3688 – E mail: seag.es.gov.br 
 
Ao  
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Ciente. Às Comissões de Agricultura e 
de Finanças. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 

AQUICULTURA E PESCA 
 

OFÍCIO N.º 1745/2010 
 
Vitória, 24 de setembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminhamos a Vossa Excelência em 
atendimento ao disposto no Artigo 116, parágrafo 
segundo, da Lei 8.666/93, cópias dos seguintes 
Termos Aditivos firmados por esta Secretaria: 

 
• Termo de Rescisão SEAG N.° 0005/2010 com 
o Município de Santa Maria de Jetibá; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0096/2010 com o 
Município de Governador Lindenberg; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0117/2010 com o 
Município de Marilândia; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0139/2010 com o 
Município de Boa Esperança; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0140/2010 com o 
Município de Rio Bananal; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0144/2010 com o 
Município de João Neiva; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0147/2010 com a 

Empresa Terraminas Terraplanagem e Construções 
Ltda; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0148/2010 com o 
Município de Sooretama; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0149/2010 com o 
Município de Irupi; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0150/2010 com o 
Município de Santa Leopoldina; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0151/2010 com o 
Município de Santa Leopoldina; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0152/2010 com o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim;  
• Termo Aditivo SEAG N.° 0153/2010 com o 
Município de Conceição do Castelo; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0155/2010 com o 
Município de Marechal Floriano; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0156/2010 com o 
Município de Itarana; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0157/2010 com o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0164/2010 com o 
Município de Afonso Cláudio; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0165/2010 com o 
Município de Itarana;  
• Termo Aditivo SEAG N.° 0165/2010 com o 
Município de Itarana;  
• Termo Aditivo SEAG N.° 0166/2010 com o 
Município de Aracruz; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0168/2010 com o 
Município de Jerônimo Monteiro; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0169/2010 com o 
Município de Brejetuba; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0172/2010 com a Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito 
Santo - FETAES; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0174/2010 com o 
Município de Santa Leopoldina; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0175/2010 com a Empresa 
Construtora Roma Ltda; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0178/2010 com o 
Município de Conceição do Castelo; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0179/2010 com o 
Município de Aracruz; 
• Termo Aditivo SEAG N.° 0180/2010 com a 
Empresa CTS Engenharia e Serviços Ltda - Epp. 
 

Respeitosamente, 
 

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER 
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca - Em Exercício 
Rua: Raimundo Nonato, 116 – Forte São João 

Vitória/ES – CEP: 29.017-160  
Tel: (27) 3636-3668/ 3688 – E mail: seag.es.gov.br 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º-2010 
 
Vitória, 29 de setembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas minhas 
ausências nas sessões ordinárias dos dias 21 e 27 de 
setembro, nos termos do §6.º do artigo 305 do 
Regimento Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
SARGENTO VALTER DE PAULA 

Deputado Estadual 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Justificadas as ausências. À Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º-2010 
 
Vitória, 29 de setembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que sejam justificadas 
minhas ausências nas sessões ordinárias dos dias 27 e 
28 de setembro, nos termos do §6.º do artigo 305 do 
Regimento Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

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

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º-2010 
 
Vitória, 29 de setembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 28 de setembro, nos 
termos do §6.º do artigo 305 do Regimento Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

- Justificada a ausência. À Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 84/2010 
 
Vitória, 29 de setembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

REGINALDO ALMEIDA Deputado com 
assento nesta Casa de Leis, vem por meio desta 
informar que estará impossibilitado de participar da 
Sessão Ordinária dos dias 28 e 29 de setembro do ano 
em curso, por motivos de força maior. 

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

 
Cordiais saudações. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

Líder do PSC 
 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 162/2010 

 
Vitória, 1.º de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por 
vícios de inconstitucionalidade formal e material o 
Projeto de Lei n° 63/2010, de autoria do Deputado 
Claudio Vereza, que “Dispõe sobre a coleta de 
frascos de medicamentos vencidos ou vazios no 
âmbito do Estádio e dá outras providências”. 

O projeto de lei em apreço, depois de 
apreciado nessa Casa de Leis, foi transformado no 
Autógrafo de Lei n° 172/2010 e encaminhado à 
manifestação do Poder Executivo como determina a 
Constituição. E, para o meu pronunciamento, mandei 
ouvir o órgão jurídico do Estado que se manifestou 
com o seguinte parecer que aprovo plenamente: 

 
“O presente Autógrafo de Lei tem 
por escopo viabilizar a proteção ao 
meio ambiente e a saúde pública, eis 
que regulamenta o descarte de 
frascos de medicamentos vazios ou 
vencidos. 
 
A preocupação do legislador sobre o 
tema é de grande valia, 
principalmente se considerarmos que 
as substâncias químicas presentes nas 
sobras de remédios despejadas em 
ralos, pias ou lixo comum acabam em 
rios, ou qualquer outro meio de 
distribuição de águas, fazendo com 
que sejam encontrados fármacos nas 
águas consumidas não somente pelos 
animais, mas também pelos seres 
humanos. Ademais, tais componentes 
químicos podem afetar o solo e o ar, 
acarretando prejuízos incalculáveis. 
 
Não obstante a relevância do assunto, 
não foram traçados contornos nítidos 
que busquem a efetividade da norma 
no tocante a execução das medidas 
sugeridas, eis que o Projeto de Lei 
sequer menciona as diversas normas 
sanitárias a serem estritamente 
observadas no manuseio e abrigo de 
medicamentos.  

E, diga-se de passagem, tais 
contornos não foram (e nem 
poderiam ter sido) traçados, em razão 
de se tratar de medidas executórias 
típicas do Poder Executivo, do que se 
conclui que a competência do Estado 
não foi exercida de forma válida. 
Como adiante se verá, o diploma 
legislativo encontra-se eivado de 
vício de inconstitucionalidade formal 
e material. 
 
Nesse contexto, destaca-se a 
ocorrência de inconstitucionalidade 
formal, tendo em vista o 
procedimento exigido pelo artigo 84, 
incisos II e VI, alínea “a”3, da 
Constituição Federal e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI4, da 
Constituição Estadual. 
 
Verifica-se que a proposição 
normativa trata de procedimento já 
realizado pelo Poder Executivo, 
inclusive por meio da Vigilância 
Sanitária que integra um conjunto de 
ações que têm por escopo a 
prevenção de doenças e agravos, a 
proteção, promoção e recuperação da 
saúde da população, centrando-se, 
predominantemente, no controle de 
riscos, cabendo-lhe avaliar, gerenciar 
e comunicar os riscos relacionados a 
produtos, serviços e tecnologias 
relacionadas com a saúde humana e 
ambiental. 
 
Vale a pena pontuar algumas 
atribuições do Núcleo Especial de 
Vigilância Sanitária – NEVS do 
Estado do Espírito Santo: 
  
I - realizar ações que promovam o 
conhecimento, a detecção e a 
prevenção de mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da 
saúde individual ou coletiva; 
 
II - recomendar a adoção de medidas 
de prevenção e controle das doenças 
e agravos; 
 
III - gerenciar os Sistemas de 
Informações Epidemiológicas e 
processar as análises que lhe forem 
pertinentes; 
 
IV - coordenar, acompanhar, avaliar 
e executar, em caráter complementar, 
as atividades referentes à eliminação, 
à diminuição e à prevenção de riscos 
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à saúde, relativas aos problemas 
sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação 
de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem à saúde, 
compreendidas todas as etapas da 
produção ao consumo e ao controle 
da prestação de serviços de interesse 
da saúde.5 
 
Evidente, portanto, que qualquer 
Projeto de Lei que intente vincular o 
Chefe do Poder Executivo no 
exercício de sua competência quanto 
à gestão da Administração deve ser 
rejeitado pela sua 
inconstitucionalidade. É o que se 
infere, inclusive, do posicionamento 
já consolidado pelo Supremo 
Tribunal Federal: 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR Nº 11.370/99, 
DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. DIREITOS E 
VANTAGENS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS ESTADUAIS. 
ALEGADA CONTRARIEDADE 
AOS ARTS. 2º; 37, CAPUT; 61, § 
1º, II, C; E 84, II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Plausibilidade das alegações de 
inconstitucionalidade em relação à 
ocorrência de vício de iniciativa 
legislativa e à supressão de poderes 
do Governador do Estado no 
exercício da direção superior da 
Administração Pública estadual. 
Medida cautelar deferida para 
suspender, até o julgamento final da 
ação, a eficácia do diploma 
normativa sob enfoque6. 
(Grifos acrescidos) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL 
235/02. CRIAÇÃO DE 
CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS 
DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA 
DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA 
INICIATIVA RESERVADA. 
ATUAÇÃO PARLAMENTAR. 
IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. Circunscrições 
regionais de trânsito. Instituição. 
Matéria reservada à iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo, a quem 
compete, com exclusividade, 

exercer a direção superior da 
administração estadual e dispor 
sobre sua organização e estrutura. 
Observância ao modelo federal pelos 
estados-membros, que têm 
autonomia para se auto-organizarem 
nos limites impostos pela 
Constituição Federal. 2. Inércia do 
Poder Executivo para a deflagração 
do processo legislativo das matérias 
de sua competência. Atuação 
parlamentar. Impossibilidade. Em 
virtude da cláusula constitucional da 
reserva de iniciativa, somente ao 
Governador, que detém o poder 
discricionário, compete avaliar a 
conveniência e a oportunidade 
administrativa e financeira de serem 
criados órgãos regionais na estrutura 
organizacional direta e indireta. Ação 
julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 235, de 30 de abril de 
2002, do Estado do Espírito Santo.7 
(Grifos acrescidos) 
 
Destaque-se, ainda, que, como 
conseqüência da 
inconstitucionalidade formal, o 
autógrafo em comento torna-se 
igualmente inconstitucional em seu 
aspecto material, por cuidar de 
matéria inserida no rol de 
competências do Chefe do Poder 
Executivo. Trata-se aqui de ofensa ao 
Princípio da Reserva da 
Administração. 
 
A Suprema Corte nos informa o 
conteúdo da Reserva da 
Administração: 
 
(...) 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 
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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.8 
(Grifos acrescidos) 
 
Alem disso, ao determinar que o 
Estado proceda à interdição dos 
estabelecimentos que não se 
adequarem à norma, conforme o art. 
4º, inciso III, o Autógrafo de Lei em 
questão, novamente, interferiu em 
matéria de gestão, organização e 
funcionamento da Administração 
Pública.  
 
Afinal, não pode o Poder Legislativo 
definir a conduta do Poder 
Executivo, mormente quando a 
norma proposta trata de matéria afeta 
Administração Pública. Essa é função 
do Poder Executivo, que deverá ser 
executada pelo Governador do 
Estado com o auxílio de seus 
Secretários, únicos responsáveis pela 
direção superior da Administração 
(artigo 84, II, Carta Federal). 
Importa observar que tal interferência 
do Poder Legislativo na esfera do 
Poder Executivo afronta o Princípio 
Constitucional da Separação e da 
Harmonia dos Poderes, contido no 
artigo 2º Constituição Federal, que 
visa estabelecer o equilíbrio nas 
atuações dos três Poderes – 
Executivo, Legislativo e Judiciário – 
ao vedar a invasão de qualquer um 
destes nas esferas dos demais, 
garantindo, assim, a perpetuação de 
nossa democracia. 
 
O Supremo Tribunal Federal aponta a 
ocorrência de afronta ao Princípio da 
Separação e Harmonia entre os 
Poderes quando o Poder Legislativo 
usurpa competência conferida pela 
Constituição Federal privativamente 
ao Chefe do Poder Executivo: 
 
EMENTA: AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 61, 
§ 1º, DA CB/88. COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA. CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. LEGISLAÇÃO 
LOCAL. FATOS E PROVAS. 
SÚMULAS 279 E 280 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Supremo Tribunal Federal fixou 
jurisprudência no sentido de que o 
artigo 61, § 1º, da Constituição do 
Brasil, confere ao Chefe do Poder 
Executivo a competência privativa 
para iniciar os processos de 
elaboração de textos legislativos que 
disponham sobre a criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na 
Administração Direta e Autárquica, o 
aumento da respectiva remuneração, 
bem como os referentes a servidores 
públicos da União e dos Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria. 
Esta cláusula da reserva de 
iniciativa, inserta no § 1º do artigo 
61 da Constituição de 1988, é 
corolário do princípio da harmonia 
e interdependência entre os 
Poderes, sendo de compulsória 
observância pelos entes-federados, 
inclusive no exercício do poder 
reformador que lhes assiste. 
Precedentes. 2. Para dissentir-se do 
acórdão recorrido seria necessário o 
reexame de legislação local e de fatos 
e provas, circunstâncias que 
impedem a admissão do recurso 
extraordinário ante os óbices das 
Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo 
Tribunal Federal. Agravo regimental 
a que se nega provimento.9 (Grifos 
acrescidos) 
 
EMENTA: CAUTELAR. 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
QUE TEM POR OBJETO A 
NORMA DO PAR-3. DO ART. 82, 
SEGUNDO A QUAL "O 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
DO ESTADO SERÁ FEITO, 
IMPRETERIVELMENTE, ATÉ O 
10. DIA UTIL DE CADA MES". 
Norma que, a um primeiro 
enfoque, e de ter-se por violadora 
do princípio da separação dos 
Poderes, por pretender regular 
matéria de competência exclusiva 
do Chefe do Poder Executivo, 
porque inerente a direção superior 
da administração estadual, que lhe 
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esta afeta. Presença indisfarçável do 
"periculum in mora", representado 
pelos danos que a observância da 
aludida norma poderá acarretar para 
o Tesouro do Estado. Cautelar 
deferida.10 
(Grifos acrescidos) 
 
Ora, é patente neste caso a 
interferência ilegítima do Poder 
Legislativo na seara do Poder 
Executivo, ferindo tanto o postulado da 
Reserva da Administração quanto o 
Princípio da Separação e da Harmonia 
dos Poderes, pelo que faz-se mister 
declarar, também, a 
inconstitucionalidade material do 
Autógrafo de Lei em análise”. 

 
Em que pese o projeto de lei tratar de matéria 

relevante, o veto total se impõe por estar ele eivado de 
inconstitucionalidade tanto formal quanto material. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

___________________________________________ 
3 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 
administração federal; 
(...) 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 
4 Art. 63. (...) 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
(...) 
III – organização administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
(...) 
VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 
do Poder Executivo. 
(...) 
5Disponível em: http://www.saude.es.gov.br/default.asp?pagina=18461. 
Acesso em 23 de setembro de 2010. 
6 ADI-MC 2300 / RS - RIO GRANDE DO SUL, MEDIDA CAUTELAR 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento: 05/10/2000, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. 
7 ADI 2721/ES – ESPÍRITO SANTO, AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a): Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, Julgamento: 06/08/2003, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
8 ADI-MC 2364 / AL – ALAGOAS, MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a): Min. CELSO 
DE MELLO, Julgamento: 01/08/2001, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
9 DJe-192, DIVULG 09-10-2008, PUBLIC 10-10-2008, EMENT VOL-
02336-08 PP-01730, Parte(s): AGTE.: CÂMARA MUNICIPAL DO RIO 
DE JANEIRO (ADV.: FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO 
BRITTO), AGDO.: PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
E OUTRO (ADV.: HUGO GONÇALVES GOMES FILHO). 
10 Pet 494 / RJ - RIO DE JANEIRO, PETIÇÃO, Relator: Min. ILMAR 
GALVÃO, Julgamento: 27/02/1992, Órgão Julgador: TRIBUNAL 
PLENO, Publicação DJ 03-04-1992, PP-04288 – EMENT VOL-01656-
01 PP-00066, RTJ VOL-00141-02 PP-00394 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 163/2010 

Vitória, 1.º de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Amparado nos artigos 66, § 2º e 91, IV da 
Constituição Estadual decidi vetar totalmente, por 
inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 
99/2010, de autoria do Deputado Marcelo Santos que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de 
Guia de Turismo em excursões realizadas por 
empresas do Estado, na forma que especifica.”, por 
ofensa à Constituição Federal conforme dispõe o 
inciso XVI do art.22. 

O PL em referência, uma vez apreciado nessa 
casa de Leis, foi transformado no Autógrafo de Lei 
nº 173/2010 e enviado ao Poder Executivo para os 
fins constitucionais insculpidos no art. 66 da CE/89. 

Solicitei fosse ouvida a Procuradoria Geral 
do Estado, que se manifestou no bem lançado parecer 
que aprovo e adoto: 

 
“O autógrafo de lei sob análise incide 
sobre o campo da regulamentação do 
exercício das profissões, afeto à 
competência privativa da União, 
prevista no inciso XVI do art. 22 da 
CF/88. 
 
Com efeito, o dever de atuação de tal 
profissional estampado no caput do 
art. 1º, quando somado às definições 
veiculadas nos parágrafos 1º e 2º 
desse mesmo artigo, deixa evidente 
que tal ato normativo estadual se 
imiscui nas condições para o 
exercício da profissão de guia de 
turismo.  
 
Note-se, sobremais, que o exercício 
da profissão de guia de turismo no 
território nacional já é regulado pela 
Lei n.º 8.623/93, que veicula suas 
próprias definições acerca de tal 
categoria, sem lançar qualquer, 
outrossim, dever de atuação tal como 
estampado na legislação estadual 
embrionária. 
 
Por isso, aplica-se, no vertente caso, 
a ratio decidendi exposta no seguinte 
julgado do Supremo Tribunal Federal 
em caso similar: 
 
Ementa 
1. Ação direta de 
inconstitucionalidade.  
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2. Lei Distrital no 3.136/2003, que 
"disciplina a atividade de transporte 
de bagagens nos terminais 
rodoviários do Distrito Federal".  
3. Alegação de usurpação de 
competência legislativa privativa da 
União para legislar sobre direito do 
trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre 
"condições para o exercício de 
profissões" (CF, art. 22, XVI). 4. 
Com relação à alegação de violação 
ao art. 22, I, da CF, na linha da 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, é o caso de declarar a 
inconstitucionalidade formal da Lei 
Distrital n.º 3.136/2003, em razão da 
incompetência legislativa das 
unidades da federação para legislar 
sobre direito do trabalho. Precedentes 
citados: ADI no 601/RJ, Rel. Min. 
Ilmar Galvão, Pleno, unânime, DJ 
20.9.2002; ADI no 953/DF, Rel. 
Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, 
DJ 2.5.2003; ADI-MC no 2.487/SC, 
Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, 
unânime, DJ 1.8.2003; ADI no 
3.069/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Pleno, unânime, DJ 16.12.2005.  
5. Quanto à violação ao art. 22, XVI, 
da CF, na linha dos precedentes do 
STF, verifica-se a 
inconstitucionalidade formal dos arts. 
2o e 8o do diploma impugnado por 
versarem sobre condições para o 
exercício da profissão. Precedente 
citado: ADI-MC no 2.752/DF, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, Pleno, 
maioria, DJ 23.4.2004.  
6. Ainda que superado o 
reconhecimento de ambas as 
inconstitucionalidades formais 
indicadas, com relação ao art. 1o da 
Lei Distrital, verifica-se violação ao 
art. 8o, VI, da CF, por afrontar a 
"liberdade de associação sindical", 
uma vez que a norma objeto desta 
impugnação sujeita o exercício da 
profissão de carregador e 
transportador de bagagens à prévia 
filiação ao sindicato da categoria.  
7. Ação direta julgada procedente 
para declarar a inconstitucionalidade 
da legislação impugnada. (ADI 
3587/DF, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, Julgamento: 12/12/2007, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 
 
Sobre-resta dizer, em sede de 
argumentação adminiculativa, que, 
ainda que se divise a existência de 
competência legislativa concorrente 

na matéria sob enfoque, não restaria 
facultado ao Estado-membro legislar 
nos moldes propostos. Isso porque a 
Lei n.º 11.771/2008, que disciplina a 
Política Nacional do Turismo, já 
regra de forma minudente os deveres 
dos prestadores de serviços turísticos 
(art. 34 de tal diploma nacional), 
donde se conclui que o ato normativo 
em disquisição visa a criar 
sistemática legislativa paralela (e não 
suplementar) à nacional. 
 
Por isso, tem-se que o autógrafo de 
lei sob exame é inconstitucional, do 
ponto de vista formal, por invadir a 
competência privativa legislativa da 
União Federal.” 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Santos) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 164/2010 

 
Vitória, 1.º de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 

 
Fazendo uso da competência que me é 

outorgada pela Constituição Estadual em seus artigos 
66, § 2° e 91, IV vetei totalmente, por 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 166/2010, 
de autoria do Deputado Giuliano dos Anjos e outros, 
aprovado nessa Casa, vindo-me transformado no 
Autógrafo de Lei n° 164/2010 para os fins 
constitucionais de praxe e “Dispõe sobre o prazo 
máximo para as empresas que entregam alimentos 
rápidos em domicílios”. 

Adiante, transcrevo o inteiro teor do parecer 
emitido pela douta Procuradoria Geral do Estado que 
aprovo: 

 
“O autógrafo de lei sob análise 
veicula pretensão normativa 
praticamente idêntica à lançada pelo 
Autógrafo de Lei n.º 17/2010, ato 
normativo analisado por esta setorial 
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e que objetificou o processo 
administrativo n.º 48597180. Com 
efeito, o citado autógrafo de lei 
também dispunha sobre prazo 
máximo de entrega para empresas 
que fornecem alimentos prontos em 
domicílio.  
 
Bem por isso é que o parecer por 
mim proferido em tal oportunidade 
aplica-se mutatis mutandis ao 
vertente caso, em razão do que ele 
segue transcrito abaixo: 
 
Poder-se-ia argumentar, em primeira 
plana, que o autógrafo de lei sob 
análise seria inconstitucional por 
ofender a competência privativa da 
União Federal para legislar sobre 
direito civil, que se encontra 
estipulada no inciso I do art. 22 da 
Carta Federal de 19881. Note-se, 
quanto a isso, que a legislação em 
nascimento representa insofismável 
intervenção em aspectos contratuais 
essenciais que envolvem a prestação 
de serviços na área da alimentação: 
direito civil, portanto. 
 
Todavia, o vício que conspurca o 
autógrafo que objetifica este processo 
vai além da análise de questões afetas 
à demarcação do ente político 
competente para legislar em casos 
que tais. Com efeito, a meu sentir, 
nem mesmo à União Federal poderia 
editar validamente legislação com tal 
teor, ainda que sob o acicate de sua 
competência para editar leis sobre 
direito civil. 
 
Isso porque as normas lançadas pelo 
texto sob exame representam 
ilegítima intervenção no mercado por 
parte do Poder Público, ofendo os 
princípios constitucionais que regem 
a ordem econômica, notadamente o 
da livre iniciativa2. Com efeito, o 
texto em tela não trata de proteção do 
consumidor na hipótese de danos 
causados, nem sequer de meios de 
lhe assegurar o efetivo cumprimento 
dos contratos de consumo, muito 
menos de lhe garantir informação 
adequada; aspectos que formam o 
campo normal da atuação legislativa 
do Estado nessa seara. Pelo contrário, 
o que o Legislador capixaba objetiva, 
com o autógrafo em foco, é intervir 
nas próprias condições essenciais dos 
contratos, pontos que devem ser 

deixadas ao alvedrio das partes, 
como é o caso da estipulação do 
prazo de execução dos serviços 
prestados.  
 
Frise-se: o que está em jogo é a 
prévia estipulação de um aspecto 
determinante no modo de execução 
de serviços na área de alimentação, 
aspecto esse que deve ser regulado 
pelo próprio mercado, que será o 
“juiz” dos bons e maus fornecedores. 
O Poder Público deve, pois, evitar 
(exceto em casos de evidente 
interesse público) estipular as 
condições “de fundo” de contratos  
privados, sob pena de malferimento à 
livre iniciativa e à liberdade de 
contratar das partes. 
 
 
Diga-se, em reforço a essa tese, que, 
conforme já disse o Ministro do STF 
CEZAR PELUSO no julgamento da 
ADI-MC 3322-1, “o papel social do 
consumidor não pode ser critério 
supremo de aferição e controle de 
todos os direitos”. É esse exatamente 
o caso em disquisição.  
 
Aplica-se, pois, mutatis mutandis, o 
seguinte aresto do Supremo Tribunal 
Federal: 
 
"A intervenção estatal na economia, 
mediante regulamentação e regulação 
de setores econômicos, faz-se com 
respeito aos princípios e fundamentos 
da Ordem Econômica. CF, art. 170. 
O princípio da livre iniciativa é 
fundamento da República e da 
Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; 
art. 170. Fixação de preços em 
valores abaixo da realidade e em 
desconformidade com a legislação 
aplicável ao setor: empecilho ao livre 
exercício da atividade econômica, 
com desrespeito ao princípio da livre 
iniciativa. Contrato celebrado com 
instituição privada para o 
estabelecimento de levantamentos 
que serviriam de embasamento para a 
fixação dos preços, nos termos da lei. 
Todavia, a fixação dos preços acabou 
realizada em valores inferiores. Essa 
conduta gerou danos patrimoniais ao 
agente econômico, vale dizer, à 
recorrente: obrigação de indenizar 
por parte do poder público. CF, art. 
37, § 6º. Prejuízos apurados na 
instância ordinária, inclusive 
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mediante perícia técnica." (RE 
422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, 
julgamento em 5-12-05, 2ª Turma, 
DJ de 24-3-06) 
 
Se não bastasse tal pecha, outras se 
soerguem em desfavor da validez do 
Autógrafo de Lei n.º 17/2010.  
 
Primeiro, ele afeta outro princípio da 
ordem econômica: o da livre 
concorrência (art. 170, IV, da CF-
88), já que tal medida favorece 
sobremaneira os fornecedores 
situados nas proximidades dos 
grandes centros de consumo, de 
modo que aqueles situados mais 
distantes serão, ao revés, 
prejudicados. Aliás, a prevalecer tal 
medida é conseqüência natural que o 
serviço de entregas de alimentos em 
domicílio restará restringido aos 
próprios bairros e adjacências em que 
se situa o estabelecimento do 
fornecedor. 
 
Segundo, o texto normativo em apreço 
ofende ao princípio da isonomia, pois 
imputa o mesmo prazo de entrega a 
todo e qualquer estabelecimento que 
efetua fornecimento em domicílio de 
alimentos preparados, equiparando, 
destarte, o estabelecimento que efetua 
o preparo de lanches rápidos aos 
restaurantes com cardápios mais 
elaboradas. É de fácil apreensão que os 
primeiros serão favorecidos em 
detrimentos dos segundos.  
 
O terceiro é conseqüência direta dos 
dois precedentes, e consiste na 
constatação de que o autógrafo em 
análise é desarrazoado e 
desproporcional, já que não leva em 
conta dois aspectos fáticos essenciais 
para uma boa regulamentação do 
assunto que visa a tratar, que são: (a) 
a distância do fornecedor em relação 
ao consumidor; e (b) o tipo de 
serviço de alimentação prestado. A 
omissão desses aspectos, os quais, 
dada a sua extensa variedade, nem 
sequer poderiam ser disciplinados 
satisfatoriamente no altiplano de uma 
lei geral e abstrata, fazem concluir 
que intervenção nesse campo gera 
mais malefícios e incertezas do que 
benefícios para a população em geral. 
 
Por conta de tudo o que foi dito é que 
se conclui que o Autógrafo de Lei n.º 
17/2010 é inconstitucional. 

Tais considerações, lançadas no 
parecer acima transcrito, demonstram 
as pechas lancinantes que 
conspurcam o autógrafo de lei sob 
análise, e apontam, nesse passo, para 
a necessidade de que tal ato 
normativo seja objetivo de veto a ser 
aposto pelo Chefe do Executivo 
estadual. 
 
Do exposto, conclui-se que o inteiro 
teor do Autógrafo de Lei n.º 
164/2010 deve ser objeto de veto a 
ser efetivado pelo Excelentíssimo 
Governador do Estado do Espírito 
Santo, tendo em vista que esse ato 
normativo representa intervenção 
ilegítima do Poder Público na ordem 
econômica (art. 170 da CF-88), além 
de ofender aos princípios 
constitucionais da isonomia, da 
proporcionalidade e da razoabilidade”. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
_____________________________________ 
1 O Supremo Tribunal Federal não vacila em expungir do ordenamento 
nacional normas jurídicas estaduais, que invadem a competência privativa 
da União, em prol de disciplinar assunto de Direito Civil. Eis, como 
exemplo, os seguintes arestos: “Ementa: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA 
LEI Nº 4.711/92 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PARTICULARES. 
LEI ESTADUAL QUE LIMITA O VALOR DAS QUANTIAS 
COBRADAS PELO SEU USO. DIREITO CIVIL. INVASÃO DE 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 1. Hipótese de 
inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da 
União para legislar sobre direito civil (CF, artigo 22, I). 2. Enquanto a 
União regula o direito de propriedade e estabelece as regras substantivas 
de intervenção no domínio econômico, os outros níveis de governo 
apenas exercem o policiamento administrativo do uso da propriedade e da 
atividade econômica dos particulares, tendo em vista, sempre, as normas 
substantivas editadas pela União. Ação julgada procedente. (ADI 
1918/ES, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 
23/08/2001, Órgão Julgador: Tribunal Pleno); Ementa: AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO 
PRIVATIVO. MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA 
DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL. VÍCIO 
DE INICIATIVA. 1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo 
Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não 
privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado 
independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. Nos 
termos do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à União 
legislar sobre direito civil. 3. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI 1007/PE, Relator(a): 
Min. EROS GRAU, Julgamento: 31/08/2005, Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno)”. 
2 CF-88: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - 
função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do 
consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e 
sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para 
as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte”. IX - 
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
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O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Ciente. Publique-se.  
À Comissão de Justiça.  

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 165/2010 

 
Vitória, 1.º de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento a essa Casa de Leis que 
vetei totalmente o Projeto de Lei n.º 559/2009, de 
autoria do Deputado Paulo Roberto, que “Obriga os 
supermercados, hipermercados, autosserviços, 
padarias, lojas de conveniência, hortifrutigranjeiros 
e demais estabelecimentos congêneres, situados no 
Estado, a divulgarem os preços por unidade de 
medida correspondente aos respectivos produtos 
expostos à comercialização”, por entendê-lo 
contrário ao interesse público em razão da falta de 
previsão de sanção por descumprimento da norma 
veiculada no mencionado projeto, conforme bem 
coloca a Procuradoria Geral do Estado no parecer que 
aprovo e transcrevo: 
 

“O conteúdo prescritivo do 
Autógrafo de Lei n.º 163/2010 
suscita questionamentos acerca de 
sua obediência aos ditames próprios 
da competência legislativa 
concorrente que detém o Estado-
membro no tema regulação das 
relações de consumo, que se encontra 
prevista nos incisos V e VIII do art. 
24 da Carta da República. 
 
Todavia, essas análises perdem a 
importância na vertente hipótese, 
pois o ponto nodal deste parecer é 
outro: a inadequação da norma 
jurídica corporificada pelo autógrafo 
sob estudo aos ditames da teoria 
geral do direito. Incompatibilidade 
cuja gravidade torna recomendável e 
oportuno o seu veto. 
 
Com efeito, mesmo uma análise 
perfunctória do texto normativo em 
foco deixa entrever que a norma 
jurídica nele contida não porta 
imperatividade suficiente para 
garantir um mínimo de eficácia 
jurídica (plano da eficácia). Indo 
além, tem-se que, rigorosamente, o 
preceito lançado pelo autógrafo em 

tela nem sequer pode ostentar a 
qualidade de norma jurídica (plano 
da validade).  
 
O motivo é simples: não há na lei 
em nascimento sanção a ser 
imputada à inobservância dos 
deveres por ela criados. 
 
Tal ausência carcome a juridicidade 
de tal preceptivo, na medida em que 
o estabelecimento de uma sanção 
institucionalizada, capaz de fazer 
frente à inobservância do dever 
criado pela entidade estatal, é da 
essência da norma tida como 
jurídica. Sem tal elemento, a norma 
não poderá ser considerada jurídica, 
apenas, quando muito, social. A 
melhor doutrina destaca, há tempos, 
a importância da sanção como 
elemento caracterizador e essencial 
do fenômeno jurídico-normativo. 
Nada melhor que trazer à colação 
as seguintes lições de HANS 
KELSEN:  
 
[...] as ordens 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 indivíduo 
poder ou competência para aplicar a 
um outro indivíduo um ato coativo 
como sanção. (Teoria pura do 
direito. 6.ed. 4. tir. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 36) 
 
Dizer que uma conduta é prescrita e 
que um indivíduo é obrigado a uma 
conduta, que é seu dever conduzir-se 
de certa maneira, são expressões 
sinônimas. Visto a ordem jurídica ser 
uma ordem social, a conduta a que 
um individuo é juridicamente 
obrigado é uma conduta que – 
imediata ou mediatamente – tem de 
ser realizada em face de outro 
individuo. 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 
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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 violação e 
resposta, o grupo social 
institucionaliza a sanção, ou seja, 
além de regular os 
comportamentos dos cidadãos, 
regula também a reação aos 
comportamentos contrários. Esta 
sanção se distingue da moral por 
ser externa, isto é, por ser uma 
resposta do grupo, e da social por 
ser institucionalizada, isto é, por ser 
regulada, em geral, com as mesmas 
formas e através das mesmas fontes 
de produção das regras primárias. 
Ela nos oferece um critério para 
distinguir as normas que 
habitualmente se denominam 
jurídicas das normas morais e 
das normas sociais. Trata-se das 
normas cuja violação tem por 
conseqüência uma resposta externa 
e institucionalizada. [...] A 
presença de uma sanção externa e 
institucionalizada é uma das 
características daqueles grupos 
que constituem, segundo uma 
acepção que foi se tornando cada 
vez mais comum, os 
ordenamentos jurídicos. (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”. 

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 
163/2010, 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).  
 
Fica caracterizado, assim, que a 
norma contida no autógrafo sob 
análise não ostenta a qualidade de 
jurídica, sob o ponto de vista de sua 
estrutura interna. 
 
Cabe acentuar, em arremate, que, 
mesmo que se admita que a 
ausência de sanção em uma 
determinada norma não resulte em 
sua desconsideração como norma 
jurídica (plano da validade), é certo 
que tal fato tem o condão de, no 
mínimo, extirpar toda a eficácia 
jurídica desse preceito normativo 
(plano da eficácia). Circunstância 
esta que, quando presente numa 
norma imperativa 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.  
 
Tal posicionamento doutrinário 
encontra amparo em casos concretos 
de controle de validade dos atos 
normativos via veto do chefe do 
Executivo. Basta ver, a propósito, o 
seguinte excerto das razões de veto 
(publicada no DOE de 22.12.2007) 



Vitória-ES, sexta-feira, 08 de outubro de 2010 Diário do Poder Legislativo - 11735 

apresentadas pela Governadora do 
Estado do Rio Grande do Norte, 
Wilma Maria de Faria, em face de 
projeto de lei (PL 125/07) que 
obrigava a afixação de cartazes em 
terminais rodoviários e ferroviários 
sem imputar qualquer sanção: 
 
[...] a Proposta de Lei deixa de 
contemplar qualquer sanção a ser 
aplicada aos que descumprirem a 
obrigação estatuída em seu art. 1º, 
caput. Ausente, pois, o mecanismo 
de coação e punição aos infratores, 
compromete-se a garantia de 
observância à conduta que se 
tenciona ordenar. 
 
O Direito Positivo deve conter 
normas redigidas de forma simples, 
precisa, clara e com adequada 
estrutura de linguagem, no intuito 
de ser devidamente cumprido por 
seus destinatários. 
 
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 n.º 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. 
 
Nesse exato sentido também foram as 
razões do veto aposto pelo 
Governador José Serra ao projeto de 
Lei ao Projeto de Lei n.º 1175, de 
2007 (Mensagem Governamental n.º 
86/2008). Confira-se:  
 
Sem embargo do examinado, cabe 
divisar que o projeto ainda se 
ressente de impropriedades. 
 
Primeiro, porque remete para o 
regulamento a imposição das 
sanções decorrentes da 
inobservância da lei (artigo 3º). 
 
Assim, caso fosse possível 
considerar viável a medida 
legislativa, a ausência de sanção a 
tornaria desprovida de meios 
coercitivos que possibilitassem sua 
execução. 
 
Entretanto, ao enviar a fixação das 
penalidades para regulamento do 
Executivo, o dispositivo 
questionado incorre em vício de 
inconstitucionalidade, já que, em 
verdade, está transmitindo ao Poder 
Executivo parcela de sua 
competência para legislar, 
afrontando, com isto, o princípio da 
reserva legal relativa, pois incumbe 
à lei formal, originária do Poder 
Legislativo, a definição legal da 
penalidade e seus parâmetros, e ao 
regulamento, depois, somente os 
procedimentos de aplicabilidade, de 
exeqüibilidade. 
 
O poder regulamentar conferido ao 
Executivo não autoriza a definição da 
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sanção, devendo esta ser 
previamente fixada na lei, em 
obediência ao princípio 
constitucional da legalidade. 
Regrando de modo diverso, o artigo 
mostra-se inconstitucional, visto 
não ser permitida pela Constituição 
Federal a imposição de penalidade 
difusa. 
 
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 163/2010, 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”. 

 
Assim, a ausência de sanção na norma 

veiculada no projeto de lei em exame afeta a sua 
validade e eficácia jurídica acarretando o seu 
descumprimento, sem que se possa implementar 
mecanismo jurídico para contrapor ao fato ilícito, 
razão porque veto integralmente o PL 559/2009. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 166/2010 

 
Vitória, 1.º de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Veio-me com o OF. Nº 3183/SGP/Ales o 
Autógrafo de Lei nº 169/2010, resultado da 
transformação do Projeto de Lei nº 417/2008 depois 
de sua aprovação nessa Casa de Leis. 

O PL é de autoria da Deputada Aparecida 
Denadai e “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
manter aparelho desfibrilador automático em 
estabelecimentos com grande concentração de 
pessoas”. 

Ao exame do inteiro teor do projeto de lei 
observa-se que ele não contempla sanção a ser 
atribuída pelo não cumprimento do dever por ele 
criado, portanto, inócua, razão porque veto 
integralmente o mencionado projeto por entendê-
lo contrário ao interesse público, por ausência de 
eficácia no plano real, conforme bem coloca a 
Procuradoria Geral do Estado, a quem mandei 
ouvir e cujo parecer aprovo e transcrevo: 

 
O conteúdo do autógrafo pretende 
obrigar que os estabelecimentos com 
grande concentração de pessoas 
mantenham aparelho desfibrilador 
automático externo, bem como um 
profissional qualificado para 
manuseá-lo, proporcionando o 
atendimento emergencial quando 
necessário, observando-se o disposto 
no art. 24, XII, da Carta Magna, no 
âmbito da legislação concorrente. 
 
Não subsistem dúvidas quanto à 
possibilidade de atuação legislativa 
por parte dos Estados quando se 
tratar de questão referente à proteção 
e defesa da saúde. Entrementes, a 
principal análise deste parecer refere-
se à incompatibilidade do autógrafo 
sob estudo ao preceituado na Teoria 
Geral do Direito, teoria esta que faz 
uma observação abrangente do 
Direito em todos os seus aspectos, 
uma vez que a lei em apreço não 
contempla sanção a ser atribuída 
ao não cumprimento do dever por 
ela criado. 
 
Isso porque, o conteúdo do autógrafo 
169/2010 caracteriza-se como uma 
norma coercitiva que, no entanto, 
encontra-se desprovida de sanção, e 
segundo a teoria pura do direito de 
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Hans Kelsen, esta norma não pode 
ser considerada jurídica, conforme 
citação que segue: 
 
[...] uma norma posta pelo 
legislador constitucional que 
prescrevesse uma determinada 
conduta humana, sem ligar à 
conduta oposta um ato coercitivo – 
a título de sanção – só poderia ser 
distinguida de uma norma moral 
pela sua origem (...) Se, no entanto, 
as ordens sociais a que chamamos 
Direito contivessem de fato em 
quantidade apreciável normas 
prescritivas que não estivessem 
essencialmente ligadas a normas 
que estatuem atos coercitivos como 
sanção, então a admissibilidade de 
uma definição do Direito como 
ordem de coerção seria posta em 
causa. E se das ordens sociais a que 
chamamos Direito viesse a 
desaparecer - como profetiza o 
socialismo marxista – o elemento 
coação (com conseqüência do 
desaparecimento da propriedade 
privada dos meios de produção), 
estas ordens sociais mudariam 
radicalmente de caráter: perderiam – 
no sentido da definição do Direito 
aqui admitida – o seu caráter jurídico, 
do mesmo modo que as comunidades 
por elas construídas perderiam o seu 
caráter estatal; ou seja, na 
terminologia de Marx, o Estado – e 
com o Estado também o Direito- 
“morreria”. (Teoria pura do direito. 
7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 60) 
 
Desta feita, sem o elemento sanção, a 
norma não poderá ser considerada 
jurídica, mas apenas norma social, 
vez que, conforme visto acima, uma 
das características comuns às ordens 
sociais a que chamamos Direito é a 
coação; imposição de um ato coativo 
que funcione como sanção. 
 
Isso se deve ao fato de que o Direito 
não pode estar sujeito ao volátil 
arbítrio humano. Afinal, mesmo que, 
em alguns casos, houvesse 
observância da norma por alguns 
indivíduos, por outro lado, é certo 
que, quando não houvesse tal 
anuência, o Direito ficaria 
vulnerável, pela ausência de 
imperatividade da norma. 

Essa análise já foi enfrentada pelo 
Dr. Bruno Colodetti no parecer 
referente ao autógrafo de lei n.º 
40/2010, o qual aduz que:  
 
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 
40/2010, 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). Fica caracterizado, 
assim, que a norma contida no 
autógrafo sob análise não ostenta a 
qualidade de jurídica, sob o ponto 
de vista de sua estrutura interna. 
Cabe acentuar, em arremate, que, 
mesmo que se admita que a 
ausência de sanção em uma 
determinada norma não resulte em 
sua desconsideração como norma 
jurídica (plano da validade), é certo 
que tal fato tem o condão de, no 
mínimo, extirpar toda a eficácia 
jurídica desse preceito normativo 
(plano da eficácia). Circunstância 
esta que, quando presente numa 
norma imperativa 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. 
 
Estipulação de sanção em caso de 
descumprimento de dispositivo legal, 
somente pode ser prevista através de 
lei, segundo o disposto no princípio 
da legalidade. Se o Executivo 
regulamentar posteriormente o 
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autógrafo em questão para atribuir-
lhe o elemento coação-sanção, 
segundo entendimento do Pretório 
Excelso, haverá delegabilidade 
indevida, ofendendo, 
conseqüentemente, o princípio da 
separação e harmonia dos poderes.  
 
Segue entendimento do Supremo 
Tribunal Federal: 
 
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. 
 
Como se nota, embora a disposição 
trazida pelo presente autógrafo de lei 
não se encontre maculada por vício 
de inconstitucionalidade, trata-se de 
norma inócua, em razão da ausência 
de sanção que a torne obrigatória por 
parte de seus destinatários, motivo 
pelo qual não resta solução mais 
apropriada, senão efetivar seu veto 
total.” 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2010, do Deputado 
César Colnago, de voto de pesar pelo falecimento 
do Senhor Máximo Vieira Varejão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Transmita-se. (Pausa) 
Solicito aos Senhores Deputados que se 

encontram em seus gabinetes ou nas imediações que 
compareçam ao Plenário, pois necessitamos de 
quorum para deliberação do Expediente.  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de registrar a 
presença, nas dependências do Plenário, do cantor e 
compositor, autor de muitos jingles de sucesso, 
Senhor Carlos Papel, que esteve recentemente em 
uma turnê pela França. Parabéns, Carlos Papel, por 
todo o sucesso que tem obtido nesse tempo de 
carreira artística. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Fazemos coro com a fala do 
Senhor Deputado Claudio Vereza e parabenizamos o 
Senhor Carlos Papel pelo trabalho. O povo capixaba 
se sente orgulhoso em tê-lo como membro da nossa 
cultura e agradecido pelo que faz pelo nosso Estado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – O Senhor 1.º Secretário procederá à 
leitura do Expediente sujeito à deliberação, mas 
estamos sem quorum para votar as proposições, que 
terão a votação adiada. (Pausa)  

Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
138/2010, do Deputado Sérgio Borges, Líder do 
PMDB, ao Projeto de Lei n.º 300/2009, de autoria da 
Deputada Janete de Sá, que garante aos deficientes 
físicos o direito de preferência de atendimento nos 
órgãos públicos e privados do Estado. (Lido na 
octogésima terceira sessão ordinária, realizada dia 20 
de setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 138/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
139/2010, do Deputado Sérgio Borges, Líder do 
PMDB, ao Projeto de Lei n.º 65/2009, de autoria do 
ex-deputado Luciano Pereira, que institui a Política 
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Estadual Pró-E-commerce. (Lido na octogésima 
terceira sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 139/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
140/2010, do Deputado Sérgio Borges, Líder do 
PMDB, ao Projeto de Lei n.º 471/2008, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, que torna obrigatório a 
afixação de cartaz nos estabelecimentos comerciais e 
nas instituições financeiras informando aos 
consumidores o direito de redução proporcional de 
juros e demais acréscimos em caso de antecipação 
dos débitos financeiros. (Lido na octogésima terceira 
sessão ordinária, realizada dia 20 de setembro de 
2010, e adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 140/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
141/2010, do Deputado Sérgio Borges, Líder do 
PMDB, ao Projeto de Lei n.º 461/2008, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das instituições de saúde conveniadas 
com o Sistema Único de Saúde – SUS, de colocarem 
em local de grande visibilidade e boa iluminação uma 
placa informando possuir convênio com o SUS. 
(Lido na octogésima terceira sessão ordinária, 
realizada dia 20 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 141/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA N.os 
142/2010 e 144/2010, dos Deputados Sérgio Borges, 
Líder do PMDB, e Doutor Hércules e outros, ao 
Projeto de Lei n.º 69/2009, de autoria do Deputado 
Doutor Hércules, que determina que as Agências 
Bancárias localizadas no Estado disponibilizem em 
seus terminais de autoatendimento todos os valores 
de cédulas em circulação no território nacional. (Lido 
na 84.ª sessão ordinária, realizada dia 21 de setembro 
de 2010, e adiada a votação por falta de quorum) 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação os Requerimentos de 
Urgência n.os 142/2010 e 144/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 226/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de transferência da sessão solene 
em homenagem ao Dia do Médico, que seria 
realizada às 19h do dia 18 de outubro, para o dia 19 
de outubro, às 19h. (Lido na 84.ª sessão ordinária, 
realizada dia 21 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
226/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 233/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de Sessão Especial para 
promoção de debates e palestras sobre A 
Importância da Lei Orgânica Municipal, a 
realizar-se no dia 21 de outubro de 2010, das 14h 
às 15h. (Lido na 88.ª sessão ordinária, realizada dia 
29 de setembro de 2010, e adiada a votação por 
falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
233/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
INDICAÇÃO N.º 204/2010, do Deputado Paulo 
Roberto, ao Governador do Estado, para 
elaboração do projeto e respectiva pavimentação 
asfáltica da estrada rural que interliga a 
Comunidade de Fátima – Jaguaré ao Município de 
Vila Valério. (Lida na 83.ª sessão ordinária, 
realizada dia 20 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 204/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 205/2010, do Deputado Atayde Armani, ao 
Governador do Estado, para pavimentação do trecho 
que liga Vila Palmerino a Comunidade de Córrego 
Frio em Alto Rio Novo/ES. (Lida na 83.ª sessão 
ordinária, realizada dia 20 de setembro de 2010, e 
adiada a votação por falta de quorum) 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 205/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
INDICAÇÃO N.º 206/2010, do Deputado Atayde 
Armani, ao Governador do Estado, para 
pavimentação do trecho que liga Paranazinho à 
Comunidade Católica Vargem Alegre, Pancas/ES. 
(Lida na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 
206/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
INDICAÇÃO N.º 207/2010, do Deputado Claudio 
Vereza, ao Governador do Estado, instituindo o 
Programa de Apoio à Empregabilidade de Jovens, 
por meio de convênios ou parcerias, com empresas 
privadas no Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. (Lida na 83.ª sessão ordinária, 
realizada dia 20 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 
207/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
INDICAÇÃO N.º 208/2010, do Deputado Claudio 
Vereza, ao Governador do Estado, para execução 
dos serviços de limpeza e drenagem de galerias das 
regiões de Ataíde e de Aribiri, em Vila Velha. 
(Lida na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 208/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Reginaldo Almeida) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 

N.º 209/2010, do Deputado Sérgio Borges, ao 
Governador do Estado, para firmar convênio com a 

Telemar visando à implementação de telefonia rural 
em Alto Inês, no Município de Ibatiba. (Lida na 84.ª 
sessão ordinária, realizada dia 21 de setembro de 
2010, e adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 209/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 210/2010, do Deputado Euclério Sampaio, ao 
Governador do Estado, para matéria de Proposta 
Constitucional que trata de aposentadoria do policial 
civil. (Lida na 84.ª sessão ordinária, realizada dia 21 
de setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 210/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 211/2010, do Deputado Cacau Lorenzoni, ao 
Governador do Estado, para que seja incluído no 
programa Caminho do Campo a pavimentação 
asfáltica do trecho no distrito de Aracê, entre Pedra 
Azul e São Bento, passando pela comunidade Nossa 
Senhora do Cargo, no município de Domingos 
Martins. (Lida na 85.ª sessão ordinária, realizada dia 
22 de setembro de 2010, e adiada a votação por falta 
de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 211/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 212/2010, do Deputado Claudio Vereza, ao 
Governador do Estado, para criação de incentivos 
fiscais para as empresas capixabas que passarem a 
transportar blocos de granito por meio da Ferrovia 
Vitória-Minas. (Lida na 88.ª sessão ordinária, 
realizada dia 29 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 212/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 
N.º 213/2010, do Deputado Claudio Vereza, ao 
Governador do Estado, para alterações orçamentárias 
que visem à elaboração de estudos para a criação da 
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Universidade Estadual do Espírito Santo – UEES. 
(Lida na 88.ª sessão ordinária, realizada dia 29 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação a Indicação n.º 213/2010. 
(Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1572/2010, do Deputado 
Elcio Alvares, de voto de congratulações com o 
Senhor Giovani Nascimento, gerente da sucursal da 
Mongeral Aegon - Seguros e Previdência, pelo 
lançamento do livro MONGERAL AEGON – 175 
ANOS DE HISTÓRIA. (Lido na 83.ª sessão ordinária, 
realizada dia 20 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1572/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1573/2010, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Prefeita Naciene Vicente e com todos os ibiraçuenses 
pelas comemorações alusivas ao centésimo décimo 
nono aniversário de emancipação política do 
Município de Ibiraçu. (Lido na 83.ª sessão ordinária, 
realizada dia 20 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1573/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1574/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Senhor Fábio Carvalho e com a Senhora Alcione 
Dias, do Centro Cultural Caieiras – Cecaes, pelos dez 
anos de realização de atividades em prol da cultura, 
da cidadania e da inclusão social na região da Ilha 
das Caieiras e de São Pedro, em Vitória, bem como 
pela realização da III Mostra Cultural do Cecaes. 
(Lido na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1574/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1575/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Primeira Igreja Batista em Itaparica – PIBI, pela 
realização do evento Tenda Viva, cujo objetivo é 
promover ação social oferecendo atendimento 
gratuito à população e realizar cultos especiais. (Lido 
na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de setembro 
de 2010, e adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1575/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1576/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Prefeitura de Vitória pela comemoração dos 
quatrocentos e cinquenta e nove anos do Município. 
(Lido na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1576/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1577/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Senhora Izabel Frade, Secretária Municipal de 
Agricultura, Pesca e Abastecimento, pela realização 
da IV Semana da Agricultura Familiar de Anchieta. 
(Lido na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1577/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1578/2010, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com o Espaço Cultural Maria Ferraz por oferecer 
aulas de música, de instrumentos musicais, de voz, 
artes plásticas e galeria cultural em Guaçuí. (Lido na 
83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de setembro de 
2010, e adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1578/2010. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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(Comparece o Senhor Deputado Dary 
Pagung)  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 1579/2010, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com o Professor Celso Luiz Montani pela realização, 
em Guaçuí, do Audição de Música, evento que 
contará, dentre as atrações, com a apresentação de 
bandas formadas por alunos e ex-alunos do 
Movimento Cultural de Música Celso Montani e o 
coral Aline Simões Leal, formado por mais de cem 
crianças, adolescentes e adultos. (Lido na 83.ª sessão 
ordinária, realizada dia 20 de setembro de 2010, e 
adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1579/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1580/2010, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
Senhor Rodrigo Lira Souza, jornalista da Rádio CBN, 
por conquistar o primeiro lugar no voto popular e o 
segundo lugar no voto do júri no 16.º Prêmio 
Capixaba de Jornalismo, categoria radiojornalismo. 
(Lido na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1580/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1581/2010, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com a 
Senhora Letícia Cardoso, jornalista da Rádio CBN, 
por conquistar o primeiro lugar no voto popular e o 
segundo lugar no voto do júri no 16.º Prêmio 
Capixaba de Jornalismo, categoria radiojornalismo. 
(Lido na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1581/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1582/2010, do Deputado 
Elcio Alvares, de voto de congratulações com o 
Vereador Roberto Carlos Ramalho, Presidente da 
Câmara Municipal de Ibiraçu, pela comemoração dos 
cento e dezenove anos de emancipação política do 
Município, marcada pela realização de concorrida 
sessão solene, ocasião em que foram outorgados 
Títulos de Cidadania a diversas personalidades. (Lido 
na 83.ª sessão ordinária, realizada dia 20 de setembro 
de 2010, e adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1582/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1583/2010, do Deputado 
Elcio Alvares, de voto de congratulações com o 
Senhor Antônio Joaquim Neto, presidente da 
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São 
Gabriel – Cooabriel, a maior Cooperativa de 
Cafeicultores do Espírito Santo, pelos quarenta e 
sete anos de fundação. (Lido na 84.ª sessão 
ordinária, realizada dia 21 de setembro de 2010, e 
adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1583/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1584/2010, do Deputado 
Elcio Alvares, de voto de congratulações com o 
Senhor Jônice Siqueira Tristão pela merecida 
homenagem recebida da Cooperativa Agrária dos 
Cafeicultores de São Gabriel – Cooabriel. (Lido na 
84.ª sessão ordinária, realizada dia 21 de setembro 
de 2010, e adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1584/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1585/2010, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
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Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo, 
Doutor Fernando Zardini Antonio, pela inauguração 
da Promotoria de Justiça do Município de Guarapari. 
(Lido na 84.ª sessão ordinária, realizada dia 21 de 
setembro de 2010, e adiada a votação por falta de 
quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1585/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1586/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Doutora Flávia Brandão Maia Perez pela posse 
como Presidente da Comissão da Mulher 
Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Secção Espírito Santo. (Lido na 84.ª sessão 
ordinária, realizada dia 21 de setembro de 2010, e 
adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1586/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1587/2010, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o 
fisiculturista Jader José de Cristo pela sétima vitória 
consecutiva no Campeonato de Fisiculturismo Sul-
Americano no Chile, na Cidade de Santiago. (Lido na 
85.ª sessão ordinária, realizada dia 22 de setembro de 
2010, e adiada a votação por falta de quorum) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1587/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1588/2010, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Gilberto Neves Sudré, diretor da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória/ES, 
pela realização do 5º Coquetel Dançante, em 
comemoração aos quarenta e cinco anos de existência 
da APAE em Vitória. (Lido na 88.ª sessão ordinária, 
realizada dia 29 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1588/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1589/2010, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, Campus 
São Mateus, pela realização da Semana de Ciência e 
Tecnologia 2010. (Lido na 88.ª sessão ordinária, 
realizada dia 29 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1589/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1590/2010, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com o 
Senhor Hércules da Silva Falcão, presidente do 
Conselho Regional de Administração, extensivo a 
todos os administradores do Estado do Espírito 
Santo, pelo Dia Nacional do Administrador de 
Empresa. (Lido na 88.ª sessão ordinária, realizada dia 
29 de setembro de 2010, e adiada a votação por falta 
de quorum) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1590/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1591/2010, do Deputado 
Paulo Roberto, de voto de congratulações com a 
Faculdade São Mateus – UNIVC, e com os alunos do 
4º período do curso de Administração pela realização 
das atividades em comemoração ao Dia do 
Administrador. (Lido na 88.ª sessão ordinária, 
realizada dia 29 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1591/2010. 

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 1592/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Doutor Gastão Coelho, coordenador da UTI da Santa 
Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, 
pela realização do Encontro de Conscientização para 
Doação de Órgãos. (Lido na 88.ª sessão ordinária, 
realizada dia 29 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1592/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1593/2010, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Unimed Hall Sul Capixaba, pelo aniversário de 
vinte anos e por estar, pela segunda vez 
consecutiva, entre as cento e cinquenta melhores 
empresas do Brasil para trabalhar. (Lido na 88.ª 
sessão ordinária, realizada dia 29 de setembro de 
2010, e adiada a votação por falta de quorum) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1593/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1594/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 
Procuradoria-Geral de Justiça, pela realização do II 
Encontro Estadual de Desenvolvimento 
Comunitário. (Lido na 88.ª sessão ordinária, 
realizada dia 29 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1594/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1595/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Senhora Sirlene Motta de Carvalho, diretora do 
Hospital Evangélico de Vila Velha, pela realização 

da Caminhada do Dia Nacional do Doador de 
Órgãos. (Lido na 88.ª sessão ordinária, realizada dia 
29 de setembro de 2010, e adiada a votação por falta 
de quorum) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1595/2010. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 1596/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor José de Oliveira Miranda, coordenador do 
Serviço de Oftalmologia do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, pela realização da Caminhada do 
Dia Nacional do Doador de Órgãos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.o 
1596/2010, 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 1597/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Senhora Juliana Mitre, coordenadora da Comissão 
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes do Hospital Evangélico de Vila 
Velha, pela realização da Caminhada do Dia 
Nacional do Doador de Órgãos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1597/2010, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun) 

 
O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª um minuto 
de silêncio pelo falecimento do Senhor Máximo 
Vieira Varejão, ex-vereador e ex-presidente da 
Câmara Municipal de Vitória, referência na política 
do Município de Vitória e do Estado do Espírito 
Santo há muitos anos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 
continue a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (CLAUDIO 

VEREZA) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido. 

 
(Retira-se momentaneamente a 
Senhora Deputada Luzia Toledo) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, tentaremos falar 
alguma coisa pois, depois de tanta falação em 
reuniões e de tantos agradecimentos, a garganta já 
não suporta mais. Inicialmente agradecemos a Deus 
nossa reeleição para deputado estadual, 
possibilitando-nos retornar a esta Casa também na 
próxima legislatura. 

Parabenizamos aos demais colegas que 
conseguiram a vitória nessas eleições. Também 
louvamos os que não conseguiram a reeleição, mas 
têm seu valor pelo trabalho dedicado há muitos 
anos neste Poder em favor da população capixaba, 
defendendo suas ideias e seus pontos de vista. 
Embora não tenham conseguido a reeleição, têm 
nosso respeito, pois cada um na sua área, no seu 
trabalho, tem valor perante a população. 

Cumprimentamos os novatos, os eleitos 
que assumirão mandato neste Parlamento no 
próximo ano - assim como nós há 
aproximadamente quatro anos – desejando-lhes 
desempenho muito bom e que façam como todos 
nós, Parlamentares, fizemos todo o tempo, ou seja, 
defendam ideias, defendam os menos favorecidos 
pela sorte, aqueles que não têm tribuna, voz e vez, 
mas que terão esta tribuna, esta Casa de Leis, o 
Poder Público para falar por eles. Então, desejamos 
felicidades a todos os eleitos. Essa procuração que 
o povo novamente nos deu para um mandato de 
quatro anos, e dará também aos que estão 
chegando, é um voto de confiança, e temos certeza 
de que não o decepcionaremos.  

Agradeço a todos. Por mais que eu fale e 
agradeça, ainda é muito pouco pelo que devo 
especialmente a Deus e aos meus amigos ao retornar 
a esta Assembleia Legislativa. Enfrentei muitas 
dificuldades, muitas caminhadas, foram grandes as 
lutas. Agradeço aos amigos do meu gabinete, àqueles 
que trabalharam exaustivamente, que não tinham dia, 
hora ou momento para elevar meu nome e pedir voto. 

Agradeço à população que acreditou naquilo que fiz 
nesta Casa de Leis e numa vida política de tantos 
anos.  

Não tenho nenhuma mágoa, apesar de 
algumas pessoas - talvez uma - tentarem manchar 
minha imagem, tentando denegri-la. Mas, felizmente, 
têm coisas que batem no corpo da gente e escorrem, 
porque Deus é maior do que qualquer futriqueiro, 
bagunceiro e caluniador. O momento hoje é de 
alegria e também de esquecer esse tipo de gente; é 
momento positivo de lembrar que o povo quis que eu 
retornasse. Cada um fala por si, e falarei por mim: o 
povo quis que eu retornasse a este Poder. Então, 
tenho a procuração da população e continuarei a 
defendê-la. 

Hoje comemoramos o Dia Mundial em 
Defesa dos Animais. E também é Dia de São 
Francisco de Assis, comemorado pelos católicos 
como eu.  

Durante o próximo mandato, defenderemos, 
como sempre, melhorias para a área da Saúde, pois 
tem muito ainda a ser feito. Sabemos que existem 
problemas, mas temos de fazer justiça, porque o 
Governo do Estado avançou muito nessa área e 
construiu muitos leitos. O Hospital Himaba, no 
Município de Vila Velha, tinha apenas treze leitos e 
agora conta com cento e vinte. O número de leitos 
dos Hospitais São Lucas e Dório Silva também estão 
sendo dobrados. A Maternidade São João Batista está 
realizando cerca de quinhentos partos por mês. 
Portanto, continuaremos na luta em defesa de melhor 
saúde para a população, em defesa do meio ambiente 
e dos animais. Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
César Colnago. 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, telespectadores que nos 
assistem pela TV Assembleia, boa tarde. 
Aproveitamos este momento pós-eleitoral para 
felicitar todos os deputados reeleitos, pois esta Casa 
de Leis foi renovada em cinquenta por cento, e 
também nos solidarizamos com aqueles deputados 
estaduais que se candidataram e não foram reeleitos, 
mas que com certeza ajudaram os eleitos na 
composição de coligações e de alianças necessárias.  

Saudamos a futura Bancada Estadual desta 
Casa de Leis e a nova Bancada Federal Capixaba 
para a qual o Senhor Deputado Paulo Foletto e nós 
fomos eleitos. Pregamos a união entre seus membros 
e a necessidade de que a Bancada construa relações 
com o Presidente da República que se reeleger no 
segundo turno. Esperamos e trabalharemos no sentido 
de que nosso Partido eleja seu Presidente, mas que 
consigamos levar para a Câmara Federal as 
preocupações da sociedade, um debate importante 
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sobre o dia a dia do cidadão, seja do agricultor, do 
comerciante, daqueles que têm estabelecimentos e 
não aguentam uma carga tributária tão alta.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, é muito 
interessante o fato de cinco dos eleitos para a 
Bancada Federal serem médicos. Talvez isso indique 
não só a presença do médico na política, seu contato 
com a população no dia a dia, as relações humanas 
estabelecidas entre o médico e o paciente, mas 
também um aviso de que a Saúde neste País tem de 
ser cada vez mais estruturada para atender melhor à 
população.  

Senhor Presidente Elcio Alvares, cansamos 
de ver situações às vezes dramáticas, porque muitos 
dos nossos hospitais do Interior têm dificuldades 
financeiras - todos os deputados sabem disso – e um 
dos nossos compromissos será o de regulamentar a 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 29, que está 
tramitando na Câmara dos Deputados há dez anos, e 
fazer com que o Governo Federal defina a sua 
participação no financiamento do setor Saúde. Hoje o 
Estado do Espírito Santo tem regulamentado seu 
índice de participação, que é de doze por cento; e o 
do município, que é de quinze por cento. E o 
Governo Federal? Lembramos ainda o Governo 
Gerson Camata, quando dois terços dos recursos 
aplicados na Saúde eram do Governo Federal. Hoje 
essa lógica se inverteu, pois dois terços são oriundos 
de recursos estaduais e só um terço de recurso 
federal. Precisamos garantir o financiamento da 
Saúde. 

Felicitamos o futuro Governador do Estado 
do Espírito Santo, Senhor Renato Casagrande. 
Afirmamos que nossa atuação será pautada em defesa 
dos interesses do Estado do Espírito Santo em 
Brasília.  

 
O Sr. Doutor Hércules – Parabenizamos V. 

Ex.ª pela vitória. Até hoje não vimos a nossa Bancada 
Federal brigar pela regulamentação da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 29. Depositamos nas 
mãos de V. Ex.ª e nas do Senhor Deputado Paulo 
Foletto, que também é médico e sai desta Casa de 
Leis para nos representar em Brasília, esta 
responsabilidade: vamos lutar pela aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucional 29. 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO – 

Trabalharemos para que o nosso Presidente ganhe as 
eleições, mas, independente de quem chegar à 
Presidência, seremos teimosos e repetidamente 
cobraremos do Governo Federal que trate o cidadão 
com respeito e destine recursos para a área da Saúde. 
Não dá para um Hospital Universitário, hoje na 
presidência do Doutor Emílio Mameri, ter de 
promover festa com a sociedade, que já paga 
impostos, ainda que seja para arrecadar recursos para 
a compra de leitos. Isso é histórico, pois o Doutor 
Emílio Mameri há dez anos está na direção daquele 
hospital - não são oito nem sete - e não se regulariza 
a situação. Esta será uma de nossas bandeiras de luta, 

porque a Saúde deste País, além de gestão de pessoal, 
de valorização do setor e da equipe multidisciplinar, 
precisa de financiamento. 

A respeito do pleito de ontem, tivemos uma 
eleição suada. Andamos muito pelo interior do 
Estado, onde tivemos uma votação expressiva, a mais 
surpreendente no Município de Baixo Guandu. 
Estaremos de forma independente, autônoma, 
trabalhando pelo Estado do Espírito Santo e pelo 
Brasil, apoiando José Serra no segundo turno, 
candidato que tem a melhor biografia - excelente 
prefeito, governador e ministro – para que chegue à 
Presidência da República. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – 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 pela TV Assembleia, boa-tarde. 
Parabenizamos os companheiros que ontem 
disputaram a eleição e saudamos os que retornarão 
a esta Casa no próximo mandato, desejando 
sucesso na continuidade dos trabalhos, desejando 
boa sorte aos novos parlamentares que farão parte 
desse colegiado. 
 Agradecemos, em nome do Partido 
Socialista Brasileiro, liderado pelo Presidente Luiz 
Carlos Ciciliotti, à população do Estado do Espírito 
Santo a oportunidade concedida ao PSB pela 
segunda vez. Em nosso primeiro mandato, em 
2002, o então Governador Paulo Hartung, filiado 
ao PSB, iniciou a reconstrução do Estado do 
Espírito Santo. Agora, por obra do destino e 
também pelo trabalho realizado, o Senador Renato 
Casagrande, que já foi deputado estadual, vice-
governador, secretário de agricultura e deputado 
federal, assumirá o Governo do Espírito Santo em 
2011. Portanto, agradecemos aos que confiaram no 
Senador Renato Casagrande para fazer com que o 
Estado do Espírito Santo continue a trilhar 
caminhos de forma positiva. 
 Desejamos ao Senhor Renato Casagrande 
sucesso na condução do destino deste Estado, que 
só ocorrerá se o seu governo focar no social, 
priorizando a saúde, a segurança e a educação. E que 
S. Ex.ª continue a trabalhar com a humildade que 
sempre lhe foi peculiar. A votação alcançada por 
Renato Casagrande é fruto de trabalho, dedicação, 
companheirismo e lealdade. Sempre tivemos S. Ex.ª 
como referência positiva em nosso partido, na 
política capixaba. Saudamos os partidos, a sociedade 
civil organizada, as lideranças que nesta campanha 
ajudaram Renato Casagrande a obter essa vitória. 
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Que S. Ex.ª possa fazer com que o Estado do Espírito 
Santo continue a trilhar caminhos positivos. 

Na oportunidade também saudamos os 
Senadores Magno Malta e Ricardo Ferraço, 
companheiros da chapa majoritária, desejando a S. 
Ex.as sucesso. 
 O Partido Socialista Brasileiro se sente 
muito feliz, e este Deputado em especial, mesmo 
não sendo reeleito, com a votação alcançada. 
Agradecemos ao Senador Renato Casagrande, 
nosso líder, com quem convivemos e em quem nos 
inspiramos, os votos alcançados. Reconhecemos 
que os votos são do Senador Renato Casagrande. 
 Estaremos trabalhando mesmo sem o 
mandato, visto que na vida não se trabalha só 
quando se tem mandato; estaremos, portanto, 
ajudando no que for possível. 
 Repetimos nossos agradecimentos à 
população capixaba que acreditou em Renato 
Casagrande para continuar o seu trabalho, 
comprovando em outros mandatos que ocupou. 
Desejamos mais uma vez que S. Ex.ª possa fazer 
com que o nosso Estado continue trilhando de 
forma positiva o caminho que todos esperam. E 
que áreas prioritárias como a social possa ter um 
foco maior, mais abrangente, fazendo com que 
tanto a área rural como a área urbana tenham 
tratamento igualitário, reduzindo as diferenças. 
(Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Rudinho de Souza e retira-se 
momentaneamente o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini. 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores 
Deputados, funcionários desta Casa de Leis, 
público que nos assiste pela TV Assembleia, 
parabenizamos a Justiça Eleitoral pelo brilhante 
trabalho feito em nosso Estado, principalmente no 
Município de Cariacica. Vimos uma eleição limpa, 
bonita, onde saíram vitoriosos aqueles que 
realmente mereceram. 

Saudamos todos os vitoriosos e todos os que 
concorreram nesta eleição, principalmente o Senhor 
Renato Casagrande, eleito Governador deste Estado, 
que começou seu trabalho lá atrás, caminhando nas 
comunidades, visitando municípios, onde se embasou 
para ter essa votação maciça. Nas eleições de 2010, 
foi o primeiro a ter o nome divulgado como 
governador. Parabéns, Senador e futuro Governador 
Renato Casagrande. Que este novo Espírito Santo 
continue no trilho do desenvolvimento e fazendo 

chegar o desenvolvimento principalmente à Cidade 
de Cariacica, que precisa muito do Governo do 
Estado. 

Saudamos os cinco médicos deste Estado, 
eleitos deputado federal: Paulo Foletto, César 
Colnago, Lelo Coimbra, Jorge Silva e Carlos 
Humberto Manato. Parabenizamos o Senhor 
Deputado César Colnago pelo pronunciamento. 
Agora a Bancada pode brigar pela Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 29 e trazer recursos para o 
Estado do Espírito Santo. Chega de Estado e 
municípios bancarem a Saúde, tão necessária neste 
Estado. 

Só não saudamos a imprensa capixaba, pois 
ontem o jornal A Gazeta reportou notícias do 
passado, ressuscitou e requentou matérias a nosso 
respeito. Não fomos reeleito porque o povo não quis 
realmente, mas sabíamos que a bancada do PDT seria 
forte e autêntica. Inclusive parabenizamos a 
Deputada Federal Sueli Vidigal, do PDT, pelos cento 
e quarenta mil votos, a segunda mais votada do 
Estado. Empunhamos a bandeira de S. Ex.ª no 
Município de Cariacica e nos quatro cantos do 
Estado do Espírito Santo.  

Na edição de ontem, no caderno Eleições 
2010, o jornal A Gazeta reporta que o Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, que lutou e brigou 
por Saúde e por um Município de Cariacica 
melhor, é alvo de uma ação de improbidade 
administrativa por ter recebido cheque de três mil 
reais emitido por esta Casa de Leis. Porém, este 
deputado só recebeu dinheiro trabalhado e suado. E a 
imprensa do jornal A Gazeta não noticiou que fomos 
absolvido no Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo no primeiro ano de mandato, que 
juntamos provas e documentos de que não 
recebemos nenhum dinheiro dessa associação. Em 
nenhum dia o jornal A Gazeta publicou esse fato e 
que, inclusive, não existe ação contra este 
Deputado. 

A ação de improbidade administrativa existe 
porque são vários réus. Ainda não chegou o momento 
da absolvição deste Deputado, mas 
comprovadamente já fomos ao Ministério Público e 
fizemos a nossa defesa. O Ministério Público não 
moveu nenhuma ação penal contra este Deputado e já 
arquivou o processo.  

Gostaríamos de dizer a verdade sobre essa 
situação e sobre o que está acontecendo de 2008 para 
cá com este Deputado. Os nossos adversários 
jogaram pesado no Município de Cariacica, 
compraram jornal, tiraram xerox e distribuíram 
cópias nas ruas para dizer de um crime que não 
cometemos. Esse Auxílio Sufrágio foi uma 
perseguição à vida profissional deste Deputado. 
Bastou estarmos deputado para sermos perseguido. 
Ainda faremos um discurso, lido, sobre a questão 
desse Auxílio Sufrágio. 

Em breve a imprensa noticiará que este 
Deputado se tornou réu num processo eleitoral em 
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que nos acusam de absurdos e não há uma prova 
sequer contra nós. Falam, dizem, mas não provam 
nada contra o Doutor Wolmar Campostrini. Usam o 
nosso nome, dizem que o Doutor Wolmar é isso e 
aquilo, mas não provam. Somos perito do INSS, sim, 
ajudamos a quem realmente precisa no INSS. Se for 
de direito, o cidadão receberá o benefício. Como 
médico, se a população nos procurar para saber se 
tem direito ou não a um benefício, diremos se tem 
direito ou não. 
 Não disse isso antes porque era período 
eleitoral, mas um cidadão, vizinho meu, o Senhor 
Jair, que estava rebocando uma parede, disse: 
Doutor, não voto no Senhor porque negou meu 
benefício. Respondi: Mas o Senhor está fazendo o 
quê, Senhor Jair? Está rebocando uma parede! O 
Senhor, com um olho só, pode ser pedreiro! Está 
fazendo isso na sua residência, rebocando uma 
parede! 
 Pegaram nove perícias – já fiz mais de 
quinze mil - para dizer que persegui nove cidadãos. 
Oportunamente farei a leitura de um discurso a 
respeito desse assunto. Hoje, tenho conhecimento 
de causa do processo que moveram contra mim. 
Sairei inocentado e provarei para a população 
capixaba a verdade sobre esses fatos. Aguardem-
me. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomo a esta 
tribuna inicialmente para agradecer à população 
capixaba a concessão da sexta oportunidade de 
prestar um serviço, como agente público, eleito pelo 
povo nesta Casa de Leis. Tenho que agradecer muito, 
porque foi um pleito difícil, muito disputado, de 
maior volume de candidaturas competitivas. A vitória 
que obtivemos, devo agradecê-la muito a Deus e a 
todos. Parabenizamos todos os eleitos. 
 Senhor Presidente, percebo que a nova 
Assembleia eleita é mais representativa das regiões 
capixabas. Nessa nova Assembleia todas as regiões 
capixabas estão representadas: as regiões Norte, 
Noroeste, Sul, enfim, a Grande Vitória nos diversos 
municípios. Nessa nova Assembleia, eleita ontem, há 
uma representação também bastante distribuída entre 
os partidos: uma representação partidária mais ampla.  
 Do ponto de vista da representação, da 
diversidade e da pluralidade da população capixaba, é 
interessante observar sua composição. De forma 
rápida, pelos cálculos que fiz, são cinco deputados 
eleitos pelo Município de Vila Velha; seis pelo 
Município de Vitória; três pelo Município de 
Cariacica; três pelo Município de Serra; dois pelo 

Município de Cachoeiro de Itapemirim; dois pelo 
Município de Colatina; três pelo Município de 
Linhares; um pelo Município de São Mateus; um 
pelo Município de Barra de São Francisco; um pelo 
Município de Pinheiros; um pelo Município de São 
Gabriel da Palha, e dois pelo Município de 
Guarapari. Há uma representação bastante espalhada 
nas regiões capixabas. Além disso, há também 
representações sociais interessantes nessa nova 
composição, de tal forma que saúdo a população 
capixaba e brasileira pelo processo eleitoral. 

Mesmo levando em conta que a minha 
candidata à Presidência da República não tenha sido 
eleita no primeiro turno, há pontos positivos na 
realização do segundo turno: o aperfeiçoamento, a 
ampliação do debate que ocorrerá entre as duas 
candidaturas, e os dois projetos que se apresentarão 
nesses próximos vinte dias, até o dia 31 de outubro de 
2010, quando ocorrerá o segundo turno. Creio que a 
instituição do segundo turno, quando da promulgação 
da Constituinte de 1988, foi positiva nesse sentido: 
quem vencer as eleições, vence com maioria de 
cinquenta por cento mais um, portanto, a maioria 
absoluta dos votos. Dessa forma terá maior 
representatividade e terá um amplo debate sobre o 
futuro do nosso País. 
 Ficamos feliz com esse resultado também 
porque nosso partido, com a eleição de Iriny Lopes, 
garantiu a vaga de deputado federal, além de ampliar 
a bancada para quatro colegas nesta Casa de Leis. 
 
 O Sr. César Colnago – Nobre Deputado 
Claudio Vereza, queremos parabenizá-lo, pois, com 
essa reeleição, V. Ex.ª irá para o sexto mandato nesta 
Casa de Leis, e foi muito concorrido internamente. 
Somos de partidos diferentes, e disputamos as 
eleições nacionais. Parabéns; a Casa ganha com a 
presença de V. Ex.ª. 
  
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Obrigado, 
Deputado César Colnago. Também parabenizamos V. 
Ex.ª pela eleição para a Câmara Federal, pois 
qualificará com certeza a bancada federal nessa nova 
composição que também é bastante representativa. O 
Município de São Mateus elegeu um deputado 
federal, portanto, o Norte do Estado está representado 
por Doutor Jorge Silva.  
 Cremos que o resultado do processo eleitoral 
é positivo. O recorde na votação para Senador do 
Senhor Ricardo Ferraço, atual vice-governador do 
Estado, é também uma bonita vitória, bem como a do 
futuro governador do Estado, Senhor Renato 
Casagrande, nosso candidato, que obteve uma 
votação extraordinária. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, declino. 
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(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sérgio Borges) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado e não 
havendo mais oradores que queiram fazer uso da 
palavra na fase das Comunicações, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 
da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 328/2008, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre o uso do anexo 
da DP do 20.º Distrito Policial de Vila Velha e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
11/11/2008. Mensagem de veto n.º 147/2010, 
publicada no DPL do dia 02/09/2010. Veto vencido 
em 30/09/2010. (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei n.º 544/2009, de autoria do 
Deputado César Colnago, que dispõe sobre 
medidas de conscientização, prevenção, diagnose e 
combate ao “bullying” escolar. Publicado no DPL 
do dia 16/03/2010. Mensagem de veto n.º 
148/2010, publicada no DPL do dia 02/09/2010. 
Veto vencido em 30/09/2010. (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 

 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei n.º 548/2009, de autoria 
da Deputada Aparecida Denadai, que dispõe sobre 
a reposição dos produtos devolvidos pelos 
consumidores às prateleiras pelos estabelecimentos 
comerciais especializados. Publicado no DPL do 
dia 22/01/2010. Mensagem de veto n.º 155/2010, 
publicada no DPL do dia 14/09/2010. Veto 
vencido em 03/10/2010. (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 

 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de 
Lei n.º 701/2009, do Deputado Euclério Sampaio, 
que veda aos estabelecimentos comerciais a 
exigência de valor mínimo para compras com o 
cartão de crédito. Publicado no DPL do dia 
04/02/2010. Parecer n.º 347/2010, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
parecer oral da Comissão de Finanças, pela 
aprovação. Na Comissão de Defesa do 
Consumidor, não houve quorum para deliberação 
da matéria.  

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 669/2009, do Deputado Da Vitória, 
alterando o inciso II do art. 3.º da Lei n.º 5.270, de 
13.09.1996, que veda a utilização e a instalação 

subterrânea de depósitos e tubulações metálicas para 
armazenamento, transporte de combustíveis ou 
substâncias perigosas, sem proteção contra a corrosão 
e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
03/02/2010. Parecer n.º 344/2010, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade. Na 
Comissão de Defesa do Consumidor, a Deputada 
Aparecida Denadai se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 14/09/2010. (Prazo até o dia 21/09/2010). 
(COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar n.º 37/2010, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
145/2010, que dispõe sobre a composição, 
estrutura, competências e funcionamento do 
Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa 
Social - Coesp, extingue o Conselho Consultivo da 
Segurança Pública e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 31/08/2010. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 233/2010, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 146/2010, que abre 
Crédito Especial no valor de R$865.744,00 
(oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e 
quarenta e quatro reais), em favor da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca. Publicado no DPL do dia 01/09/2010. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 321/2009, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre o tempo de 
espera para atendimento em hospitais, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
13/07/2009. Na Comissão de Justiça, o parecer n.º 
457/2009, que é pela inconstitucionalidade, foi 
publicado no DPL do dia 13/10/2009 e rejeitado 
em Plenário na Sessão Ordinária do dia 
03/11/2009. Pareceres n.os 38/2009, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e 15/2009, da Comissão 
de Saúde, ambos pela rejeição. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 79/2010, da Comissão de Justiça, 
reconhecendo o Decreto Municipal n.º 4.649 de 16 de 
junho de 2010, que declarou situação de emergência 
na área do Município de Itapemirim afetada por 
erosão marinha. Parecer n.º 402/2010, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 
publicado no DPL do dia 31/08/2010. 
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Votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, do Projeto de Lei n.º 90/2010, do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, que proíbe a 
realização de trotes agressivos, violentos, vexatórios 
nas universidades, faculdades e instituições de ensino 
do Estado. Publicado no DPL do dia 23/04/2010. 
Parecer n.º 382/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 
DPL do dia 11/08/2010. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 108/2010, do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, que dispõe no 
âmbito do Estado sobre a criação de guichês, em 
separado para atendimento a clientes que 
movimentarem grandes somas de papel moeda e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
04/02/2010. Parecer n.º 383/2010, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade e ilegalidade, 
publicado no DPL do dia 11/08/2010. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 12/2010, do 
Deputado Euclério Sampaio, que determina criação 
de cartão de passe livre para idosos e menores de 
cinco anos nos ônibus do Transporte Coletivo no 
Estado. Publicado no DPL do dia 23/02/2010. 
Parecer n.º 354/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
11/08/2010. 

 
Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 17/2010, do 
Deputado Euclério Sampaio, que determina que os 
fornecedores de lâmpadas fluorescentes devam 
informar nas suas embalagens, os componentes 
químicos utilizados e os riscos dos mesmos à saúde 
humana. Publicado no DPL do dia 23/02/2010. 
Parecer n.º 364/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
11/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

29/2010, da Deputada Luzia Toledo, que dispõe 
sobre a proibição do comércio de veneno 
denominado “Organofosforado Carbamato” e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
23/02/2010. Parecer n.º 348/2010, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 11/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

48/2010, do Deputado Euclério Sampaio, que fixa o 
número máximo de passageiros em pé em 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros 
sentados em cada ônibus do sistema Transcol Ceturb-
GV. Publicado no DPL do dia 12/03/2010. Parecer 
n.º 365/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
11/08/2010. 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
75/2010, do Deputado Dary Pagung, que proíbe a 
cobrança do valor integral do reboque de veículos e 
motos apreendidos no âmbito do Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 08/04/2010. 
Parecer n.º 380/2010, da Comissão de Justiça, pela 
ilegalidade e inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 11/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

77/2010, do Deputado Dary Pagung, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores 
para pessoas com deficiência e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 08/04/2010. 
Parecer n.º 366/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
11/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

129/2010, do Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, que estabelece a obrigatoriedade de 
instalação de gerador de energia elétrica próprio 
em casas de shows, boates e eventos públicos. 
Publicado no DPL do dia 14/05/2010. Parecer n.º 
358/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
17/08/2010.  

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

362/2009, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre a proibição da comercialização e 
utilização do brometo de metila no Estado e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
13/08/2009. Parecer n.º 352/2010, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 19/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

455/2009, do ex-deputado Luciano Pereira, que 
altera o artigo 1º da Lei n.º 6.989, de 26 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre a obrigação 
das Empresas concessionárias dos direitos de 
fornecimento de água e luz (Escelsa e Cesan) a 
enviarem suas cobranças mensais lacradas. 
Publicado no DPL do dia 24/09/2009. Parecer n.º 
353/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
19/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

503/2009, do Deputado Da Vitória, que institui o 
Programa de Utilização de Energia Eólica, Solar e 
Híbrida no Estado do Espírito Santo. Publicado no 
DPL do dia 05/11/2009. Parecer n.º 390/2010, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 19/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

504/2009, do Deputado Da Vitória, que obriga as 
Concessionárias de Energia Elétrica que atuam no 
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Espírito Santo a dispor de Energia Eólica, Solar e 
Híbrida para a Iluminação Pública. Publicado no 
DPL do dia 05/11/2009. Parecer n.º 391/2010, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 19/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

607/2009, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, 
hipermercados e todos os estabelecimentos 
comerciais que utilizam carrinhos de compras e 
cestas que disponibilizem aos seus clientes uma capa 
de proteção descartável para ser utilizada em seu 
interior. Publicado no DPL do dia 20/01/2010. 
Parecer n.º 363/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
19/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

608/2009, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre a impressão de foto de pessoas 
desaparecidas nos ingressos destinados a eventos 
esportivos e culturais em estádios, ginásios, casas 
de “Show” e afins. Publicado no DPL do dia 
20/01/2010. Parecer n.º 392/2010, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 19/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

617/2009, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre o horário de funcionamento dos 
radares eletrônicos instalados nos semáforos 
(corujinhas) no Estado e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 20/01/2010. Parecer n.º 
393/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 
DPL do dia 19/08/2010. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

660/2009, do Deputado Da Vitória, que altera o art. 
2.º da Lei n.º 5.196, de 26.03.1996, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de marcação própria de 
bovinos e equinos, com respectivo registro. 
Publicado no DPL do dia 03/02/2010. Parecer n.º 
379/2010, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, publicado no 
DPL do dia 19/08/2010. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 81/2010, do 
Deputado Sérgio Borges, que concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense à Senhora Daniela 
Nóbrega Dutra de Sá. Publicado no DPL do dia 
24/09/2010. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 238/2010, do Deputado Euclério Sampaio, 
que altera o caput do art. 1.º e acrescenta dispositivo 

na Lei n.º 6.068, de 07.01.2000, que obriga as 
instalações dos Órgãos Estaduais, equipamentos 
urbanos, mobiliários urbanos e locais de acesso 
público a adaptarem-se às normas da NBR-9050 da 
ABNT. Publicado no DPL do dia 27/09/2010. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Discussão única, nos termos do art. 
66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 328/2008. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) - Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da 
Comissão de Justiça e convoco seus membros, 
Senhores Deputados Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto e Doutor Wolmar Campostrini.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
trata-se de veto total aposto ao Projeto de Lei n.º 
328/2008, de autoria do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre o uso do anexo da DP 
do 20.º Distrito Policial de Vila Velha e dá outras 
providências.  

É visível que a matéria é inconstitucional 
pela invasão de competência privativa do chefe do 
Poder Executivo de legislar sobre matéria 
administrativa. O parecer do veto está muito 
fundamentado e, portanto, relatamos pela 
manutenção do veto por vício de iniciativa. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com o 

relator. 
  
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

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

Devolvo o veto à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 328/2008. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 328/2008. 
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 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos e aos que 
estão nas imediações que compareçam ao Plenário, 
pois é necessário quorum qualificado para votarmos o 
presente veto. 

A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. (Pausa) 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Cacau Lorenzoni, Aparecida Denadai, 
Euclério Sampaio, Luzia Toledo, Reginaldo 
Almeida e Sérgio Borges) 

 
Senhores Deputados, responderam SIM dez 

Senhores Deputados; responderam NÃO dois 
Senhores Parlamentares; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar. 
 Não havendo quorum para votação do veto 
total aposto ao Projeto de Lei n.º 328/2008, nos 
termos do art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, 
ficam sobrestadas as demais proposições 
constantes da pauta. (Pausa) 

Conforme previsto no art. 269 do 
Regimento Interno, o Grande Expediente desta 
sessão seria destinado ao uso da Tribuna Popular. 
Não havendo, porém, convidados para se 
pronunciar, passa-se à fase do Grande Expediente, 
dividido em duas partes: Lideranças Partidárias e 
Oradores Inscritos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun, Líder do PSB. (Pausa) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço) 

 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – Senhor 

Presidente, declino. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Claudio Vereza, Líder 
do PT. (Pausa) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, declino. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Janete de Sá, Líder do 
PMN. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto, Líder do PR. (Pausa) 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Senhor Presidente, declino. 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado César Colnago) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, Líder 
do PP. (Pausa) 

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

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado César Colnago, Líder 
do PSDB. (Pausa) 

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

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

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

 
O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Atayde Armani, Líder 
do DEM. (Pausa) 

Ausente, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, Líder do PDT. 
(Pausa) 

Ausente.  
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 
Sérgio Borges, Líder do PMDB. (Pausa)  

 
 O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados 
e Senhoras Deputadas, telespectadores da TV 
Assembleia, primeiramente parabenizo o Tribunal 
Regional Eleitoral do Espírito Santo pela condução 
serena e equilibrada da eleição, que ontem teve seu 
dia principal. 
 Minha segunda palavra é de agradecimento 
aos capixabas que a mim confiaram mais uma vez o 
voto, dando-me uma nova oportunidade de ser, com 
muito orgulho, deputado estadual do Espírito Santo, 
pelo PMDB, único partido ao qual me filiei e que 
conheço; um partido importante para a minha vida e 
para as minhas convicções. 

Saudamos toda a imprensa escrita e 
televisada, a mídia eletrônica e a mídia de rádio do 
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Estado do Espírito Santo pela cobertura das eleições, 
pois deu uma demonstração de que todos os 
candidatos podem e devem ser tratados igualmente. 
Toda a imprensa está de parabéns, pois sem ela não 
poderíamos divulgar nossas propostas e chegar aos 
eleitores de todo o nosso Estado. 
 Saudamos todos os Deputados que se 
elegeram e os que não se elegeram. Nós que 
disputamos eleição proporcional ganhamos as 
eleições não só com nossos votos, mas também 
com os dos companheiros da coligação partidária. 
Achamos importante valorizar o trabalho de cada 
um para fazer justiça com aqueles que lutaram e 
combateram o bom combate. Talvez até pelo modelo 
da eleição proporcional não tenham logrado êxito, 
mas ao mesmo tempo contribuíram para a vitória 
dos trinta Deputados. Nós, do PMDB, que sempre 
lutamos pela democracia, pelo fortalecimento 
democrático, estamos muito felizes.  
 Saúdo o Governador eleito Renato 
Casagrande, o Senador eleito Magno Malta e o 
Senador eleito Ricardo Ferraço, companheiro do 
PMDB. Desejamos que S. Ex.as tenham um 
mandato que realmente dignifique o nome do 
Espírito Santo no Senado Federal, trazendo para o 
Estado o que precisamos e fazendo andar o que 
está parado. 

Saúdo especialmente o Governador Paulo 
Hartung. Sou líder do PMDB e vice-líder do 
Governo. S. Ex.ª é o grande vencedor desta 
eleição. O Espírito Santo, governado pelo Senhor 
Paulo Hartung, mudou;viramos a página. Ficou no 
passado o tempo em que não se pagava em dia, em 
que não eram construídas estradas, em que não se 
cuidava da pobreza. Tiramos mais de seiscentas 
mil pessoas da pobreza, sob o comando do 
Governador Paulo Hartung e de toda sua equipe de 
governo. 
 O projeto que o Espírito Santo desenvolve 
hoje, o orçamento real – o orçamento já está nesta 
Casa- será discutido em audiências públicas e 
depois será votado no Plenário. Com certeza será 
mais uma vez votado dentro da realidade do 
Estado, sem nenhuma emenda que possa macular a 
possibilidade de em 2011 o Espírito Santo não 
continuar avançando. 
 Registro a presença não só da grande 
imprensa, mas também dos jornais alternativos como 
o Espírito Santo Hoje, que acertou mais de oitenta 
por cento dos eleitos na pesquisa que fez no dia 30 de 
setembro; como a Folha do Caparaó e diversos 
jornais do interior do Estado que fazem imprensa 
com dignidade. Deixo esse registro de 
agradecimento aos sites que trazem informação pela 
internet, como Folha Vitória e Século Diário. 
Parabenizo todos. 
 Deixo um agradecimento especial a minha 
família. A atividade política é desgastante, e se for 
exercida na sua plenitude com compromisso e com 

respeito dignifica muito a classe política. Apesar 
disso, é uma atividade que sacrifica os familiares. A 
compreensão e o carinho da minha família faz-me 
avançar e dedicar-me mais. Ao andar pelo Espírito 
Santo buscando votos e passando para as pessoas a 
minha mensagem de compromisso com o Estado, 
fui aprendendo e conhecendo um pouco mais da 
realidade do Estado. Fiz muitas amizades e muitos 
companheiros políticos. Disse a todos que se fosse 
eleito, trabalharia pelo bem das comunidades.  
 O relacionamento do Poder Legislativo, do 
Poder Executivo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas hoje é 
harmônico e independente, e continuará sendo. O 
relacionamento entre a Assembleia Legislativa e o 
Governo, no Governo Paulo Hartung, teve uma 
mudança fundamental. Foi desenvolvido um 
sistema pelo qual as emendas dos deputados, 
aprovadas, são cumpridas. Todas as observações, 
contatos e reivindicações das bases onde os 
deputados trabalham eram atendidas. O Governo 
cumpria o seu papel distribuindo com inteligência 
e com competência a riqueza do povo capixaba, 
paga pelos cofres públicos por meio dos impostos, 
e governada com sabedoria pelo Governador Paulo 
Hartung. Esse é o novo modelo do Estado do 
Espírito Santo aprovado nas urnas pelo povo e com 
certeza será seguido pelo governador eleito Renato 
Casagrande, aperfeiçoado por aqueles que têm 
compromisso com este Estado.  
 Sou da base do Governo, vice-líder do 
Governo e líder do PMDB, e assomei a esta tribuna 
para fazer justiça ao melhor governador da história 
do Estado do Espírito Santo. Nesse tempo político 
que vivo pude conviver com grandes 
administradores, mas o Governador Paulo Hartung, 
com bom-senso e competência, escolheu uma 
equipe competente. Como S. Ex.ª mesmo diz: 
Ninguém faz nada sozinho. Sabemos disso! Quem 
já teve a oportunidade de administrar - já fui 
presidente da Telest, do Bandes e da Cesan - sabe que 
sozinho ninguém faz nada. Precisamos de equipe e 
assessoria competentes, como também companheiros 
focados no mesmo caminho que seguimos. Esse foi o 
grande mérito do Governador Paulo Hartung, do 
nosso Governo, pois faço parte, com muita honra, 
como vice-líder do Governo e como líder do 
PMDB, do partido do Governador. 
 Hoje é um dia importante e não deixaria 
que a fase da Liderança do PMDB passasse sem 
que fizesse esses registros nesta tribuna, ainda sob 
a emoção do dia de ontem. O dia 3 de outubro foi 
importante para nós do Estado do Espírito Santo e 
para o Brasil. Teremos uma eleição de segundo turno 
para Presidente da República, mas o povo capixaba 
votou no projeto certo e escolheu todos no primeiro 
turno, porque a liderança do governador mostrou que 
esse é o caminho a seguir e assim será nos próximos 
quatro anos para que avancemos mais. 
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 Numa hora como essa, por mais emoção que 
sintamos, por mais agradecimentos que tenhamos que 
fazer, e são muitos, tendo em vista as palavras de 
conforto, tendo em vista os companheiros que 
caminharam conosco e o povo que nos recebia com 
carinho em todos os municípios deste Estado, 
precisava assomar a esta tribuna na fase da Liderança 
do PMDB para agradecer ao povo capixaba. Muito 
obrigado! A coligação da qual nosso partido fez parte 
elegeu o governador, os senadores e a maioria dos 
deputados federais, mostrando que o povo do Estado 
do Espírito Santo aprovou e aprova o comando do 
Governador Paulo Hartung, que durante oito anos 
trouxe para o nosso Estado uma visão diferente em 
âmbito nacional. 
 Já estamos no período de discutir e votar o 
orçamento. Ainda esta semana liberaremos o 
cronograma para que os Senhores Deputados 
apresentem emendas e realizaremos audiências 
públicas. O orçamento terá em 2011 um bilhão de 
reais para investimentos. Isso significa que o 
Governo que está terminando teve o cuidado de 
preservar o orçamento para o governo que 
assumirá. No dia 1.º de janeiro de 2011 o novo 
governador, da nossa coligação, Senador Renato 
Casagrande, receberá um Governo saneado, com 
recursos e com a parceria desta Assembleia 
Legislativa, como teve o Governador Paulo 
Hartung em todos os momentos. Nós deputados 
votamos todas as leis necessárias para que o 
projeto do Governador Paulo Hartung desse certo, 
como deu; para que o nosso Governo tivesse mais 
de oitenta por cento de conceito bom e ótimo, de 
aprovação, de reconhecimento do povo do Estado 
do Espírito Santo.  
  Mais uma vez deixo nesta Casa de Leis o 
meu agradecimento aos eleitores que confiaram os 
seus votos a mim, confiaram no meu trabalho, 
consagraram o meu trabalho. Estão confiando nos 
trinta deputados eleitos. Somos três milhões de 
capixabas e nesta Casa só tem trinta deputados. É 
uma honra muito grande para quem é votado e se 
reelege, Deputado Rodrigo Chamoun. Quem passa 
por esta Casa, Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, deixa uma marca de trabalho para o 
Estado do Espírito Santo, e V.Ex.ª sabe bem disso. E 
nós Deputados Estaduais somos companheiros desse 
projeto vencedor. Votamos os projetos e os 
orçamentos reais do Governo. Hoje, o Estado do o 
Espírito Santo é reconhecido no Brasil como um 
Estado que está progredindo e que tem um sistema de 
administração moderna, eficiente e competente. 

Tudo o que foi falado por mim nesta sessão 
tem como base a bênção de Deus. Não existe projeto 
vencedor que não tenha a benção de Deus. Nada na 
vida se faz sem ter Deus no coração de quem está 
fazendo. Esse foi o grande motivo da nossa vitória, 
uma vitória com as bênçãos de Deus. Sabemos que, 
ganhando ou perdendo, o melhor vem depois, porque 
Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. 

Deixo registradas estas palavras reiteradas de 
agradecimento ao povo capixaba, pedindo a Deus que 
nos abençoe no próximo mandato, dê-nos 
tranquilidade e competência para que possamos votar 
os projetos do Estado do Espírito Santo, 
principalmente aqueles que beneficiarão a população 
mais carente. Com certeza isso acontecerá, porque o 
Governador eleito Renato Casagrande, os Senadores, 
os Deputados Estaduais e Federais têm compromisso 
com isso, e acima de tudo temos Deus presente no 
nosso caminho. 

Muito Obrigado, Presidente. Estas são as 
minhas palavras pela Liderança do PMDB. Estou um 
pouco emocionado, mas muito tranquilo com o 
compromisso de cumprir o que assumimos em nossa 
caminhada por este Estado do Espírito Santo afora. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

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

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, orador inscrito. 
(Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito. (Pausa) 

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

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto, orador inscrito. (Pausa) 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Senhor Presidente, declino. (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo, oradora 
inscrita. 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, orador inscrito. 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) – 
Senhor Presidente em exercício, Deputado Rodrigo 
Chamoun; Mesa Diretora e demais Pares desta Casa 
de Leis; público que nos assiste pela TV Assembleia; 
senhores que estão nas galerias e funcionários desta 
Casa, faremos a leitura de um discurso e solicitamos 
a atenção de todos os Deputados. 

Ao final deste mandato como Deputado 
Estadual, assumo a esta tribuna para dar mais uma 
satisfação ao povo capixaba, em especial aos meus 
eleitores quanto a fatos e ações de minha vida 
pública. 
 Meu ingresso na vida pública foi motivado 
pela perplexidade que me causa o descaso pela saúde 
pública, da qual depende a maioria da população. Fiz 
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papel de defensor dessa população. Enquanto pude 
realizei atendimentos em bairros de Cariacica, usando 
como consultório, espaços cedidos pelos movimentos 
comunitários e pelas igrejas. E pretendo retomar 
esses atendimentos, o quanto antes. 
 Como representante do povo, quer como 
Vereador, quer como Deputado Estadual, não desviei 
meu foco dos problemas que grassam na saúde 
pública, buscando por meio de ações efetivas, 
soluções e melhorias, apoiando as ações 
governamentais nessa área e em todas do interesse da 
população. É meu dever como médico, como cidadão 
e, sobretudo, como homem público. 
 Desde o início, dediquei-me a lutar para que 
a população tenha acesso aos órgãos públicos e de 
saúde. Já naquela época, surgiam tentativas de 
desabonar minha conduta e a minha imagem pública, 
porém não conseguiram prosperar pela grande 
confiança que a população de Cariacica sempre 
depositou em meu trabalho. Depois de eleito 
Deputado Estadual, meu trabalho ganhou mais 
notoriedade e isso fez despertar a voracidade de 
algumas pessoas em destruir minha imagem e meu 
nome de homem público, que venho construindo 
dia a dia ao longo de quase trinta anos. 
 Infelizmente, neste País, se um cidadão 
começa a ganhar notoriedade sem estar a servir aos 
oportunistas de plantão, pode esperar que deva ser 
alvo de insinuações e falácias forjadas a macular sua 
imagem. No meu caso, não está sendo diferente. 
Passei a ser alvejado também! Em 2008 fui 
surpreendido pela mobilização da Polícia Federal 
para instaurar um inquérito policial tendo como base 
uma operação batizada de Operação Auxílio-
Sufrágio, iniciada - pasmem - a partir de uma delação 
premiada ao intuito de acusar-me de supostas 
fraudes contra o INSS, a pretexto de que sou chefe 
de uma quadrilha para obtenção de benefícios 
previdenciários indevidos em troca de votos para 
eleger-me deputado. 
 Vejam, Senhores Deputados, que absurdo! 
Depois de realizar mais de quinze mil perícias ao 
longo de décadas, como perito do INSS, nunca meu 
trabalho foi questionado; começou uma 
perseguição a dez segurados e uma campanha 
maciça para prejudicar minha imagem pública. 
 Não estou nesta sessão para criticar a 
instituição Polícia Federal e muito menos o papel 
informativo da imprensa. Ao contrário, reconheço e 
aplaudo a existência necessária dessas duas 
instituições, porém, quando respeitam o Estado 
Democrático e de Direito, a dignidade da pessoa 
humana, a honra e a imagem das pessoas pela 
garantia constitucional da presunção da inocência. 
Se for crime atendermos a população carente, 
desamparada, trazer-lhe alento ao buscar resolver 
seus problemas, amenizar seus sofrimentos e anseios, 
então, deputados e deputadas, somos todos 
criminosos! Continuarei criminoso, porque estarei 
sempre ao lado do povo! 

 Estou convicto de que não sou criminoso, 
como não seriam meus pares que estão presentes que 
também se dedicam a tornar menos sofrida a vida de 
nossa gente, que não se negam a atender aqueles que 
os procuram em busca de ajuda e apoio, agindo 
também como seus representantes na solidariedade e 
ajuda fraterna, como ponte entre o poder público e a 
população. Pois esta é a função do homem público, 
do representante do povo, independente de quem o 
elegeu: trabalhar pela coletividade, por todos 
indiscriminadamente, e ter um olhar mais atento aos 
menos favorecidos. 
 As acusações que lançam sobre minha 
pessoa, mesmo que me abalem, ao mesmo tempo me 
dão convicção de que o meu trabalho cumpre o dever 
legal de deputado, gerando mais força para seguir em 
frente e redobram meu empenho na luta pelo fim das 
desigualdades e precariedades na saúde. A sórdida e 
covarde perseguição que estou sofrendo não é nova. 
O sistema quer políticos domesticados, bajuladores, 
sem personalidade e que baixam a cabeça para os 
poderosos. Não é o meu perfil. 
 Estou no caminho certo, uma vez que 
incomodo a minoria que quer manter este estado de 
coisas. Isso é tão sintomático, que depois de dois 
anos parado o processo que movem contra mim - 
repito e reafirmo: sem provas - teve andamento 
justo no momento em que se iniciou o período 
eleitoral, como forma de ver frustrada e 
impossibilitar minha reeleição.  O inquérito 
policial foi engendrado a partir de gravações 
telefônicas editadas, onde supostamente fala-se 
sobre concessão de aposentadorias e benefícios 
fraudulentos contra o INSS, e eu encabeçaria este 
aparato a troco de benefício eleitoral. Sou médico 
por profissão e dom, e faço política por convicção 
e idealismo. Jamais me valeria de artifícios 
sórdidos como esse. 
 O relatório final do inquérito limita-se a umas 
poucas conversas interceptadas, de telefones de 
terceiros que se utilizam do meu nome para afirmar 
que eu poderia facilitar o recebimento de benefício 
previdenciário mediante a entrega de um bilhete com 
minha assinatura. Mas esse bilhete, repito, nunca foi 
encontrado, mesmo depois de meses de investigação 
e com o cumprimento de mandatos de busca e 
apreensão em vários locais que frequento, como meu 
gabinete, meu consultório na Nossa Clínica e meu 
lar. Não há nenhuma prova concreta capaz de me 
ligar ao suposto quadro fraudulento, nem mesmo 
indícios. Apenas fatos criados por mentes férteis, que 
se prestam irresponsavelmente a denegrir a minha 
imagem e a de várias pessoas próximas a mim. 
 A denúncia do Ministério Público Federal 
parte da premissa de que existem atos médicos, 
laudos periciais, ditos falsos pela Polícia Federal e 
por dois médicos peritos do INSS, Doutores Cláudio 
Ferro e Oney José Rossini. Aqueles ditos médicos 
revisores foram convocados especialmente para 
tentar me incriminar, não se sabendo, ainda, nem 
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mesmo a critério de quem foram 
escolhidos/importados do Distrito Federal. 
 Configuram provas podres os pareceres dos 
Doutores Cláudio Ferro e Oney José Rossini, 
sobretudo porque mal procederam em alguns 
segurados, que estavam detidos na Polícia Federal, 
exames clínicos incompletos e nem fizeram ou 
solicitaram exames complementares, sem falar que 
nem levaram em conta a existência de um lapso 
temporal considerável entre as perícias médicas ditas 
fraudulentas e suas respectivas revisões pelos ditos 
médicos revisores. 
 Os médicos convocados pela Polícia Federal 
– pasmem – basicamente analisaram papéis e 
julgaram o bastante para concluírem pelas alegadas 
fraudes. Ou seja, revisaram os atos periciais de forma 
manifestadamente incorreta. Ora, minhas perícias são 
de 2003, 2004, e só em 2007 e 2008 foram 
questionadas pelos médicos revisores contratados 
pela Polícia Federal. Ou seja, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, está claro que a Polícia Federal 
e o Ministério Público Federal subvertem a verdade. 
 Sou médico perito e todo cidadão que faz jus 
a qualquer benefício previdenciário conte comigo, 
porque se o benefício é justo, é de direito e o 
segurado não pode ser logrado, deixado ao relento, 
aguardando indefinidamente que o Estado lhe 
conceda o benefício, sou o primeiro a ajudar a 
conseguir o seu direito. Se há morosidade da parte do 
Estado pelas infindáveis procrastinações burocráticas, 
eu me ponho a colaborar com o cidadão para que 
seu caso não seja mais um a cair no esquecimento 
absoluto. 
 Subvertem a verdade. Como disse, entre as 
mais de quinze mil perícias que já fiz como médico 
do INSS, força é admitir verossímil que seria 
humanamente impossível não ter cometido um ou 
outro erro médico, não se podendo emprestar a 
conotação de delito. 
 O argumento do Ministério Público Federal 
de que me elegi deputado estadual à custa desses 
benefícios ditos fraudulentos chega a ser engraçado. 
A denúncia contra mim é listada por nove casos de 
fraude e uma tentativa. Baseado na engenharia 
deste raciocínio, essas dez pessoas teriam votado 
em mim em troca de benefício previdenciário. Isso 
não procede e não há razão de ser. 
 Fui eleito para esta legislatura com vinte e 
três mil quinhentos e sessenta e oito votos. Basta uma 
simples operação matemática para que se conclua o 
absurdo dessa acusação: cada beneficiado teria de 
me proporcionar em torno de dois mil trezentos e 
cinquenta e seis votos. Nem é preciso dizer da 
impossibilidade de tal situação, sem falar que não 
há provas das fraudes alegadas, fazendo-me pensar 
em perseguição política. 
 Durante dois anos fui impedido de conhecer 
o teor do inquérito que investigava as supostas 
fraudes contra o INSS. Apenas recentemente tive 
acesso aos autos da denúncia do Ministério Público 

Federal e então pude ver o tamanho do absurdo que 
armaram contra mim. Deparei-me com cinquenta e 
nove laudas que buscavam demonstrar, por meio de 
recortes, em uma clara montagem de supostas 
conversas telefônicas, o meu envolvimento no 
esquema de fraudes de laudos e perícias para 
obtenção de benefícios previdenciários. 
 Não existem elementos capazes de provar 
minha participação na prática dos atos ilícitos ali 
apontados. Contudo, no relatório final a servir de 
base para a denúncia do Ministério Público, essas 
transcrições das conversas gravadas teriam de ser 
feitas integralmente, sem cortes, sem edição, porque 
não cabe à polícia o poder de decidir o que é ou não é 
importante. Apenas o juiz tem esse poder de decisão 
e o investigado o direito de conhecer todo esse 
material para poder fazer sua defesa, o que não 
aconteceu. 
 Tenho plena confiança na Justiça e de que 
serei inocentado em um processo justo, em que 
terei direito à ampla defesa, conforme assegura a 
Constituição Federal, uma vez que nada de 
concreto há para me incriminar. Se a intenção dos 
responsáveis por essas denúncias infundadas era 
me desestruturar, fazer-me desistir da vida pública, 
conseguiram exatamente o contrário. Só me deram 
mais força e certeza de que estou no caminho 
certo. 
 Sempre apoiei e pretendo continuar apoiando 
políticas que tragam benefícios ao povo capixaba. E 
tenho certeza de que Deus e os que me apoiaram até 
aqui continuarão ao meu lado, pois é também sua 
vitória. E é a vitória sobre a minoria que só pensa nos 
benefícios que pode adquirir por meio de conchavos 
políticos em detrimento das necessidades do povo. 
Sempre apoiei e continuo apoiando o Governo Paulo 
Hartung para que esse novo Espírito Santo continue 
firme, crescendo e se desenvolvendo em prol da 
valorização de sua gente. A verdade falará mais alto. 
A justiça que não me for feita por quem deveria fazê-
la, Deus a fará ao longo do tempo 

Gostaria de ter feito esse desabafo em outro 
momento, mas só me senti seguro de fazê-lo depois 
de tomar conhecimento do processo que movem 
contra minha pessoa. Exatamente no dia 2 de 
setembro, no Estado do Rio de Janeiro, retiraram 
esse processo da gaveta para me desestabilizar 
emocionalmente, porém tenho certeza que com fé 
em Deus, com fé no povo do Espírito Santo, nos 
meus advogados e nas pessoas que confiam em 
mim, sairei inocentado. Digo e repito: não existe 
uma prova nesse processo que movem contra 
minha pessoa que me incrimine. (Muito bem!) 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sérgio Borges) 

  
O SR. PRESIDENTE – ( RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules, orador inscrito. (Pausa) 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Tendo S.Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Janete de Sá, oradora 
inscrita. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Sérgio Borges, orador inscrito. (Pausa) 

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

Deputado Doutor Hércules, pois sou o próximo 
orador inscrito. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Assumo a Presidência neste 
momento e concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun, orador inscrito. (Pausa) 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, saudamos os 
parlamentares Doutor Wolmar Campostrini, Doutor 
Hércules e Vandinho Leite, parlamentar que teve 
uma votação consagradora, abaixo da conseguida 
pelo Senhor Deputado Theodorico Ferraço, o 
parlamentar reeleito com maior votação.  
 Gostaríamos de fazer de uma breve reflexão 
desse período da disputa eleitoral, mas não a fazemos 
sem voltar ao que aconteceu há oito anos, em 2002, 
quando o Espírito Santo passava por uma grave crise 
institucional, administrativa e financeira alimentada 
pela crise política. Crise política que existia há vários 
anos e que atingiu o seu ápice em 2002.  

Oito anos depois muitos desafios foram 
vencidos no Espírito Santo e muitos outros, claro e 
evidente, estão por vir, estão pendentes e precisarão 
de todo esforço do próximo governador, Senhor 
Renato Casagrande, que recebeu uma votação 
consagradora nas urnas.  

Como membro do PSB, sinto-me na 
obrigação de destacar a votação do Senador Renato 
Casagrande para o Governo do Estado do Espírito 
Santo e do Senhor Eduardo Campos para o Governo 
do Estado de Pernambuco. Foram os dois que 
obtiveram a maior votação proporcional no País. 
Terminaram quase que empatados. Renato 
Casagrande obteve oitenta e dois vírgula trinta por 
cento e Eduardo Campos oitenta e dois vírgula 
oitenta e quatro por cento dos votos válidos.  
 Manifestamos a fé que nós, do Partido 
Socialista Brasileiro, temos no Senador Renato 
Casagrande, eleito governador do Espírito Santo, na 
sua liderança, na sua capacidade de diálogo e de 
montar uma estratégia político-administrativa para 
que o Estado do Espírito Santo conquiste avanços na 
segurança, saúde e educação, áreas mais difíceis de 
serem resolvidas. Que possamos conseguir maiores 
avanços para a população capixaba.  
 Registramos também o papel fundamental do 
Governador Paulo Hartung na condução dessa 

eleição. Cumprimentamos o Senhor Ricardo Ferraço 
pela eleição ao Senado Federal. Tivemos a 
curiosidade de entrar na internet e pesquisar a 
votação dos outros estados e constatamos que a 
votação proporcional do futuro senador Ricardo 
Ferraço, se não estamos enganados, foi a segunda 
maior do País, superando, por exemplo, nomes como 
o do futuro senador pelo Estado de Minas Gerais, 
Senhor Aécio Neves.  

Então, a população capixaba, quando elegeu 
com votação histórica o senador eleito Ricardo 
Ferraço e o futuro governador Renato Casagrande, 
sinalizou claramente que essa aliança, que a união 
desses dois nomes é o que interessa. Nós, do Partido 
Socialista Brasileiro, participamos dessa articulação e 
agora no período pós-eleitoral com o resultado das 
urnas confirmado, concluímos e temos plena 
convicção de que foi uma estratégia acertada para o 
futuro do Estado do Espírito Santo e dos capixabas.  
 Fazemos esse registro e saudamos as lideranças 
fundamentais nessa articulação. O Senhor Governador 
Paulo Hartung, no dia trinta e um de dezembro do 
corrente ano, deixará um governo com capacidade de 
investimentos equilibrada - muitas áreas já 
funcionam em piloto automático com as muitas 
conquistas alcançadas - e uma base pronta para o 
enfrentamento dos desafios pendentes, como citamos 
o caso da segurança pública e da saúde que são 
complexas, mas que não são desafios somente no 
Estado do Espírito Santo; são desafios em todo o 
Brasil. Certamente teremos a coordenação, a partir de 
1.º de janeiro de 2011, do nosso futuro governador 
Renato Casagrande com todo entusiasmo e com os 
instrumentos necessários para que possamos avançar, 
principalmente nesses setores. 
 Senhor Deputado Vandinho Leite, 
agradecemos aos dezessete mil eleitores da nossa 
Cidade de Guarapari que nos deram trinta por cento 
dos votos válidos e confiaram no trabalho que 
desenvolvemos nos últimos quatro anos. Agradeço 
imensamente a confiança em nós depositada, pois 
atingimos pouco mais de vinte e sete mil votos. 
Tivemos a honra e a grata oportunidade de ficar na 
segunda colocação de nossa coligação e na primeira 
colocação do nosso partido.  

Parabenizamos o Senhor Deputado Freitas, 
reeleito. E incentivamos as demais candidaturas do 
PSB que foram para a luta, que buscaram a votação 
com dignidade, com a cabeça erguida. Não foi 
possível aumentar nossa bancada, mas certamente 
essas duas vagas, a nossa e a do Senhor Deputado 
Freitas, serão o espelho dos desejos do exercício da 
política de cada um dos companheiros e 
companheiras do PSB que disputaram a eleição para 
deputado estadual e Deputado federal. 
 Saudamos o Senhor Deputado Paulo Foletto 
pela votação expressiva, e o futuro deputado federal 
Audifax Barcelos, campeão de votos. Agradecemos 
especialmente à população dos Municípios de 
Alfredo Chaves, na pessoa do prefeito, Senhor 
Fernando Lafaiete, um grande líder político; do 
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Município de Anchieta que também nos deu uma boa 
votação, ao Senhor Amarildo e aos demais 
companheiros; à população do Município de Muniz 
Freire, na pessoa do prefeito, Senhor Ezanilton 
Delson de Oliveira, que nos apoiou e obtivemos a 
maior votação, a toda equipe e à aliança que 
construímos no município de Rio Novo do Sul. 
Agradecemos ao Senhor Estevão Fiário, Prefeito do 
Município de Rio Novo do Sul; ao Senhor João 
Martins, Vice-Prefeito daquele Município, e a todos 
os aliados que conquistamos naquela caminhada, 
onde também tivemos a honra de liderar a votação; 
ao Senhor João Bosco Dias, Vice-Prefeito de Vargem 
Alta, um grande companheiro do PSB que nos inseriu 
no debate e no dia a dia da política do Município; ao 
Senhor Dalton Perim, Prefeito do Município de 
Venda Nova do Imigrante, ao Senhor Orlando Fileti, 
Vice-Prefeito, e ao Senhor Marco Grilo, Presidente 
da Câmara do Município. Demos as mãos e fizemos 
uma bela eleição tendo a maior votação do Município 
de Venda Nova do Imigrante.  Destacamos esses 
municípios onde alcançamos a maior votação e 
reafirmamos nosso compromisso de trabalho nos 
próximos quatro anos, compromisso de resultado, 
compromisso de luta, sobretudo compromisso de 
terem nesta Casa de Leis um Deputado que zelará 
pela decência, pela ética e trabalhará em favor dos 
avanços que o Estado do Espírito Santo certamente 
terá sob a liderança do Governador eleito, Senhor 
Renato Casagrande. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Devolvo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Assumo a Presidência e concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Vandinho Leite, orador 
inscrito. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente desta sessão e vice-
presidente desta Casa, Senhor Rodrigo Chamoun; 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados; público 
que nos assiste nas galerias desta Casa e pela TV 
Assembleia, como sempre fazemos no início da nossa 
fala, agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, 
neste momento, com vida e saúde, desejando uma boa 
tarde a todos.  

Assomamos a esta tribuna para comentar um 
pouco sobre as eleições que aconteceram ontem, para 
falar um pouco sobre o processo eleitoral no nosso 
Estado. Agradecemos à população do Estado do 
Espírito Santo tudo que passamos durante esse 
processo eleitoral, pois em todas as caminhadas que 
fizemos conversamos com as pessoas. Fizemos uma 
campanha de casa em casa, conversando com você, 
morador da nossa cidade, Serra, e do nosso Estado. 
Nossa campanha esteve presente em vinte e cinco 
municípios. 

Precisamos agradecer, pois tivemos o 
privilégio de ter trinta e oito mil quinhentos e 

quarenta e oito votos. Fomos o terceiro deputado 
mais votado do Estado do Espírito Santo. Tivemos o 
privilégio de ser o deputado mais votado da nossa 
cidade. Tivemos vinte e três mil trezentos e setenta e 
sete votos na querida cidade de Serra, na qual fomos 
vereador e que nos elegeu Deputado Estadual no 
primeiro mandato e de onde saímos novamente 
eleito. 

Agradecemos de coração a você, morador do 
Município de Serra, que acompanha o nosso 
mandato, pois este é o momento de agradecimento. 
Agradecemos a nossa família, a toda nossa militância 
que caminhou conosco durante esse período eleitoral. 
Agradecemos também à população de todos os outros 
municípios onde tivemos lideranças, pessoas que 
acompanharam o nosso mandato. Foi muito trabalho 
prestado durante os quatro anos de mandato rodando 
pelos municípios.  

Hoje, cremos mais ainda naquilo que já 
acreditávamos: resultado de eleição é resultado de 
trabalho. Agradecemos por isso. São quatro anos de 
muito trabalho em diversos municípios da Grande 
Vitória e no interior do Estado.  

Agradecemos à população dos municípios de 
Piúma, Alto Rio Novo e Laranja da Terra que nos 
deu a alegria de ser o mais votado em seus 
municípios. Agradecemos à população dessas cidades 
importantes em diferentes regiões do Estado do 
Espírito Santo, mostrando que a nossa campanha se 
espalhou por todo o território capixaba. 

Agradecemos ao Senhor Governador Paulo 
Hartung nossa reeleição. Os eleitores ouvem muito 
nossos discursos durante o processo eleitoral. Neles 
fizemos questão de dizer que há ainda muito que ser 
feito no Estado do Espírito Santo, e que devemos dar 
grande importância ao mandato de S. Ex.ª, pois 
reconstruiu a história do nosso Estado. No nosso 
caso, S. Ex.ª colaborou muito para que tivéssemos 
grande sucesso no processo eleitoral. Por que essa 
expressiva votação? É importante dizer que tivemos 
bandeiras de luta nesta Casa. Durante quatro anos 
fomos presidente da Comissão de Educação. 
Defendemos a área educacional buscando 
profissionalizar o trabalhador, levando qualificação 
profissional às pessoas do nosso Estado. Somente no 
Município de Serra ajudamos a criar mais de 
dezesseis cursos técnicos. No Estado inteiro são mais 
de trinta cursos técnicos para qualificação da 
população viabilizados por meio de emendas 
parlamentares individuais de nossa autoria.  

Além da criação de cursos 
profissionalizantes, demos mais de cento e vinte 
palestras em diversas escolas, faculdades e igrejas 
falando sobre a qualificação profissional e as 
oportunidades geradas pelo Governo, e por outras 
esferas do Governo, para a população, principalmente 
para as pessoas de baixa renda. Durante nossa 
campanha eleitoral falamos sobre sonhos - palavra 
totalmente ligada à educação - que todos devem ter 
para agarrar as oportunidades. Falamos também sobre 
igualdade de oportunidades.  
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Dentre as bandeiras de trabalho, além da 
bandeira na área da educação a CPI da Habitação 
nesta Casa de Leis faz um trabalho importantíssimo 
por todo o Estado. Por atuação desta CPI e em 
parceria com o Ministério Público Estadual, quase 
cinco mil processos de mandados de desocupação 
foram paralisados. Esse é o motivo de uma votação 
tão expressiva: trabalho intenso durante os quatro 
anos. Por tudo isso agradecemos àquele a quem 
pedimos sabedoria: Deus, acima de tudo, a fim de 
que em mais um mandato possamos fazer um 
trabalho digno em prol do Estado do Espírito Santo.  

Nas eleições passadas fomos eleito o 
deputado mais jovem desta Casa. Se não nos 
enganamos também somos o parlamentar eleito 
mais jovem dessas eleições.  Quando fomos 
eleito para a Câmara Municipal de Serra tínhamos 
de vinte e cinco para vinte e seis anos; quando 
fomos eleito para o nosso primeiro mandato na 
Assembleia Legislativa tínhamos de vinte e sete 
para vinte e oito anos de idade. Agora fomos 
reeleito como deputado mais jovem aos trinta e 
dois anos. Não somos filho de família tradicional 
na política, portanto, temos plena consciência de 
que Deus guiou nossos passos e nos deu esta 
oportunidade, fruto do trabalho árduo dos nossos 
amigos e de nossa família, que sempre acreditou 
em nós.  

Minha mãe sempre me diz: meu filho, 
acredito em seus sonhos; vá em busca de seus 
objetivos. 

Portanto, reunindo tudo isso, dentro desse 
processo eleitoral e quatro anos de muito trabalho o 
resultado, claro, foi muito além do esperado. Chegar 
próximo aos quarenta mil votos, o dobro da votação 
que obtivemos na primeira eleição, mostra que fomos 
muito bem avaliado e aceito pela população. 
Somamos vinte mil quinhentos e noventa e três votos 
na eleição anterior, fomos o décimo terceiro mais 
votado; na eleição de ontem, fomos o terceiro mais 
votado do Estado com quase quarenta mil votos, 
mostrando-nos uma surpresa grande e positiva que 
nos trouxe a esta tribuna para dizer que 
continuaremos trabalhando. Foram quase quarenta 
mil votos conseguidos com muito trabalho.  

Ainda há muito que fazer pelo Estado do 
Espírito Santo. Devemos avançar ainda mais. O 
Estado avançou muito com o belíssimo trabalho do 
Governador Paulo Hartung. Hoje a Casa está 
arrumada e poderemos avançar muito mais. Desde já 
parabenizamos o Governador eleito, Senhor Renato 
Casagrande. S. Ex.ª teve uma votação expressiva e 
temos certeza de que dará andamento aos trabalhos 
do Governo Paulo Hartung. 
 Parabenizamos também o Senhor Ricardo 
Ferraço, Vice-Governador do Estado, eleito Senador 
com uma votação expressiva. Ficamos muito felizes 
com sua eleição. S. Ex.ª trabalhou pela reconstrução 
do Estado do Espírito Santo ao lado do Governador 
Paulo Hartung. Também parabenizamos o Senador 

Magno Malta, do PR, que foi reconduzido ao Senado 
da República, principalmente por causa das bandeiras 
de luta contra as drogas e a pedofilia. 

O resultado das eleições foi muito positivo. É 
claro, foi uma ampla e excelente vitória, mas tudo 
com muita humildade. Temos de dizer que é só o 
começo de um novo trabalho. Vamos em frente 
porque ainda há muito a ser feito. Que Deus abençoe 
a todos que nos assistem neste momento. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Não havendo mais oradores inscritos 
e nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 05 de 
outubro de 2010, para a qual designo: 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: votação adiada, com 

discussão única encerrada, nos termos do art. 66, 
§6.º, da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei n.o 328/2008; discussão única, 
nos termos do art. 66, §6.º, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto ao Projeto de Lei n.o 
544/2009; discussão única, nos termos do art. 66, 
§6.º, da Constituição Estadual, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei n.º 548/2009; votação 
adiada, com discussão única encerrada, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 701/2009; 
discussão única, em regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 669/2009, 233/2010 e 
321/2009; discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar n.º 37/2010; 
discussão única do Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 79/2010; votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, dos Projetos de Lei n.os 90/2010, 
108/2010, 12/2010 e17/2010; discussão prévia dos 
Projetos de Lei n.os 29/2010, 48/2010, 75/2010, 
77/2010, 129/2010, 362/2009, 455/2009, 503/2009, 
504/2009, 607/2009, 608/2009, 617/2009 e 
660/2009; discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 81/2010; 
discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 238/2010.  

Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

quarenta e seis minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Atayde Armani, Da Vitória, 
Freitas, Giulianno dos Anjos, Givaldo Vieira, Janete 
de Sá, Luiz Carlos Moreira, Paulo Foletto e Wanildo 
Sarnáglia, e o Senhor Deputado Robson Vaillant, 
afastado por decisão judicial. 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATOS 
 

ATO Nº 1281 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 Art. 1º Decretar ponto facultativo no Poder 
Legislativo, no dia 11 de outubro do corrente 
ano, (segunda-feira), em virtude do feriado no dia 
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil. 
 
 Art. 2º Não se aplica a medida contida no 
art. 1º aos setores que não podem sofrer solução de 
continuidade. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 
ATO Nº 1282 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 Art. 1º - TRANSFERIR para o dia 1º de 
novembro do corrente ano o ponto facultativo do 
dia 28 de outubro, data em que se comemora o dia 
do Servidor Público. 
 
 Art. 2º - Em virtude da transferência, no 
dia 28 de outubro do corrente ano, o expediente na 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, será 
normal. 
 
 Art. 3º - Não se aplica a medida contida no 
art. 1º, aos setores que não podem sofrer solução 
de continuidade. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 
ATO Nº 1283 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde nos dias, 13, 14 e 15.09.2010, 
o Deputado FREITAS, na forma do Art. 305, 
inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 
ATO Nº 1284 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde no dia 22.09.2010, o Deputado 
Dr. RAFAEL FAVATTO, na forma do Art. 305, 
inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1285 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde por 02 (dois) dias a partir de 
27.09.2010, o Deputado Dr. RAFAEL 
FAVATTO, na forma do Art. 305, inciso II do 
Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 
ATO Nº 1286 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
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 CONCEDER LICENÇA, sem 
remuneração, ao Deputado PAULO ROBERTO 
FERREIRA, para tratar de assuntos particulares, 
por 02 (dois) dias, a partir de 28/09/2010, na forma 
do Art. 305, inciso III do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

PAUTAS DAS COMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
PRESIDENTE: Deputada Aparecida Denadai 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Theodorico 
Ferraço 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 13/10/2010 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12h10min 
 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OFÍCIO Nº 006/2010 do Sindicato e Organização 
das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito 
Santo, encaminhando solicitação a respeito da Lei 
nº 9.394/2010 que dispõe sobre prazos de 
atendimento nos Planos de Saúde. 
 
OFÍCIO Nº 4741/2010 da Secretária de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça, informando a 
celebração de convênios que especificam.  
 
OFÍCIO Nº 4742/2010: da Secretária de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça, informando a 
celebração de convênios que especificam.  
 
OFÍCIO Nº 4743/2010: da Secretária de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça, informando a 
celebração de convênios que especificam.  
 
OFÍCIO Nº 5301/2010: do Ministério da Justiça, 
informando a celebração de Convênio que 
especifica.  

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Não há. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
Não há. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
OFÍCIO GDES Nº 325/2010: do Deputado 
Euclério Sampaio, requerendo uma audiência 
pública para debater os impactos para os 
consumidores de energia elétrica com os efeitos da 
rede de alta tensão de 138 KV em zona urbana no 
Município de Vila Velha. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Não há. 
 
Sujeito a alterações até o início da reunião. 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 
PRESIDENTE: Deputada Luzia Toledo 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Freitas 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello 
Ribeiro” 
DATA: 13/10/2010 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12h10min  
 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
16ª LEGISLATURA 

 
1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício nº 387/2010 - do Secretário de Estado do 
Turismo,informando a celebração de convênio que 
específica. 
 
Ofício nº 440/2010 - do Secretário de Estado do 
Turismo,informando a celebração de convênio que 
específica. 
 
Ofício nº 443/2010 - do Secretário de Estado do 
Turismo,informando a celebração de convênio que 
específica. 
 
Ofício nº 444/2010 - do Secretário de Estado do 
Turismo,informando a celebração de convênio que 
específica. 
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
.Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
Não há 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 
Não há. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
Não há. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
As que ocorrerem. 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ERRATA 
 

 No Ato nº 1280, de 06.10.2010, publicado 
em 07.10.2010, 
 
 Onde se lê: 
 
 “(...) WILTON ALVES DE SOUZA 
(...)”. 
 
 Leia-se: 
 
 “(...) WILTON ALVES DE SOUSA 
(...)”. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1287 

 
 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, GLACILÉIA ZANELATO 
STELZER, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1288 

 
 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, RAQUEL MORATI DE 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1289 
 

 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, SUELEN GOMES RAFAEL 
DOS SANTOS, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
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ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1290 

 
 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, ANIDRACIR DA FONSECA E 
CASTRO COUTO, do cargo em comissão de 
Supervisor Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1291 
 

 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, RENATA CORDEIRO 
FASSARELLA, do cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, do gabinete do 
Deputado Paulo Roberto Ferreira, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
102922/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

ATO Nº 1292 
 

 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, MARIA DAS DORES 
AMARAL FALCÃO, do cargo em comissão de 
Supervisor-Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar código SGGRP, do gabinete do 
Deputado Wolmar Campostrini, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
102896/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1293 

 
 

 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, DÉLIO FERNANDES NADER, 
do cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Wolmar Campostrini, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102898/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1294 

 
 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, ELIZANGELA DOS SANTOS, 
do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado César Colnago, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102909/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1295 

 
 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, CARLA DORIGO, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Wolmar Campostrini, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102899/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1296 

 
 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, KEZIA CHRIZOSTOMO, do 

cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete da Deputada Aparecida Denadai, por 
solicitação da própria Deputada, contida no 
processo nº 102934/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1297 

 
 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, MARIELMA LAURENÇO 
SANTOS, do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 
Deputado Sargento Valter, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
102928/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1298 

 
 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, SIMONIA MIRANDA 
RAPOSO, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Marcelo 
Santos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102889/2010. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1299 

 
 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, JOSE ANTONIO GOMES, do 
cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TSGRP, do 
gabinete do Deputado Vandinho Leite, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102932/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1300 
 

 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, MARIA TERESA COLLI 
ROSINDO, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Marcelo 
Santos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102888/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1301 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANTONIO TADEU RIBEIRO 
DA SILVA, do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, do gabinete do Deputado Doutor Rafael 
Favatto, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102946/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1302 
 

 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, LIZANES GONÇALVES 
PEREIRA, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Doutor Rafael 
Favatto, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102947/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1303 
 

 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, ARNALDO SANTOS SOUZA, 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Paulo Roberto 
Ferreira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102921/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1304 

 
 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, DANIEL MAGESTE LESSA, 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Giulianno dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102892/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1305 

 
 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, NATAL RODRIGO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1306 

 
 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 ANTONIO COELHO, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1307 
 

 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, ARNALDO SANTOS DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
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ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1308 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, PAULO JORGE MATTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1309 

 
 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, CRISTIANE MUNIZ RODRIGUES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1310 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARIA ALDACI ROCHA 
RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão 
de Supervisor Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1311 

 
 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, CLAUDINETE MIRANDA LEITE, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1312 
 

 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, ANDRE GONÇALVES, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Theodorico Ferraço, por 
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solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102891/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1313 

 
 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, RAFAELA BRITO FARDIN, para exercer 
o cargo em comissão de Subcoordenador de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SCGRP, no gabinete do Deputado Paulo Roberto 
Ferreira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102924/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1314 
 

 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, JOSÉ DEJANIR DO VALE, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
102886/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1315 

 
 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, CARLA DORIGO, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, no 
gabinete do Deputado Wolmar Campostrini, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102919/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1316 

 
 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, JOSÉ CARLOS SIMÃO FILHO, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Womar 
Campostrini, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102900/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1317 
 

 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, SILVESTRE FALCÃO, para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SGGRP, no gabinete do Deputado Wolmar 
Campostrini, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102897/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1318 

 
 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, GELIANDERSON CHRIZOSTOMO 
SIQUEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete da 
Deputada Aparecida Denadai, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
102934/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1319 
 

 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, JOSE RAFAEL NOVAIS, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado contida no 
processo nº 102889/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1320 

 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JOSE TEIXEIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Subcoordenador de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SCGRP, no 
gabinete do Deputado Sargento Valter, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102930/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1321 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
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1994, ARTHUR SILVA GOMES, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TSGRP, no 
gabinete do Deputado Vandinho Leite, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102933/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1322 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ELIEL CLARINDO, para exercer o cargo 
em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Paulo Roberto Ferreira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102927/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1323 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ALLINE MORAES DE RESENDE, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, no gabinete do Deputado Marcelo 
Santos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102887/2010. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1324 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARIELMA LAURENÇO SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Sargento 
Valter, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102929/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1325 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, BRUNO LEONARDO HORTA DE 
ALMEIDA, 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 
102923/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 
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DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1326 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, TIAGO GONÇALVES GOMES, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Paulo Roberto Ferreira, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
102925/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1327 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANTONIO TADEU RIBEIRO DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
102947/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de outubro de 2010. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1328 

 
 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, ANGELITA PEREIRA MARTINS, 
para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, no gabinete do Deputado César 
Colnago, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102910/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1329 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANGÉLICA PAES MONTEIRO 
PREZILIUS, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Wolmar Campostrini, por  solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
102920/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 
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GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

COMUNICADO 
 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao disposto no Artigo 26 da 
Lei nº 8.666/93, torna público que a Direção Geral 
ratificou a DISPENSA DE LICITAÇÃO para 
contratação de empresa para fornecimento de 
assinatura anual do Diário Oficial do Estado do ES 

- DIO/ES, com base no Inciso VIII, do Artigo 24 
da citada Lei e Parecer da Procuradoria. 
 
CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE 
IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES. 
 
Processo nº 102788/2010. 
Empenho nº 2010NE01201. 
Valor: R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais). 
 

 
Vitória, 07 de outubro de 2010. 
 
 

Marcela Buaiz Rocio de Souza 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 
 

 
 

 

PROGRAMAÇÃO – TV ASSEMBLEIA 
SEXTA-FEIRA - 08.10.2010 

 

 
 

HORÁRIOS PROGRAMAS TEMAS 
08h00 PANORAMA – TELEJORNAL QUINTA-FEIRA 
08h30 ESPAÇO PARCERIA CANAL SAÚDE -   PERMACULTURA 
09h00 ESPAÇO PARCERIA TV CÂMARA-  BRASILEIROS: QUEBRA COCO 
10h00 ESPAÇO PARCERIA SBC-  ACOMPANHAMENTO CLÍNICO APÓS 

ANGIOPLASTIA 
10h30 ESPAÇO PARCERIA CANAL SAÚDE -  ANTROPOLOGIA BRASILIANA 
11h00 ESPAÇO PARCERIA TOME CIÊNCIA-  CASAIS DA ATUALIDADE   
12h00 UM DEDO DE PROSA JOSÉ ANTONIO MARTINUZZO 
12h30 BIOGRAFIA CRISTIANO DIAS LOPES 
13h00 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
13h30 ASSEMBLEIA DO CAMPO AGROTURISMO 
14h00 PANORAMA – TELEJORNAL QUINTA-FEIRA 
14h20 REPORTAGEM ESPECIAL APAC - CACHOEIRO 
14h30 ELEIÇÕES 2010 DOAÇÕES DE CAMPANHA 
15h00 ESPAÇO PARCERIA TV SENADO-   FÁBRICA DE SAÚDE 
16h00 MUNICIPIOS CAPIXABAS ALFREDO CHAVES 
16h30 ESPAÇO PARCERIA TV CÂMARA-  BRASILEIROS: QUEBRA COCO 
17h00 ESPAÇO PARCERIA MEMÓRIA POLÍTICA-   TARCISO HOLANDA 
18h00 ES EM DEBATE NOVO CÓDIGO FLORESTAL 
18h30 MUNICIPIOS CAPIXABAS MUQUI 
19h00 OPINIÃO PROJETO DE TREINAMENTO DA PM EM MOSTEIRO ZEN 

BUDISTA 
19h30 REPORTAGEM ESPECIAL APAC - CACHOEIRO 
20h00 BIOGRAFIA CRISTIANO DIAS LOPES 
20h30 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
21h00 UM DEDO DE PROSA JOSÉ ANTONIO MARTINUZZO 
21h30 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA 
22h00 ES EM DEBATE NOVO CÓDIGO FLORESTAL 
22h30 PERSONALIDADES NILTON CHIEPPE E HELMUT MEYERFREUND 
23h00 ELEIÇÕES 2010 DOAÇÕES DE CAMPANHA 
23h30 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA 
00h00 OPINIÃO PROJETO DE TREINAMENTO DA PM EM MOSTEIRO ZEN 

BUDISTA 
00h30 MUNICÍPIOS CAPIXABAS MUQUI 
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PROGRAMAÇÃO – TV ASSEMBLEIA 

SÁBADO - 09.10.2010 
 

 
HORÁRIOS PROGRAMAS TEMAS 

08h00 PANORAMA – TELEJORNAL  RESUMO DA SEMANA 
08h30 ESPAÇO PARCERIA  CANAL SAÚDE-  SAÚDE INDIGENA (EM ARACRUZ NO ES) 
09h00 ESPAÇO PARCERIA TV CÂMARA -  NA ROTA DO BIODIESEL 
10h00 ESPAÇO PARCERIA SBC-  CONHECENDO E TRATANDO A HIPERTENSÃO ARTERIAL 
10h30 ESPAÇO PARCERIA CANAL SAUDE-  HISTÓRIA DE PESSOAS E LUGARES   
11h00 ESPAÇO PARCERIA TOME CIÊNCIA- FUMO É DROGA E ALCOOL É CRIME 
12h00 UM DEDO DE PROSA CAÊ GUIMARÃES 
12h30 BIOGRAFIA AFONSO CLÁUDIO 
13h00 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
13h30 ASSEMBLEIA DO CAMPO COOPERATIVISMO 
14h00 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA 
14h20 REPORTAGEM ESPECIAL FUNDÁGUA 
14h30 ELEIÇÕES 2010 ÉTICA NAS ELEIÇÕES 
15h00 SOM DA TERRA FABIANO MAYER 
15h30 SABOR ES COMIDA MINEIRA 
16h00 SESSÃO ORDINÁRIA REPRISE- SEGUNDA 04/10/2010 
18h00 ES EM DEBATE RESÍDUOS SÓLIDOS 
18h30 MUNICÍPIOS CAPIXABAS BREJETUBA 
19h00 OPINIÃO NOVAS REGRAS DA ANS 
19h30 REPORTAGEM ESPECIAL FUNDÁGUA 
20h00 BIOGRAFIA AFONSO CLÁUDIO 
20h30 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
21h00 UM DEDO DE PROSA CAÊ GUIMARÃES 
21h30 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA 
22h00 ES EM DEBATE RESÍDUOS SÓLIDOS 
22h30 PERSONALIDADES ANTÔNIO RIBEIRO GRANJA 
23h00 ELEIÇÕES 2010 ÉTICA NAS ELEIÇÕES 
23h30 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA 
00h00 OPINIÃO NOVAS REGRAS DA ANS 
00h30 MUNICÍPIOS CAPIXABAS BREJETUBA 

 

 

PROGRAMAÇÃO – TV ASSEMBLEIA 
DOMINGO - 10.10.2010 

 

 
HORÁRIOS PROGRAMAS TEMAS 

08h00 PANORAMA – TELEJORNAL  RESUMO DA SEMANA 
08h30 ESPAÇO PARCERIA  CANAL SAUDE- - ESPAÇO CULTURAL DA GROTA 
09h00 ESPAÇO PARCERIA TV CÂMARA - PROGRAMA VER TV – TVS LEGISLATIVAS 
11h00 ESPAÇO PARCERIA TV SENADO – NOVO COD. DE PROCESSO CIVIL 
12h00 UM DEDO DE PROSA JOSÉ TATAGIBA 
12h30 BIOGRAFIA ANDRÉ CARLONI 
13h00 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
13h30 ASSEMBLEIA DO CAMPO NOVA METODOLOGIA PARA MEDIR SACAS DE CAFÉ 
14h00 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA 
14h20 REPORTAGEM ESPECIAL PALÁCIO ANCHIETA 
14h30 ELEIÇÕES 2010 FUNÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS  
15h00 SOM DA TERRA ZÉ MOREIRA 
15h30 SABOR ES COMIDA GREGA 
16h00 SESSAO ORDINÁRIA REPRISE – TERÇA 05/10/2010 
17h30 ESPAÇO PARCERIA  MEMÓRIA POLÍTICA – HÉLIO JAGUARIBE 
18h00 ES EM DEBATE DEFESA DO CONSUMIDOR 
18h30 MUNICÍPIOS CAPIXABAS VARGEM ALTA 
19h00 OPINIÃO DIVÓRCIO 
19h30 REPORTAGEM ESPECIAL  PALÁCIO ANCHIETA 
20h00 BIOGRAFIA ANDRÉ CARLONI 
20h30 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
21h00 UM DEDO DE PROSA JOSÉ TATAGIBA 
21h30 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA 
22h00 ES EM DEBATE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
22h30 PERSONALIDADES KLÉBER GALVÊAS 
23h00 ELEIÇÕES 2010 FUNÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS 
23h30 PANORAMA – TELEJORNAL RESUMO DA SEMANA  
00h00 OPINIÃO DIVÓRCIO 
00h30 MUNICÍPIOS CAPIXABAS VARGEM ALTA 

 



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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