
 
             
 
 

 
 

 
ANO XLIV - VITÓRIA-ES, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2010 - Nº 6661 - 48 PÁGINAS 

                                          DPL – Editoração, Composição, Diagramação, Arte Final.  Reprografia: Impressão 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA 

 
 

DARY PAGUNG - (PRP) 
1º Secretário 

 

RAFAEL FAVATTO - (PR) 
3º Secretário  

MESA DIRETORA 
 

ELCIO ALVARES - (DEM) 
Presidente 

 

GIVALDO VIEIRA 
2o Secretário 

 

WANILDO SARNÁGLIA - (PT do B) 
4º Secretário  

RODRIGO CHAMOUN - (PSB) 
1º Vice-Presidente 

DA VITÓRIA - (PDT) 
2º Vice-Presidente 

GABINETE DAS LIDERANÇAS      REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 
DEM – Atayde Armani 
 
PT – Claudio Vereza 
 
 
 
PSB – Paulo Foletto 
 
PR – Doutor Rafael Favatto 
 
PDT – Aparecida Denadai 
 
PSDB – César Colnago 
 
PMDB – Sérgio Borges 
 
PMN – Janete de Sá 
 
PSC – Reginaldo Almeida 
 
PP – Cacau Lorenzoni 
 
PRP – Dary Pagung 
 
PT do B – Wanildo Sarnáglia 
 
Líder do Governo – Paulo Roberto 
 
Vice-Líder do Governo – Sérgio Borges 
 

 
DEM – Atayde Armani, Robson Vaillant, Elcio Alvares, Theodorico Ferraço
e Giulianno dos Anjos. 
 
PT – Claudio Vereza e Givaldo Vieira. 
 
 
 
PSB – Paulo Foletto, Freitas e Rodrigo Chamoun e Valter de Paula. 
 
PR – Vandinho Leite e Doutor Rafael Favatto. 
 
PDT – Aparecida Denadai, Da Vitória, Doutor Wolmar Campostrini e
Euclério Sampaio. 
 
PSDB – César Colnago e Rudinho de Souza 
 
PMDB - Doutor Hércules, Luiz Carlos Moreira, Sérgio Borges, Marcelo 
Santos e Luzia Toledo. 
 

PMN – Janete de Sá e Paulo Roberto. 
 

PSC – Reginaldo Almeida. 
 
PP – Cacau Lorenzoni. 
 
PRP – Dary Pagung. 
 
PT do B – Wanildo Sarnáglia. 
 
 
Sem Partido –  
 

Esta edição está disponível no site da Assembleia Legislativa 
Editoração: Simone Silvares Itala Rizk – (027) 3382-3665 – (027) 3382-3666 

e-mail: dpl@al.es.gov.br 
www.al.es.gov.br 

 DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 



COMISSÕES PERMANENTES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

Presidente: Theodorico Ferraço 
Vice-Presidente: Claudio Vereza 
Efetivos: Doutor Wolmar Campostrini, Luzia Toledo, 
Luiz Carlos Moreira, Doutor Rafael Favatto e Janete de 
Sá. 
Suplentes: Atayde Armani, Da Vitória, Rodrigo Chamoun, 
Freitas, Doutor Hércules, Vandinho Leite e Cacau 
Lorenzoni. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
Presidente: Reginaldo Almeida 
Vice-Presidente: 
Efetivos: Paulo Roberto, Da Vitória, Doutor Hércules. 
Suplentes: Marcelo Santos, Rodrigo Chamoun, Doutor 
Wolmar Campostrini e Doutor Hércules. 
 

COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Presidente: Claudio Vereza 
Vice-Presidente: Cacau Lorenzoni 
Efetivos: Janete de Sá. 
Suplentes: Vandinho Leite, Freitas, Paulo Roberto, Doutor 
Rafael Favatto e Marcelo Santos. 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

Presidente: Vandinho Leite 
Vice-Presidente: Doutor Wolmar Campostrini 
Efetivos: Luzia Toledo, Sérgio Borges e Atayde Armani. 
Suplentes: Sargento Valter, Robson Vaillant, Da Vitória, 
Paulo Roberto e Rodrigo Chamoun. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 
 

Presidente: Janete de Sá 
Vice-Presidente: Doutor Wolmar Campostrini 
Efetivos: Luzia Toledo, Sargento Valter e Paulo Foletto. 
Suplentes: Paulo Roberto, Euclério Sampaio e Reginaldo 
Almeida. 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Presidente: Doutor Hércules 
Vice-Presidente: Freitas 
Efetivos: Luiz Carlos Moreira, Rodrigo Chamoun e Doutor 
Rafael Favatto. 
Suplentes: Doutor Wolmar Campostrini, Janete de Sá, 
Sérgio Borges, Paulo Foletto e Paulo Roberto. 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, 
DE AQUICULTURA E PESCA, DE ABASTECIMENTO 
E DE REFORMA AGRÁRIA 
 

Presidente: Atayde Armani 
Vice-Presidente:  
Efetivos: Cacau Lorenzoni, César Colnago e Freitas. 
Suplentes: Robson Vaillant, Doutor Rafael Favatto, Janete 
de Sá e Da Vitória. 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

Presidente: Sérgio Borges 
Vice-Presidente: Atayde Armani 
Efetivos: Paulo Roberto, Euclério Sampaio, Doutor Rafael 
Favatto, Reginaldo Almeida e Wanildo Sarnáglia. 
Suplentes: Doutor Hércules, Robson Vaillant, Janete de Sá, 
Da Vitória, Luzia Toledo, Vandinho Leite e Theodorico 
Ferraço. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

Presidente: Aparecida Denadai 
Vice-Presidente: Theodorico Ferraço 
Efetivos: Luiz Carlos Moreira e Sargento Valter. 
Suplentes: Da Vitória, Robson Vaillant, Doutor Hércules, 
Cacau Lorenzoni. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
 
Presidente: Da Vitória 
Vice-Presidente: Euclério Sampaio 
Efetivos: Marcelo Santos, Sargento Valter e Paulo Foletto. 
Suplentes: Doutor Wolmar Campostrini, Theodorico 
Ferraço, Doutor Hércules, Paulo Roberto e Rodrigo 
Chamoun. 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 

Presidente: Luzia Toledo 
Vice-Presidente: Freitas 
Efetivos: Claudio Vereza e Paulo Foletto. 
Suplentes: Sargento Valter, Wanildo Sarnáglia, Cacau 
Lorenzoni e Sérgio Borges. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, 
INCLUSÃO DIGITAL, BIOSSEGURANÇA E PETRÓLEO 
E SEUS DERIVADOS 
 
Presidente: Paulo Roberto 
Vice-Presidente: Wanildo Sarnáglia 
Efetivos: Sérgio Borges. 
Suplentes: Vandinho Leite e Doutor Hércules. 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
 

Presidente: Marcelo Santos 
Vice-Presidente: Theodorico Ferraço 
Efetivos: Robson Vaillant e Doutor Hércules. 
Suplentes : Sargento Valter, Luzia Toledo, Atayde Armani, 
Freitas e Luiz Carlos Moreira. 
 
 

DEPUTADO CORREGEDOR: CACAU LORENZONI 
 Atas das Sessões.......................................................pág. 11760 a 11778
DEPUTADO OUVIDOR:  Publicação Autorizada..........................................................pág. 1 a 16
LIGUE OUVIDORIA Atos do Presidente 
3382-3846     3382-3845 Atos Legislativos 
0800-2839955 Atos Administrativos..........................................................pág. 17 a 24 
ouvidoria@al.es.gov.br Suplementos    IV 
 



Vitória-ES, quinta-feira, 14 de outubro de 2010 Diário do Poder Legislativo - 11760 

ATAS DAS SESSÕES 
 

NONAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 05 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, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Freitas, Givaldo Vieira, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Theodorico Ferraço 
e Sargento Valter de Paula) 

 

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

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

 

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

(O Senhor Givaldo Vieira lê 
Eclesiastes, 11:9) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 
César Colnago) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da octogésima nona sessão 
ordinária, realizada em 04 de outubro de 2010. 
(Pausa) 
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Wanildo Sarnáglia) 

 
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 CULTURA - 
SECULT 

 
OFÍCIO N.º 331/2010 

 
Vitória, 30 de setembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no §2.º do 
art.116 da Lei n.º 8.666/93, estamos encaminhando, 

em anexo, o Resumo do Termo de Convênio n.º 
018/2010, firmado entre esta Secretaria de Estado da 
Cultura e a Associação Mensageiros da Boa Nova, 
registrado na auditoria Geral do Estado sob n.º 
008226. 

 
Atenciosamente, 

 
DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS 

Secretária de Estado da Cultura 
Rua Luiz Gonzales Alvarado, 51 – Enseada do Suá – Vitória – 

Espírito Santo – CEP 29.050-380 – Tel.: 3636-7100 
Email: gabinete@secult.es.gov.br – site: www.secult.es.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 Cultura 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, 04 de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária dos dias 27, 28 e 29 de 
setembro, nos termos do § 6.º do artigo 305 do 
Regimento Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
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. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
OFÍCIO S/N.º-2010 

 
Vitória, 04 de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 27 de setembro, 
nos termos do § 6.º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 

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

(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Justificada a ausência. 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 167/2010 
 

Vitória, 04 de outubro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Ex.ª que, amparado nos 
artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual 
vetei totalmente, o Projeto de Lei n.º 560/2009, 
de autoria do Deputado Dary Pagung, aprovado 
nessa Casa de Leis e transformado no Autógrafo de 
Lei n.º 168/2010 cujo teor “Obriga os 
restaurantes, os bares, as lanchonetes, as casas 
noturnas e os estabelecimentos congêneres a 
colocarem lixeiras com cinzeiro na área da 
calçada em frente ao estabelecimento”, por 
considerá-lo inconstitucional, padecendo de vício 
formal em razão de tratar de normas que se situam 

na competência legislativa dos Municípios nos 
termos do inciso I do artigo 30 da Constituição 
Federal. 

Solicitada a audiência da Procuradoria do 
Estado, assim se manifestou aquele órgão jurídico 
com o parecer que aprovo e adoto. 

 
“É tese prevalente na doutrina e na 
jurisprudência que constituem objeto 
de competência legislativa exclusiva 
da municipalidade as matérias de 
predominante interesse local1, sendo 
que lei editada por qualquer outro 
ente da federação que venha a invadir 
esse campo será inconstitucional sob 
o ponto de vista formal. Eis, 
respectivamente, escólio doutrinário 
e posicionamento jurisprudencial que 
vão ao encontro do afirmado: 
 
Cumpre reiterar, por fim, que no 
âmbito da sua competência 
constitucional o Município exerce a 
função de legislar sem submissão 
hierárquica, sendo inconstitucionais 
a lei estadual e a lei federal que, 
desbordando dos limites das 
respectivas competências, invadirem 
o campo da competência municipal. 
(Competências na constituição de 
1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 119) 
 
Ementa:  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. § 
2º DO ARTIGO 229 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
TRANSPORTE COLETIVO 
INTERMUNICIPAL. 
TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO. ARTIGO 30, V DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
TRANSPORTE GRATUITO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 
POLICIAIS CIVIS. DIREITO 
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.  
 
1. Os Estados-membros são 
competentes para explorar e 
regulamentar a prestação de serviços 
de transporte intermunicipal.  
 
2. Servidores públicos não têm 
direito adquirido a regime jurídico. 
Precedentes.  
 
3. A prestação de transporte urbano, 
consubstanciando serviço público de 
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interesse local, é matéria albergada 
pela competência legislativa dos 
Municípios, não cabendo aos 
Estados-membros dispor a seu 
respeito.  
 
4. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
parcialmente procedente. (ADI 2349 / 
ES, Relator(a): Min. EROS GRAU, 
Julgamento: 31/08/2005, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno)  

 
A grande questão que envolve a 
competência legislativa exclusiva do 
Município, descrita no inciso I do art. 
30 da CF/88, consiste na sua 
identificação concreta, tendo em vista 
que a expressão “interesse local” é 
vaga e ambígua, cujo significado é, 
muitas vezes, influenciado pela 
conjuntura social e política. Contudo, 
a doutrina lança critérios que servem 
para nortear a identificação do 
interesse local para fins de definição 
da competência legislativa exclusiva 
do Município, os quais são 
externados com clareza por 
ALEXANDRE DE MORAES na 
seguinte passagem: 

 
Apesar de difícil conceituação, 
interesse local refere-se àqueles que 
disserem respeito mais diretamente 
às necessidades imediatas do 
município, mesmo que acabem 
gerando reflexos no interesse 
regional (Estados) ou geral (União), 
pois como afirmado por Fernanda 
Dias Menezes “é inegável que 
mesmo atividades e serviços 
tradicionalmente desempenhados 
pelos municípios, como transporte 
coletivo, polícia das edificações, 
fiscalização das condições de 
higiene de restaurantes e similares, 
coleta de lixo, ordenação e uso de solo 
urbano, etc, dizem respeito 
secundariamente com o interesse 
estadual e nacional”. 
Dessa forma, salvo as tradicionais e 
conhecidas hipóteses de interesse 
local, as demais deverão ser 
analisadas caso a caso, 
vislumbrando-se qual o interesse 
predominante (princípio da 
predominância do interesse) 
(Direito constitucional. 15. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 304) 

 
A despeito disso, atesta a precitada 
FERNANDA DIAS MENEZES DE 

ALMEIDA, que “[...] sempre poderá 
haver situações de difícil 
enquadramento, quando os interesses 
de mais de uma esfera se 
entrelaçarem com peso igual. Diante 
de inevitáveis impasses desta ordem, 
só mesmo ao Poder Judiciário caberá 
dizer a quem compete disciplinar a 
matéria ou executar a tarefa”. 
(Competências na constituição de 
1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 116). E é exatamente isso que 
ocorre na presente hipótese. 
 
Decerto, no caso em foco, a tortuosa 
tarefa de identificar a predominância 
do interesse em jogo perde 
complexidade, na exata medida em 
que tal exegese já foi realizada pelo 
Supremo Tribunal Federal, o qual 
entendeu que pertence aos 
Municípios a competência para 
dimanar normas jurídicas que 
objetivam disciplinar os requisitos 
das construções e das edificações, 
conforme se extrai do seguinte 
julgado: 
 
Ementa 
1. RECURSO. Agravo de 
instrumento. Inadmissibilidade. Peça 
obrigatória. Procuração outorgada ao 
advogada da parte agravada. 
Ausência. Não configuração. 
Conhecimento do agravo. Deve 
conhecido agravo, quando lhe não 
falte peça à instrução, sem que isso 
implique consistência do recurso 
extraordinário. 
 
2. RECURSO. Extraordinário. 
Inadmissibilidade. Competência 
legislativa. Município. Edificações. 
Bancos. Equipamentos de segurança. 
Portas eletrônicas. Agravo 
desprovido. Inteligência do art. 30, I, 
e 192, I, da CF. Precedentes. Os 
Municípios são competentes para 
legislar sobre questões que 
respeite a edificações ou 
construções realizadas no seu 
território, assim como sobre 
assuntos relacionados à exigência de 
equipamentos de segurança, em 
imóveis destinados a atendimento ao 
público. (AI-AgR 491420/SP, 
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 
Julgamento: 21/02/2006, Órgão 
Julgador: Primeira Turma)  

 
Assim, se “os Municípios são 
competentes para legislar sobre 
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questões que respeitem a edificações 
ou construções realizadas no seu 
território”, é óbvio que tal atribuição 
se estende à regulação de quais 
equipamentos poderão ou deverão ser 
afixados nas estruturas que 
conformam as respectivas calçadas.  
Tal conclusão fica ainda mais 
evidente quando se atenta que a 
organização do meio urbano, visando 
à consecução dos valores do 
conforto, higiene e limpeza, é objeto 
de diplomas normativos editados 
pelos Municípios cognominados de 
códigos de posturas municipais, atos 
que regulam, entre outros pontos, a 
utilização de coletores de lixos nos 
equipamentos urbanos públicos. 
Como exemplo, temos o art. 83 do 
Código de Posturas e Atividades 
Urbanas do Município de Vitória 
(Lei Municipal n.º 6.080), que 
expressamente veda a utilização de 
lixeiras em calçadas: 

 
Lei n.º 6.080 
 
Art. 83 A utilização de elementos 
fixos tais como ecopostos, lixeiras, 
cestos, gailoas, e similares para 
acondicionamento de resíduos 
sólidos domiciliares e/ou comerciais 
não serão permitidos em muros, 
calçadas e nos logradouros 
públicos. 

 
Emerge, com isso, a 
inconstitucionalidade formal do 
autógrafo de lei em apreço, já que 
ele estatui normas jurídicas 
respeitantes ao interesse 
predominante local, invadindo, por 
conseguinte, a competência 
legislativa exclusiva dos 
Municípios para tratar de tal tema, 
em afronta ao disposto no inciso I 
do art. 30 da CF/88. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
_________________________ 
1 Interesse local, para fins de demarcação da competência legislativa e 
material do Município, não constitui interesse peculiar ou exclusivo, mas 
sim interesse predominante da municipalidade. 
 

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

 Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram nas imediações que compareçam ao 
Plenário e registrem presença, porque logo em 
seguida será lido o Expediente sujeito à deliberação. 
(Pausa) 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
REQUERIMENTO N.º 234/2010 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
juntada de atestado médico em anexo, com base no 
art. 305, inciso II, do Regimento Interno referente aos 
dias 04, 05 e 06 do mês de outubro de 2010. 
 

Palácio Domingos Martins, 05 de outubro 
de 2010. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. (Pausa) 

A Presidência reitera o pedido aos Deputados 
que se encontram nas imediações que compareçam ao 
Plenário, pois precisamos de quorum para votar o 
Expediente sujeito à deliberação.  
 

O SR. MARCELOS SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Também fazemos um apelo 
aos Senhores Deputados que se encontram nas 
imediações para que compareçam ao Plenário e 
registrem presença, para dessa forma obtermos 
quorum necessário para a votação das matérias 
constantes do Expediente sujeito à deliberação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhor Deputado Marcelo Santos, a 
ponderação de V. Ex.ª é correta e justa. Portanto, 
novamente apelo aos Senhores Deputados que 
compareçam ao Plenário a fim de termos quorum 
necessário à votação das matérias sujeitas à 
deliberação.  

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 
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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 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. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Vandinho Leite)  

 
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.  

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

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

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
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.  

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

Aprovado. 
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 
octogésima quarta 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. 

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

Aprovados. 
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 octogésima quarta 
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.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
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 às 14h e com término às 15h do dia 21 de 
outubro. (Lido na octogésima oitava sessão 
ordinária, realizada dia 29 de setembro de 2010, e 
adiada a votação por falta de quorum) 



11765 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 14 de outubro de 2010 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 

233/2010.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
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 octogésima terceira sessão 
ordinária, realizada dia 20 de setembro de 2010, e 
adiada a votação por falta de quorum) 
 

(Comparece o Senhor Deputado Luiz 
Carlos Moreira) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em votação a Indicação n.º 204/2010.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
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 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 a Indicação n.º 205/2010.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
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 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 a Indicação n.º 206/2010.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
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 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 a Indicação n.º 

207/2010.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
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 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 a Indicação n.º 208/2010.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
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 octogésima quarta 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.  

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

Aprovada. 
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 octogésima 
quarta sessão ordinária, realizada dia 21 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 210/2010.  

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

Aprovada. 
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 octogésima quinta 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. 

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

Aprovada. 
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 octogésima oitava 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. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
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 
Universidade Estadual do Espírito Santo – UEES. 
(Lida na octogésima oitava 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. 

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

Aprovada. 
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 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 n.º 
1572/2010. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 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 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 n.º 
1573/2010. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 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 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 n.º 
1574/2010. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 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 
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gratuito à população e realizar cultos especiais. (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 n.º 
1575/2010. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 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 octogésima terceira sessão ordinária, 
realizada dia 20 de setembro de 2010, e adiada a 
votação por falta de quorum) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Paulo Roberto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1576/2010. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 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 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 n.º 
1577/2010. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 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 
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 n.º 
1578/2010. 

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

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DARY 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, não falamos 
ontem porque o tempo era exíguo para expressar 
nosso sentimento. Assomamos a esta tribuna para 
agradecer à sociedade capixaba a oportunidade de 
exercer a função de deputado estadual pelo terceiro 
mandato. Temos uma grande experiência adquirida 
ao longo de oito anos de mandato, mas 
principalmente no primeiro mandato, quando junto 
com o Governador Paulo Hartung encontramos o 
Estado do Espírito Santo esfacelado. Numa 
construção realizada a várias mãos conseguimos 
recuperar econômica, financeira e moralmente a 
estrutura do Estado do Espírito Santo. 

Agradecemos mais uma vez à sociedade e 
aos cidadãos que se dispuseram a nos dar o voto. 
cidade de Cariacica, que pela única vez conseguiu 
reeleger um deputado. Agradecemos a todos que nos 
deram a oportunidade de mais uma vez estar nesta 
Casa de Leis e a nossa cidade de Cariacica pela 
oportunidade. 

Aproveitamos a oportunidade para 
cumprimentar todos os colegas que disputaram a 
eleição, aos que obtiveram e aos que não obtiveram 
êxito. Manifestamos nosso carinho e nossa 
solidariedade. Não foi uma disputa fácil, foi uma 
eleição atípica. Cada um planejou a obtenção de 
votos e tendo sido o resultado positivo ou negativo 
ressaltamos a importância de cada um, como 
manifestado ontem nesta Casa de Leis. 

Gostaríamos de falar sobre uma edição 
especial muito importante publicada pelo jornal A 
Tribuna do dia 5 de outubro de 2010. O Caderno 
Especial do jornal A Tribuna tem o título: A força 
das micro e pequenas empresas. Nessa matéria 
aparecem números que valem a pena divulgar para a 
sociedade: Micro e pequenas empresas absorvem 
58,86 % da força de trabalho no Estado e 
representam noventa e nove por cento dos 
empreendimentos. Aprovamos nesta Casa projetos do 
Governo no sentido de oferecer melhores condições 
às micro e pequenas empresas.  
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Assim como o Governo Estadual a nossa 
cidade de Cariacica foi alvo de exemplo nacional 
de sucesso. O nosso Município apresentou seus 
projetos durante o 1.º Encontro Nacional de 
Prefeitos Empreendedores, quando o Senhor Prefeito 
Helder Salomão recebeu do Sebrae o prêmio de 
Prefeito Empreendedor do Brasil. Esse título é um 
orgulho para todos nós, cidadãos cariaciquenses.  

Debatemos nesta Casa a força das micro e 
pequenas empresas. Neste momento lutamos para 
melhores condições de funcionamento dessas 
empresas e por um reconhecimento ainda maior dessa 
força no Estado do Espírito Santo e em âmbito 
nacional. Trabalharemos sempre em prol das micro e 
pequenas empresas. O Município de Cariacica teve 
um destaque muito grande com esse exemplo 
nacional de sucesso, capitaneado pelo Senhor 
Prefeito Helder Salomão.  

Aproveitamos esta oportunidade para 
agradecer a todos os empresários das micro e 
pequenas empresas a aposta no desenvolvimento do 
Município de Cariacica, haja vista o prêmio 
conquistado merecidamente pelo nosso prefeito. 
Agradecemos ao Governador do Estado Paulo 
Hartung, aos colegas Deputados e à sociedade a 
confiança no nosso nome nas últimas eleições 
parlamentares. O nosso compromisso é continuar 
honrando todos os cidadãos capixabas que nos 
reelegeram. Agradecemos também a todos aqueles 
que votaram nos demais candidatos eleitos, pois 
juntos defenderemos nesta Casa a bandeira de um 
desenvolvimento cada vez maior no Espírito Santo, 
tornando este Estado um lugar cada vez melhor 
para se viver, para se trabalhar e se orgulhar. 
(Muito bem!) 
 

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

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a esta 
tribuna não para nos pronunciar, mas para registrar 
que por acordo de cavalheiros aquele parlamentar 
que chegasse primeiro teria registrado o nome para 
falar na fase das Comunicações; o segundo 
deputado que chegasse nesta Casa, seria o segundo 
inscrito, caso do Senhor Deputado Cacau Lorenzoni; 
o terceiro parlamentar que chegasse seria o terceiro, 
caso da Senhora Deputada Luzia Toledo ou do 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

Pois bem, estamos neste Plenário desde as 
14h15min para participar desta sessão que teve início 
às 15h. Ontem, fomos o último a sair deste Plenário e 
na oportunidade conversamos com o Presidente, 
ficando acordado que o primeiro deputado a chegar 
ao Plenário ser o primeiro inscrito na fase das 
Comunicações. Temos um acordo, e acordo deve ser 
cumprido, mas devemos ter comportamento ético 

para cumpri-lo. A assessoria da Mesa não tem nada a 
ver com o episódio, mas registramos nossa 
insatisfação. É lamentável o que está ocorrendo. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

Senhor Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, queridos 
funcionários desta Casa, profissionais da imprensa, 
boa-tarde. De forma especial cumprimentamos 
nossos telespectadores da TV Assembleia.  

Primeiramente agradecemos a Deus a luta 
que tivemos durante a última campanha eleitoral, que 
foi muito difícil. Quem disser que as eleições 
parlamentares foram fáceis não está sendo 
verdadeiro. Foi uma luta muito difícil. Mas 
agradecemos principalmente os abraços, as 
mensagens e as orações realizadas pelos padres e 
pastores.  

O resultado da nossa eleição foi fruto de 
muito trabalho e da lealdade. O acordo que fizemos 
com o Governador do Estado Paulo Hartung e o 
Prefeito do Município de Santa Teresa, Senhor 
Gilson Amaro, não se faz na política brasileira: foi o 
acordo da lealdade, com certeza. E foi cumprido 
lindamente.  

Estamos plena de alegria e do dever 
cumprido. Foi uma campanha simples, mas nossa 
equipe de trabalho não perdeu o foco em momento 
nenhum do produto que tinha em mãos: nosso 
trabalho. Agradecemos aos amigos o voto. Quantos 
amigos temos! Foram quase vinte e quatro mil votos. 
Foram muitos votos para uma deputada que não tinha 
dinheiro, a não ser o legalizado. E aproveitamos a 
oportunidade para comunicar a todos que já 
retornamos ao trabalho nesta Casa de Leis, pois nosso 
nome é trabalho.  

Agradecemos ao Governador Paulo Hartung 
a sanção da Lei n.º 9.470, de nossa autoria, que 
institui o Dia Estadual do Consumo Consciente – um 
dia sem sacolas plásticas, no calendário do Estado, a 
ser comemorado anualmente, no dia 15 do mês de 
outubro. Portanto, comemoraremos no próximo dia 
15, não apenas na porta desta Casa, mas em diversos 
lugares com toda sociedade capixaba esse dia, que é 
de conscientização para o reaproveitamento de 
embalagens plásticas. Começamos esse trabalho 
reaproveitando os banners da nossa campanha 
eleitoral, transformando-o numa sacola da vovó, 
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como a que temos em mãos. Agradecemos ao 
Ministério Público Estadual e à Associação Capixaba 
dos Supermercadistas – Acaps, o apoio no combate 
ao uso das sacolas plásticas que tanto danificam o 
Planeta. Há várias leis nesse sentido aprovadas.  

Senhor Deputado Da Vitória, continuaremos 
trabalhando em prol da sociedade capixaba, agora 
abraçando de forma mais efusiva, além da Fazenda 
da Esperança, a área ambiental e o meio ambiente 
como bandeira de luta, porque precisamos mostrar 
nosso compromisso às futuras gerações.  

 Depois de uma eleição sofrida, cansativa, 
mas disputada com muito amor, agradeço mais uma 
vez a Deus mais essa oportunidade de chegar ao 
sétimo mandato de cabeça erguida e com muito 
trabalho. Parabenizo os deputados reeleitos, os eleitos 
e abraço de forma carinhosa aqueles que não 
conseguiram se eleger. (Muito bem!)  
 

(Comparece a Senhora Deputada 
Aparecida Denadai) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Dary Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (Sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, estamos feliz por essa eleição 
que disputamos numa coligação importante do PRP 
com o PC do B e com o PTN. Felicitamos todos os 
candidatos que participaram junto conosco dessa 
caminhada. Saímos vitoriosos junto com nosso amigo 
e companheiro também eleito, Senhor Henrique 
Vargas, que hoje nos visita nesta Assembleia 
Legislativa.  

O PRP saiu fortalecido desta eleição, pois 
conta com o Senhor Humberto Alves de Souza, 
Betinho, presidente regional do Partido, eleito 
Prefeito do Município de Apiacá, e nesta Casa de 
Leis terá duas cadeiras, uma composta pelo Senhor 
Henrique Vargas, do Município de São Gabriel da 
Palha, e a outra por nós. Não tínhamos nenhum 
representante no Congresso Nacional e com essas 
eleições o PRP também terá duas cadeiras na Câmara 
Federal, para nossa felicidade. 
 Agradecemos ao povo capixaba, ao Tribunal 
Regional Eleitoral e ao Ministério Público uma 
eleição que acreditamos ter sido limpa, onde todos 
concorreram com igualdade. Agradecemos à 
população dos Municípios de Baixo Guandu, de 
Apiacá, de Mimoso do Sul e a dos demais municípios 
em que tivemos votos, setenta, em todo o Estado do 
Espírito Santo.  

Parabenizamos o Senhor Henrique Vargas, 
deputado eleito do nosso Partido, que a partir de 1.º 
de fevereiro de 2011 estará conosco nesta Casa de 
Leis. O Senhor Henrique Vargas é pessoa 
responsável e também médico. Desejamos boas-
vindas ao futuro Deputado Henrique Vargas.  

Hoje nossa fala é de agradecimento ao povo 
capixaba e a todos aqueles que disputaram conosco, 
numa campanha muito importante no fortalecimento 
da democracia. (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 

- Senhor Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, é com muita alegria e emoção 
que retornamos à tribuna após as eleições de 
domingo. Estamos muito honrado e agradecido a 
Deus, à família, a todos os nossos assessores e ao 
povo capixaba, em especial ao nosso querido povo do 
norte e noroeste do Estado do Espírito Santo. 

Cumprimentamos, em primeira mão, o 
governador eleito, Senhor Renato Casagrande, pela 
expressiva e inquestionável votação que obteve. S. 
Ex.ª foi o segundo governador mais votado do País 
proporcionalmente. Cumprimentamos também o 
Senador da República eleito, Senhor Ricardo Ferraço. 
S. Ex.ª merecia toda essa explosão de popularidade, 
de reconhecimento, pelo brilhante trabalho que vem 
realizando ao longo da vida política pelo Estado do 
Espírito Santo, mas especialmente nesses últimos 
quatro anos na vice-governadoria junto com o Senhor 
Governador Paulo Hartung. S. Ex.ª tem feito um 
brilhante trabalho reconhecido agora nas urnas com 
essa votação magnífica. 

Agradecemos aos nossos eleitores os vinte 
e quatro mil setecentos e onze votos que obtivemos 
nas urnas. Acreditamos sinceramente que foi pelo 
reconhecimento do trabalho prestado ao longo 
desses três anos e oito meses de mandato. Tivemos 
muita dificuldade, muitos desafios, muitas 
adversidades a serem superadas. Podemos nos 
lembrar de duas frases que aprendemos durante esse 
tempo de militância política, que é muito curto, de 
apenas quatro anos. Nesse período ouvimos duas 
frases, que fazemos questão de repeti-las: O bom 
cabrito não berra. Ouvimos essa frase no Palácio 
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Anchieta expressada pelo Governador Paulo 
Hartung. E ouvimos a outra nesta tribuna: O 
silêncio dos inocentes. 
 Estávamos muito convicto do bom trabalho 
que prestamos ao Espírito Santo, especialmente ao 
Norte. Sabíamos muito bem que estávamos 
perseguindo com determinação a meta que 
estabelecemos a partir do momento em que 
escolhemos o caminho da função pública. Há 
quatro anos quase treze mil eleitores tinham 
outorgado essa responsabilidade e representatividade 
para nossos ombros. Agora, fomos reconhecido nas 
urnas da nossa base eleitoral e ampliamos o número 
de votos, quase dobrado em todos os municípios. Isso 
é de extrema importância. Não saí por aí afora 
buscando voto aqui e ali. Temos um foco, temos uma 
meta, temos um reduto e temos perseguido o que 
estabelecemos para nosso mandato e para nossa vida 
pública. Os vinte e quatro mil setecentos e onze votos 
que recebemos é o reconhecimento do trabalho por 
quem nos conhece, por quem convive conosco no dia 
a dia no norte do Estado do Espírito Santo.  

Na eleição passada tivemos seis mil votos em 
São Mateus e tivemos agora nove mil e oitocentos 
votos. Tivemos dois mil duzentos e cinquenta e um 
votos em Nova Venécia, e agora quatro mil e 
trezentos votos. Em Jaguaré tivemos trezentos votos, 
e agora tivemos novecentos e vinte votos. Tivemos 
setenta votos em Vila Valério, e agora tivemos mil 
e quatrocentos. Tivemos setenta votos em Vila 
Pavão e agora tivemos mil, quatrocentos e dez 
votos. Foi uma expressiva votação nos municípios 
onde já tínhamos sido votado. Isso nada mais é do 
que o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa 
presença, da boa relação estabelecida com toda 
aquela região.  

Estamos muito feliz, muito agradecido, 
mas convicto de que a responsabilidade também 
aumentou; e não faltaremos com o compromisso, 
com a honradez com o Estado do Espírito Santo, 
especialmente com a região Norte deste Estado que 
tanto carecia dessa representatividade política. 
Temos muito mais a dizer, mas o faremos no 
momento oportuno. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Reginaldo Almeida) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, colaboradores desta casa de 
Leis, nossa imprensa, depois desse pleito eleitoral 
esta é a primeira vez que assomamos a esta tribuna, 
e mais uma vez legitimado pela sociedade do nosso 
Estado. Externamos nossa gratidão e firmamos 

novamente o compromisso de continuar trabalhando 
em prol da coletividade. 

Agradecemos imensamente à sociedade o 
carinho que nos deu nesses três meses de escolha 
democrática, recebendo nossa proposta com muita 
confiança, pois acompanhou nosso trabalho nesses 
três anos e meio de mandato como deputado atuante 
em todo o Estado do Espírito Santo, principalmente 
na nossa região Noroeste e em especial na nossa 
cidade de Colatina, e como Presidente da Comissão 
de Segurança nesta Casa de Leis. Agradecemos em 
especial às Instituições da Polícia Militar e Bombeiro 
Militar que mais uma vez escolheram um 
representante para estar nesta Casa; agradecemos 
também ao povo de Colatina que nos deu a 
oportunidade de escrever uma história bonita naquela 
cidade. Foram quatorze mil e quinhentos votos lá 
recebidos numa eleição bonita e propositiva, sem 
muitos recursos financeiros, mas com o povo do 
nosso lado. 

Tivemos grandes dificuldades para conduzir 
o processo eleitoral, a concorrência muitas vezes era 
de desigualdade em apoio financeiro, entretanto o 
apoio do povo nos fez superar todas as dificuldades. 
Contamos com um calor humano muito grande, que 
nos deu motivação, alegria e condições de conduzir 
essa campanha. A cada dia que encontrávamos um 
cidadão, uma criança, uma família, um produtor 
rural, um policial, a nossa vontade de continuar 
representando com dignidade nosso Estado era 
alimentada. 

Nosso maior patrimônio, oferecido à 
sociedade, não foram as obras que aconteceram por 
força da indicação do nosso mandato, ou as defesas 
que fizemos nesta Casa, ou as emendas que 
encaminhamos, mas nossa conduta nesta Assembleia 
Legislativa fruto da nossa formação familiar, da 
nossa personalidade, da nossa índole, do nosso 
caráter. Conseguimos conduzir nosso mandato de 
acordo com a vontade dos homens e mulheres de 
bem deste Estado. 

Da mesma forma firmamos o compromisso 
de continuar trabalhando com dignidade pelo nosso 
Estado, lutando pela segurança pública, pela 
preservação da vida; pelos meios de prevenção às 
drogas, reduzindo assim o índice de criminalidade 
e o índice de homicídios praticados em nosso 
Estado. Queremos sair na frente e trabalhar pela 
preservação das nossas crianças; pela repressão dos 
agentes criminosos do nosso Estado; pelo 
tratamento da dependência química. Queremos 
atuar firmemente na nossa região; ajudar o pólo de 
Colatina, a Região Centro-Serrana, a Região 
Noroeste, os nossos produtores rurais. 

Temos o compromisso do Governador 
eleito Renato Casagrande, de nos assistir em todos 
esses temas: na qualificação profissional da nossa 
juventude, na segurança pública e na melhoria da 
qualidade de vida dos produtores rurais da nossa 
região. A telefonia móvel foi um compromisso que 
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firmamos com a comunidade, e contaremos com o 
apoio do Senhor Renato Casagrande, que nos deu a 
oportunidade de falar em nome dele. 

Agradecemos a Deus a oportunidade de 
continuarmos nosso trabalho em prol do povo do 
Estado do Espírito Santo. Recebemos trinta e três 
mil trezentos e setenta e quatro votos, sendo o 
quarto deputado mais votado do Estado. 
Parabenizamos nosso partido pela 
representatividade: três cadeiras na Assembleia 
Legislativa e três cadeiras na Câmara Federal.  

Parabenizamos a Senhora Deputada 
Aparecida Denadai pelo trabalho brilhante 
realizado nesta Casa, e dizemos a S. Ex.ª que Deus 
sabe de todas as coisas; parabenizamos também o 
Senhor Deputado Euclério Sampaio e a todos que 
contribuíram para a melhoria da qualidade de vida 
do povo deste Estado.  

Senhora Deputada Aparecida Denadai, 
acreditamos que ainda temos muito a servir à 
sociedade. Deus tem projetos na vida de V. Ex.ª, 
assim como na vida do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio. Estaremos nesta Casa lutando e 
demonstrando um trabalho sério, orientado pelo 
nosso partido, que tem compromisso com a 
sociedade do nosso Estado. (Muito bem!) 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª um 
minuto de silêncio pelo falecimento, nesta 
segunda-feira, da Senhora Antonia Bazoni, mãe do 
Padre Marcelo Bazoni, do Município de São 
Roque do Canaã. O velório aconteceu na Igreja 
Católica Bom Pastor e o enterro no cemitério do 
Município de Cariacica. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Atendendo ao requerimento da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, convido todos 
para se colocarem de pé e prestarem um minuto de 
silêncio em memória da Senhora Antonia Bazoni. 
(Pausa) 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado César Colnago. 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO - Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Doutor Rafael 
Favatto. 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Senhor Presidente, declino. 

(Comparece o Senhor Deputado 
Rudinho de Souza) 

 
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: 

 
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, 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. 
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total. Veto vencido em 
30/09/2010. 

 
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 
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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 artigo 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. 

 
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 
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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 1.º 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 
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 
artigo 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. 
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Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 81/2010, do Deputado 
Sérgio Borges, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Daniela Nóbrega Dutra 
de Sá. Publicado no DPL do dia 24/09/2010. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 238/2010, do Deputado Euclério 
Sampaio, que altera o caput do artigo 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) - Senhores Deputados, lembro a V. Ex.as 
que precisamos de quorum qualificado para votarmos 
o veto que encabeça a pauta, razão por que solicito 
aos Senhores Deputados que estão nas imediações 
que compareçam ao Plenário. Se não votarmos o 
veto, a pauta ficará sobrestada.  

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. 

Em votação o veto. 
O presente veto 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, Da Vitória, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Santos, Reginaldo 
Almeida, Rudinho de Souza e Vandinho 
Leite) 

 
Senhores Deputados, votaram SIM doze 

Senhores Parlamentares; votaram 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.  

Passa-se à fase do Grande Expediente, 
dividido em duas partes: Lideranças Partidárias e 
Oradores Inscritos.  

Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
RAFAEL FAVATTO) – Assumo a Presidência 

neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Foletto, Líder do PSB. (Pausa) 

O SR. FREITAS – Senhor Presidente, pela 
ordem! Na ausência do Líder do PSB, Senhor 
Deputado Paulo Foletto, na forma regimental 
assumo a liderança do Partido. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, no pronunciamento que fiz 
na fase das Comunicações deixei de citar o 
Município de Boa Esperança, que tem uma 
relevância muito grande na minha caminhada 
política. Na minha primeira eleição tive dois mil 
trezentos e sessenta votos, ou seja, vinte e nove por 
cento dos votos válidos. Essa votação se repetiu no 
Município de Boa Esperança nessa segunda 
eleição: vinte e nove por cento dos votos válidos. 

O único sentimento que podemos ter de 
toda essa votação é o de ter cumprido bem nosso 
papel de parlamentar, de representante de uma 
importante base eleitoral deste Estado. Tivemos a 
possibilidade de ser avaliado por esses eleitores 
nessa mesma região, e a oportunidade de ver os 
votos serem dobrados: de doze mil e oitocentos 
votos, para vinte e quatro mil e setecentos votos 
nas urnas, no dia 03 de outubro de 2010. 

Estou muito feliz e agradecido aos meus 
eleitores. Esta é a maior resposta que posso dar a 
um setor que me acompanha - somente na chegada 
e na saída da Capital - mas que não acompanha o 
meu mandato na base. Talvez lá esteja o maior 
volume do meu trabalho: na base eleitoral. 
Independente da opinião de alguns setores da 
imprensa, a base eleitoral, a região que represento 
soube reconhecer o meu trabalho e me deu essa 
votação que dispensa qualquer outra opinião, senão a 
do eleitor. 

Fico muito honrado porque sei das 
dificuldades pelas quais passei na campanha; das 
concorrências desleais, das concorrências do poder 
econômico e da forte compra de votos. Mas, 
prevaleceu a democracia e a vontade do eleitorado 
daquela região. Observo que quando tomei a 
decisão de ser homem público não foi em função 
de ter um emprego, muito menos em função do 
salário dos parlamentares desta Casa. Mas em 
função da representatividade que a região Norte 
precisava. No primeiro mandato do Governador 
Paulo Hartung, ou na legislatura passada, dessas 
trinta cadeiras apenas uma era ocupada pela grande 
região Norte; ou seja, a partir do Município de 
João Neiva apenas um parlamentar ocupava uma 
delas. O Norte do Estado possuiu uma 
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representatividade política muito pequena, e o 
único representante era o Senhor Deputado Paulo 
Foletto. Hoje estou feliz, pois o Norte do Estado 
ganhou uma representatividade histórica. Na 
política deste Estado a região Norte jamais teve a 
representatividade conquistada no pleito do último 
domingo, com a eleição de dois deputados 
federais: o Senhor Deputado Estadual Paulo 
Foletto e nosso querido amigo Senhor Jorge Silva, 
do Município de São Mateus. Portanto, são dois 
deputados federais desta região dos dez deputados 
que compõem a bancada federal. 

O Norte do Estado elegeu dez deputados 
estaduais, compondo um terço dos trinta deputados 
é do nosso partido: o Senhor Marcelo Coelho, do 
Município de Aracruz; nosso queridíssimo amigo 
Deputado Atayde Armani, a quem parabenizamos 
pelo brilhante trabalho e reconhecimento nas 
urnas; os Senhores José Carlos Elias e Luiz Durão, 
todos do Município de Linhares; nosso querido 
colega Senhor Deputado Da Vitória, também 
reconhecido em toda região e o Senhor Genivaldo 
Lievore, filiado ao PT do Município de Colatina, 
dois deputados eleitos do Município de Colatina; 
nosso querido amigo Senhor Luciano Pereira, do 
Município de Barra de São Francisco; o Senhor 
Gildevan Fernandes, do Município de Pinheiros, e 
nós que fomos reeleito com uma votação 
extraordinária, do Município de São Mateus. 

Essa é a voz do Norte do Estado, e é a nossa 
voz pedindo que o Norte do Estado fizesse o dever de 
casa e se posicionasse, porque só acreditamos que 
definitivamente descentralizaremos os investimentos 
a partir do poder político. Enquanto não tínhamos 
representatividade política a descentralização desses 
investimentos ainda não era o suficiente para o Norte 
do Estado. Recordamo-nos de duas bandeiras que 
defendemos desde o primeiro dia que assomamos a 
esta tribuna: a eliminação do transporte programado 
de doentes do Interior para a Capital, e a construção 
da clínica de hemodiálise no Município de São 
Mateus.  

Fizemos essa reivindicação na gestão do 
Governador Paulo Hartung, e inauguramos duas 
clínicas de hemodiálise no Norte do Estado. Uma, 
para o Município de Linhares; e outra, para o 11 

Vitória e para a Capital. Portanto, 
colaboramos muito com a Grande Vitória nesse 
sentido, porque são duzentos pacientes renais 
crônicos que ocupariam as clínicas da Capital, e 
dividiriam espaços com os pacientes renais 
crônicos. Trabalhamos para o Estado do Espírito 
Santo, descentralizar esses serviços.  

Tivemos a alegria de conquistar serviços de 
neurocirurgia para o Hospital Doutor Roberto 
Arnizaut Silvares, o segundo maior hospital público 
deste Estado, localizado no Município de São 
Mateus, que carece de mais especialidades para 
atender ao Norte e Noroeste do Estado, à região Sul 

do Estado da Bahia e à região Leste do Estado de 
Minas Gerais, nossos irmãos. Temos uma demanda 
imensa e essa busca continua.  

Estamos tomados por imensa alegria no 
Município de São Mateus e em toda região Norte do 
Estado, porque inauguraremos no mês de outubro de 
2010, no Município de São Mateus, o Centro de Alta 
Complexidade em Oncologia – Cacon, e os 
tratamentos com quimioterapia e radioterapia, 
privilégio dos moradores da Grande Vitória, 
poderão ser feitos naquele Município. Atualmente 
quando um paciente do Norte do Estado precisa se 
submeter a esse tipo de tratamento é obrigado a se 
deslocar para o Município de Vitória, para a 
Capital.  

 Estamos muito feliz e honrado por saber 
que a representatividade política está fazendo a 
diferença para a descentralização dos 
investimentos, mas precisamos de muito mais. Ao 
longo da história política de más gestões a Região 
Norte do Estado foi muito prejudicada, se alguma 
coisa foi feita ficou muito aquém do que a região 
precisava, do que tinha necessidade para se 
desenvolver economicamente para que fosse feita a 
inclusão social e para que se gerasse emprego e 
renda. E, convicto de que precisava haver a 
descentralização do poder político, aceitamos o 
desafio de representar a Região Norte do Estado do 
Espírito Santo nesta Assembleia Legislativa. 

Hoje agradecemos ao Governador Paulo 
Hartung, grande líder do Espírito Santo, que fez 
toda diferença nos últimos oito anos em nosso 
Estado. A partir da liderança de S. Ex.ª o Espírito 
Santo encontrou rumo, garantiu com essa eleição a 
caminhada na direção certa e que não teremos em 
hipótese alguma retrocesso. Graças à liderança do 
Governador Paulo Hartung a descentralização do 
poder político também vem acontecendo em nosso 
Estado. 

 
O Sr. César Colnago – Senhor Deputado 

Freitas, parabenizamos V. Ex.ª pela vitória nas 
urnas, fruto do reconhecimento de seu trabalho 
pelo povo capixaba, principalmente do Norte do 
Estado. Conhecemos bem a Região Norte - temos 
V. Ex.ª como testemunha - pois também andamos 
por ela como deputado e anteriormente como 
Secretário de Agricultura, e somos sabedores do 
trabalho desempenhado por V. Ex.ª. 

Parabenizamo-lo também pela fala com 
relação à área da Saúde. Precisamos colocar em 
pauta, V. Ex.ª já o fez, com mais urgência a 
necessidade de se ter no Município de Linhares o 
serviço de quimioterapia para atender à população 
da Região Norte e Nordeste do Estado. Há um 
processo tramitando na Secretaria de Saúde, a 
Doutora Rita de Cássia Rocha está cuidando desse 
assunto, e já falamos com o Secretário Anselmo 
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Tozi, pois os pacientes têm de se deslocar para 
Vitória para fazer o tratamento com quimioterapia 
e radioterapia. 

Registramos a conquista de V. Ex.ª, fruto 
de muito trabalho, a disponibilização dos serviços 
de hemodiálise nos Município de São Mateus e 
Linhares. O serviço de hemodiálise precisa chegar 
à Região Noroeste, ao Município de Barra de São 
Francisco; à Região Sul e serrana, ao Município de 
Ibatiba e a outros municípios. Tendo número 
suficiente de pacientes para a prestação desse 
serviço, tendo demanda, poderá ser disponibilizado 
e a população sofrerá menos num momento tão 
difícil como esse, igual quando se faz hemodiálise. 

Senhor Deputado Freitas, parabéns pela 
sensibilidade e pela luta em expandir serviços de 
alta complexidade, tão importante para a 
população, para o interior do Estado. Essas atitudes 
mostram o compromisso de V. Ex.ª com nosso 
povo. 

 
O SR. FREITAS – Senhor Deputado 

César Colnago, agradecemos o aparte, que 
enriqueceu nossa fala. Não podemos deixar de 
agradecer ao Secretário de Saúde Anselmo Tozi, 
grande companheiro, homem determinado, 
predestinado, que tanto apanhou, tantos desafios 
venceu, mas não abriu mão de levantar a bandeira 
da descentralização dos investimentos na área da 
Saúde, atendendo as nossas reivindicações sempre 
que pôde, e continua atendendo. 

Nossa luta não para. O Estado do Espírito 
Santo e a Região Norte não podem parar e, para 
isso, a população do Norte e Noroeste do Estado 
fez com que o trabalho desenvolvido por nós fosse 
reconhecido nas urnas, nas eleições do último 
domingo, dia 03 de outubro de 2010.  

Com determinação, com luta, com a mesma 
bravura e paciência e com o mesmo silêncio, 
continuaremos incansavelmente buscando nossa 
meta, trabalhando focado em descentralizar os 
investimentos na área da Saúde, da Agricultura, da 
Educação, da Infraestrutura. Essa é nossa meta, e é 
isso que o eleitor do Norte do Estado espera no 
desempenho do nosso mandato. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO) – Findo o tempo destinado 
às Lideranças Partidárias, concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Claudio Vereza, orador inscrito. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, declino. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
RAFAEL FAVATTO) – Tendo S. Ex.ª declinado, 
concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules, orador inscrito. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores 
Deputados e Senhoras Deputadas, assomamos a 
esta tribuna para mais uma vez repercutir nossa 
fala de ontem e também o aparte do Senhor 
Deputado César Colnago, eleito deputado federal. 
Falávamos sobre a regulamentação da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 29; queremos fazer 
parceria com o Deputado César Colnago, médico. 
Infelizmente essa emenda está dormindo no 
Congresso Nacional há dez anos. Não podemos 
admitir que isso continue acontecendo, e lutaremos 
muito para que a emenda seja aprovada.  

Faremos parceria com o Deputado César 
Colnago para levarmos a Brasília a luta em relação 
à atualização da tabela do SUS. Essa tabela, hoje, 
tem uma defasagem de cerca de quatrocentos por 
cento. Uma das origens dessa defasagem é a falta 
de regulamentação da Emenda Constitucional n.º 
29, que destina verba para a Saúde, como já 
acontece na Educação. 

Queremos fazer essa parceria com S. Ex.ª 
para que essa maratona continue. O povo brasileiro 
não pode continuar assistindo a essa omissão por 
parte do Congresso Nacional. O Governo do 
Estado não pode continuar financiando a Saúde 
como acontece em alguns Municípios, nos quais 
está construindo sessenta e seis unidades sanitárias, 
obras de responsabilidade do Município. O 
Governo do Estado não tem se furtado a ajudar. 
Estamos a ver navios, infelizmente, esse tempo 
todo.  

Houve uma renovação na Câmara Federal e 
no Senado. Nas últimas eleições com a vitória dos 
Senhores Deputados César Colnago e Paulo 
Foletto, médicos Parlamentares desta Casa – 
eleitos deputados federais - temos certeza de que 
lutarão em Brasília pela regulamentação da 
Emenda Constitucional n.º 29, que dorme no 
Congresso Nacional. 

O Senhor Deputado Freitas está nos 
lembrando que o Doutor Jorge Silva, também 
médico, foi eleito deputado federal, e é do 
Município de São Mateus. S. S.ª fez uma 
campanha bonita, é um cidadão simples, lutou 
muito para ser médico, e com certeza lutará muito 
pela saúde pública. Contamos com a atuação do 
Deputado César Colnago em Brasília. 
 

O Sr. César Colnago – Parabenizamos V. 
Ex.ª, Senhor Deputado Doutor Hércules, que há 
quatro anos fala sobre essa emenda. Há oito anos 
fizemos uns cálculos com o Senhor Sebastião Jorge 
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Káo Yien, da Pró-Matre, para saber o valor pago 
pelo SUS, de custo operacional, por uma cirurgia, 
por uma cesárea. Constatamos que o SUS há sete 
anos paga um terço do valor da cirurgia, e para 
pagar o restante e sobreviver o hospital tem de 
fazer filantropia, buscar ajuda na sociedade, pedir 
ao Governador, ao Prefeito da cidade. Aliás, essa é 
a realidade da maioria dos nossos hospitais do 
Interior, isso não é de agora. A remuneração do 
SUS é muito ruim. Nós e V. Ex.ª falávamos sobre 
isso há pouco. Se essa emenda estivesse em vigor, 
este ano, seriam destinados mais de vinte e cinco 
bilhões e oitocentos milhões de reais para a Saúde. 
Olhem a diferença. E o Congresso está deitado, 
dormindo nessa PEC. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, com a 
articulação de V. Ex.ª nesta Assembleia Legislativa 
e, se Deus quiser, naturalmente na Comissão de 
Saúde, juntamente com os cinco médicos que 
compõem cinquenta por cento da bancada - os 
Senhores Lelo Coimbra e Carlos Manato foram 
reeleitos Deputados Federais - lutaremos para que 
essa Emenda Constitucional n.º 29 remunere 
melhor os profissionais e os procedimentos 
hospitalares. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – 

Lembramos também que os hospitais filantrópicos 
e as Santas Casas de Misericórdia estão fazendo 
chás e almoços beneficentes, estão de pires nas 
mãos, enquanto o Governo Federal não atualiza a 
Emenda n.º 29, importante para o financiamento da 
saúde e não só para remuneração dos médicos. 

Lutamos por uma melhor remuneração dos 
médicos. As prefeituras acham que pagam bem os 
seus profissionais: pagam mil e setecentos reais por 
mês ao médico. Isso é uma verdadeira brincadeira 
com os médicos que ajudam a salvar vidas e tiram 
as pessoas das dificuldades e das doenças. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, orador 
inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Vandinho Leite, orador inscrito. (Pausa) 

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

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Senhor Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO) – Tendo S. Ex.ª declinado, 
concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo, oradora inscrita. 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, continuarei meu 
discurso do início desta sessão ordinária em que 
falei sobre o dia 15 de outubro, o Dia Estadual do 
Consumo Consciente. O Senhor Mário Emídio 
Lopes da Silva está trazendo a sacola para mim. 
Esta sacola foi reciclada a partir dos meus banners 
de campanha. Farei outras para distribuir no dia 15 
de outubro. 

A Lei n.º 9.470 foi sancionada pelo 
Governador Paulo Hartung no dia 14 de junho de 
2010 e institui o dia 15 de outubro de 2010 como 
Dia Estadual do Consumo Consciente. Repercutirei 
com a sociedade capixaba o quanto é importante 
todos participarem desse dia de conscientização 
contra as sacolas plásticas. Farei esse trabalho 
junto com a sociedade organizada, principalmente 
com os ambientalistas. Parabenizo a Acaps e o 
Ministério Público, porque farão um acordo para 
combater o uso das sacolas plásticas e incentivar o 
uso das sacolas retornáveis, de acordo com duas 
leis de minha autoria, aprovadas nesta Casa. 

Falarei neste momento sobre as eleições de 
2010. Conversei com o Senhor Deputado Paulo 
Roberto, que me falou das dificuldades que 
enfrentou nessa campanha. Saí vitoriosa, mas 
afirmo que foi uma campanha muito cansativa, 
muito difícil e sem dinheiro, enquanto outras 
campanhas possuíam muito mais dinheiro do que a 
minha. Em primeiro lugar agradeço a Deus. Em 
momento nenhum me faltou a fé, a presença de 
Deus e dos amigos verdadeiros, a quem agradeço 
de coração, não somente a ajuda, mas o carinho, o 
abraço, os telefonemas e as orações.  

Agradecemos de forma contundente ao 
Governador Paulo Hartung e ao seu secretariado, 
porque não deixaram de nos atender principalmente 
na questão das emendas parlamentares. É importante 
chegarmos ao interior do Estado para entregar uma 
obra. As pessoas que residem no Interior precisam de 
carinho e de qualidade de vida. Queremos que a 
estrada que começa em São Roque do Canaã vá até 
Itaguaçu, e no próximo Governo, com certeza, 
faremos com que essa estrada - hoje as obras estão 
a todo vapor na região próxima de Itaçu, Distrito 
do Município de Itaguaçu - seja concretizada. Essa 
estrada é um sonho da sociedade de São Roque do 
Canaã, e desde que a cidade se emancipou 
administrativamente luta por ela. Por isso que 
novamente batemos o recorde de votos em São 
Roque do Canaã. Agradecemos ao Senhor Marcos 
Guerra e a toda a sociedade de São Roque do Canaã. 
Foi uma votação histórica, pois é um município 
pequeno e conseguimos mil quatrocentos e setenta e 
dois votos. São muitos votos para um município tão 
pequeno. 

Agradecemos ao Senhor Gilson Amaro, 
Prefeito do Município de Santa Teresa, e abraçamos 
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todos os teresenses, os vereadores, as lideranças, a 
Senhora Zurlima Amaro. Foi uma campanha limpa, 
sem dinheiro, mas consistente, com muito resultado e 
trabalho. O Governador Paulo Hartung foi presente 
no Município de Santa Teresa levando a estrada que 
liga Fundão a Santa Teresa, estrada que emancipará 
toda a região de São Roque do Canaã, Santa Teresa, 
Itaguaçu, Itarana, um pedacinho de Santa Maria de 
Jetibá e Santa Leopoldina. Portanto, essa estrada é 
o sonho de todos esses municípios e comunidades. 
Também conseguimos escolas; o asfaltamento da 
estrada da localidade de Tabocas, no Município de 
Santa Teresa, dentre outras coisas que levamos, 
junto com o Governo do Estado, mas não temos no 
momento a lista para dizer.  

Agora falarei da minha terra, Município de 
Mimoso do Sul. Parabenizo a Senhora Flávia 
Cysne; os Senhores Maurício, Bendito Silvestre, 
Ronan Rangel e todas as lideranças que 
trabalharam na minha campanha. Ser votada na 
terra que nasci, com quatro mil e quatrocentos e 
setenta e dois votos, é muito gratificante; é imensa 
a satisfação de ser mimosense, vendo as lideranças 
do meu município fazendo a diferença. Isso é 
prova consistente que o nosso grupo faz política 
com pê maiúsculo, com respeito aos adversários e 
com trabalho. Não há nada em Mimoso do Sul que 
não tenha a minha presença.  

Agradeço ao meu grupo do Município de 
Bom Jesus do Norte, onde na última eleição tive mil 
duzentos e poucos votos e no pleito do último 
domingo ultrapassei esse número conseguindo mil 
quatrocentos e quarenta e sete votos. Este ano 
consegui mil quatrocentos e quarenta e sete votos! 
Cumprimento o ex-prefeito Ubaldo Martins; o 
nosso ex-candidato a prefeito do Município de 
Bom Jesus do Norte Marquinhos Messias; os 
vereadores, o Senhor Cloilson, a Senhora Silvia, o 
Senhor João Manoel e o Senhor Romeu. Foi uma 
votação histórica. Agradeço ao povo de Bom Jesus 
do Norte o carinho; realmente me consideram filha 
da cidade, e sou de coração. 

Quando falo nesses municípios, cito também 
o de Domingos Martins que me concedeu uma 
votação consagrada, com um total de mil duzentos e 
trinta votos. Lá realizei um trabalho efetivo e a 
votação me surpreendeu. Estou extremamente feliz. 
Quando falo assim, não significa que não estou feliz 
com o município que me concedeu um, dois, seis 
votos. Agradeço de coração a todos os municípios 
e lideranças que contribuíram para que eu chegasse 
a esta Casa. O meu mandato será devotado, com 
certeza, à área social, principalmente à Fazenda da 
Esperança, à área ambiental, e, claro, à educação. 
Como educadora sei que a educação tem de ser a 
base de tudo. 

Agradeço a todos os amigos que me 
ajudaram - foram muitos - e aos que ficaram em 
seus escritórios ligando para todos os amigos, 

pedindo voto. A esses amigos, um beijo no 
coração. Fiquem com Deus. Muito obrigada, povo 
capixaba, pela minha reeleição para o sétimo 
mandato; uma menina que saiu de Mimoso do Sul, 
chegou a Vitória, e nesta cidade permaneceu 
realizando um trabalho tão bonito para o Estado do 
Espírito Santo. Muito obrigada. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
RAFAEL FAVATTO) – 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 06 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, do Projeto 
de Lei n.º 669/2009; discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
37/2010; discussão única, em regime de urgência, 
dos Projetos de Lei n.os 233/2010, 321/2009, 
471/2008, 461/2008 e 69/2009; 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 e 17/2010; 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 3.ª sessão, do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 81/2010; 
discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 238/2010.  

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
vinte e três minutos.  

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Atayde Armani, Giulianno 
dos Anjos, Janete de Sá, Paulo Foletto, Rodrigo 
Chamoun e Sérgio Borges, e o Senhor Deputado 
Robson Vaillant, afastado por decisão judicial. 
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Nota do Editor: Esta edição contém quatro 
Suplementos que fazem parte do corpo da 
Mensagem nº 161/2010 e do Projeto de Lei nº 
242/2010, que contém a Proposta Orçamentária 
para o exercício de 2011 em cumprimento ao Art. 
150 da Constituição Estadual. 
 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 29 de setembro de 2010. 
 
MENSAGEM Nº 161/2010 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminho à apreciação dessa 
Assembleia Legislativa o anexo projeto de lei 
que trata da Proposta Orçamentária para o 
exercício de 2011, em cumprimento ao Art. 
150, da Constituição Estadual, observadas as 
orientações definidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº. 9.501, de 03 de agosto de 
2010 e os programas e ações contidos na Lei 
nº. 8.821, de 17 de janeiro de 2008, que institui 
o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-
2011 e suas alterações. 
 

A Proposta Orçamentária de 2011 foi 
elaborada a partir dos resultados obtidos com 
as medidas fiscais adotadas em 2009 e 2010, 
mantendo o controle de gastos públicos, 
racionalizando e modernizando a política de 
gestão e suas ferramentas, buscando sempre 
fazer mais com menos recursos com a garantia 
da qualidade dos serviços ofertados. 

 
Em relação aos investimentos, está 

garantido o montante de R$ 1 bilhão a serem 
aplicados nas áreas de Saúde, Educação, 
Mobilidade Urbana, Segurança Pública, 
Estradas, Habitação, Saneamento Básico, 
Desenvolvimento Agrícola e outros setores do 
Estado. 

 
A Proposta de Lei Orçamentária de 

2011 conterá ação específica visando o 
pagamento de despesas decorrentes do 

Programa de Investimentos no montante de R$ 
45 milhões, e ação de pagamento de 
precatórios conforme estabelecido pela 
Emenda Constitucional nº 62/09, no valor de 
R$ 161 milhões. 
 

A melhoria e expansão dos serviços 
públicos a serem ofertados à população irão 
também possibilitar a geração de um número 
considerável de novos postos de trabalho 
gerando renda e melhorando a qualidade de 
vida da população. 

 
A conquista do equilíbrio fiscal do 

Estado é um patrimônio de toda sociedade 
capixaba. Foi obtida com muito esforço de 
todos e precisamos preservá-la para 
garantirmos um futuro digno para nossos 
cidadãos. 
 

A estimativa da receita para o exercício 
financeiro de 2011, realizada em conjunto 
pelas Secretarias de Estado de Economia e 
Planejamento e da Fazenda, foi estabelecida 
com base nos valores contidos na execução da 
Lei Orçamentária do exercício em vigor. 

 
Dessa forma, a receita total prevista 

para o exercício de 2011 é da ordem de R$ 
12,8 bilhões, enquanto a receita de caixa do 
tesouro, isto é, a receita disponível do Estado, 
estimada para 2011, situa-se em R$ 6,7 
bilhões. 
 

A preservação do equilíbrio econômico-
financeiro e a qualidade da prestação de 
serviços públicos representam condições 
básicas para a viabilização dos programas 
previstos nesta Lei Orçamentária. 
 

A proposta orçamentária considera, 
também, a inclusão de receita derivada da 
captação de recursos, através de convênios e de 
outras fontes de recursos.  Continuam a 
merecer destaque as operações de crédito com 
entidades multilaterais e federais de 
financiamento de projetos. Essas operações de 
crédito são autorizadas a partir da análise e 
monitoramento das finanças estaduais pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, e constam do 
programa de ajuste fiscal vinculado ao contrato 
de refinanciamento da dívida do Estado, 
firmado em 1998. 
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No tocante à política fiscal, merece 
destaque o cumprimento das metas fiscais. O 
Estado vem cumprindo todas as metas 
definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
bem como atendendo os limites de gastos com 
pessoal e encargos e de endividamento 
público. 

 
Esta proposta de lei orçamentária tem 

como referenciais direcionadores os seguintes 
instrumentos: 

 
•  Plano de Desenvolvimento 2025, 

referencial de longo prazo; 
•  Diretrizes Estratégicas do ES 2007-

2010, referencial de médio prazo; 
•  Lei do PPA 2008-2011, e suas 

alterações, referencial técnico 
metodológico; 

•  Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 
9.501/10, referencial técnico legal; 

•  Subsídios das 10 audiências públicas 
regionais realizadas nos meses de 
junho/julho/2010, bem como os 
estudos, informações e pesquisas 
regionais. 

 
O Orçamento 2011 contempla também 

serviços e obras demandados nas audiências 
públicas realizadas em 10 microrregiões do 
Estado, descentralizando e democratizando o 
orçamento procurando reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, propiciando 
oportunidades para todos. 

 
Outro aspecto a destacar é a alocação 

de recursos disponíveis para as emendas 
parlamentares no valor de R$ 30 milhões. A 
execução das emendas atende às demandas 
locais e setoriais, de acordo com a realidade de 
cada município permitindo aperfeiçoamento da 
peça orçamentária, observados a legislação e 
os controles próprios ao repasse de recursos 
para municípios e entidades de natureza social. 
 

Conforme estabelecido no artigo 150, § 
5°, da Constituição Estadual, esta proposta 
orçamentária contém os três orçamentos 
(Fiscal, da Seguridade Social e de 
Investimento), abrangendo todos os poderes do 
Estado, Órgãos, Entidades da Administração 
Direta e Indireta, bem como Fundos e 
Fundação. 

Encaminho em conformidade com o 
disposto no art.12 da Lei N° 9.501/10, 
demonstrativos contendo as seguintes 
informações complementares: 
 

Quadro I – Demonstrativo dos recursos 
destinados à Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino, de acordo com o disposto no artigo 
178 da Constituição Estadual; 

 
Quadro II – Demonstrativo dos recursos 

destinados a Ações e Serviços Públicos de 
Saúde, em cumprimento ao disposto na 
Emenda Constitucional n° 29, de 13.9.2000; 

 
Quadro III – Comparativo entre Projeto 

de Lei Orçamentária do ano 2011 e a Lei 
Orçamentária de 2010, por Órgãos, com 
recursos de todas as fontes;  
 

Quadro IV – Comparativo por grupo de 
despesa dos valores autorizados e executados 
no ano de 2009 com seus respectivos 
percentuais; 

 
Quadro V – Situação da Dívida Pública 

do Estado; e  
 
Quadro VI – Metodologia, os índices 

aplicados e a memória de Cálculo da Receita 
Corrente Liquida. 
 

Encaminho ainda o Detalhamento de 
Despesa – QDD em nível de Projeto, 
Atividade, Operação Especial, elemento de 
despesa, identificador de uso e fonte de 
recursos. 
 

Estes pontos, Senhor Presidente, 
resumem os principais elementos que 
condicionaram a elaboração da Proposta 
Orçamentária para o exercício do ano de 2011 
que ora submeto à apreciação dessa Casa Leis, 
que tem contribuído de forma expressiva para 
a gestão responsável das finanças públicas 
estaduais, base para a melhoria e crescimento 
dos investimentos e serviços prestados à 
população. 
 
Atenciosamente 
 

MANOEL ALVES RABELO 
Governador do Estado - em exercício 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
PROJETO DE LEI Nº 242/2010 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 08  de outubro de 2010. 
 
 
MENSAGEM Nº 168/2010 
 
 
Senhor Presidente: 
 
 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
alteração do “Anexo V – Entidades Aptas a 
Receberem Transferências a Título de Subvenções 
Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios”, 
constante da Lei Orçamentária Anual Nº 9.400, de 20 
de janeiro de 2010, assim especificado: 

 
 

• Secretaria de Estado do Turismo, com a 
inclusão da Entidade “Instituto Rota 
Imperial – IRI-ES” no Quadro 
Demonstrativo de Contribuições Correntes e 
no Quadro Demonstrativo de Auxílios. 

 
 

• Secretaria de Estado da Cultura, com a 
inclusão da Entidade “Sociedade Musical 
Lira de Ouro Guaraquiçaba” no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios. 

 
• Secretaria de Estado de Meio ambiente e 

Recursos Hídricos, com a inclusão da 
Entidade “Instituto Albatroz” no Quadro 
Demonstrativo de Contribuições Correntes 
do IEMA. 

 Desta forma, solicito a aprovação por essa 
Casa de Leis, do incluso projeto de lei que permitirá a 
adequação do orçamento vigente às necessidades da 
Administração Pública Estadual. 
 
 
Atenciosamente 

 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 244/2010 
 

 
Inclui Entidades no Quadro 
Demonstrativo de Contribuições 
Correntes e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios, no 
Anexo V da Lei Orçamentária nº 
9.400, de 20 de janeiro de 2010, 
para o fim que especifica. 

 
 

Art. 1º Ficam incluídas no “Anexo V – 
Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título 
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e 
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária Anual Nº 
9.400, de 20 de janeiro de 2010, na Secretaria de 
Estado do Turismo, na Secretaria de Estado de 
Cultura e na Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos, as Entidades constantes no 
Quadro Demonstrativo Contribuições Correntes 
conforme Anexos I e II, e no Quadro Demonstrativo 
de Auxílios conforme Anexos III e IV. 
 
 

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

 
 
 

  
ANEXO I 

 

  
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES CORRENTES  

EXERCÍCIO DE 2010  
  

ÓRGÃO: 37.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 

37.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

  
Nº DE ORDEM ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO 

   
057  INSTITUTO ROTA IMPERIAL - IRI-ES VITÓRIA 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES CORRENTES 
EXERCÍCIO DE 2010 

   
ÓRGÃO: 
 

41.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS  

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 

41.201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS  

   
Nº DE ORDEM ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO 

      
007 INSTITUTO ALBATROZ SANTOS 

      
   

 
 
 
 
 

ANEXO III 
   

QUADRO DEMONSTRATIVO DE AUXÍLIOS 
EXERCÍCIO DE 2010 

   
ÓRGÃO: 37.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  
UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 37.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
   

Nº DE ORDEM ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO 
      

004 INSTITUTO ROTA IMPERIAL - IRI-ES VITÓRIA 
      
      

   
 
 
 
 

  
ANEXO IV 

 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE AUXÍLIOS  

EXERCÍCIO DE 2010  
 

ÓRGÃO: 40.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA 
CULTURA  

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 

40.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
Nº DE ORDEM ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO 

   
049 SOCIEDADE MUSICAL LIRA DE OURO 

GUARAQUIÇABA 
GUARAPARI 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1349 
 
 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, JORGE LUIS RIBEIRO SAMORA, 
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 102888/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1350 

 
 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, GIULLIANO PIRES 
CAVATI, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

ATO Nº 1351 
 
 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, LUCIANA DIAS VIEIRA, 
do cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Paulo Foletto, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102963/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1352 

 

 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, ESMERALDINA 
COUTINHO DOS SANTOS, do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Sargento Valter, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102975/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1353 

 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
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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, JORGE LUIZ SOUZA 
TÁVORA, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102962/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1354 
 
 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, ANDRÉIA GOMES 
MACHADO DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102957/2010. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1355 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, KELYANE SABINO 
CARVALHO, do cargo em comissão de 
Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, do gabinete do 
Deputado Luiz Carlos Moreira, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
102961/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1356 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, POLYANA DE SOUZA 
MOREIRA, do cargo em comissão de Agente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AGRP, do gabinete do Deputado Luiz 
Carlos Moreira, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 102960/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1357 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SUELEN MARCELINO DA 
PENHA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102958/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1358 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, EVANDRO DE SOUZA FIGUEIREDO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Givaldo Vieira, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102978/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1359 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANGELO NUNES OTAVIANO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário  

 
 

ATO Nº 1360 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JORGE DOS ANJOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Elcio Alvares, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102968/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1360 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOÃO VIEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Paulo Foletto, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 102964/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
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ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1362 

 
 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, FABRICIA ANDRADE BRUNOR, 
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 102976/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1363 
 

 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, THIARA MASSARIOL MATTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 102962/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1364 
 
 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, DANIELLE AGUIAR ARAÚJO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 102957/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1365 
 
 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, CLAUDETE ALVES, para exercer o cargo 
em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, no 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 102961/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1366 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, SUELEN MARCELINO DA PENHA, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 102960/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1367 

 
 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, VICENTE DE OLIVEIRA NETO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado Luiz 
Carlos Moreira, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 102959/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 13 de outubro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 785 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 15 (quinze) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2010, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 

705/2010, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 705/2010, da servidora ROSÂNGELA 
PEREIRA GONÇALVES – matrícula 206449, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, para o período de 13 a 27/10/2010. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 786 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 07 (sete) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2010, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 
611/2009, da servidora MARIA DA PENHA 
OLIVEIRA DE SOUZA matrícula 202764, titular 
do cargo efetivo de Assistente de Apoio Legislativo, 
código EASAL, do Quadro Permanente, para o 
período de 13 a 19.10.2010. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 787 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 SUSPENDER, a partir de 07.10.2010 as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2010, marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
594/2009, da servidora MARLI DE FREITAS – 
matrícula 202739, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, reservando-lhe o direito de 
gozar os 15 (quinze) dias restantes em época 
oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 788 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 SUSPENDER, a partir de 22.10.2010 as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2010, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
594/2009, da servidora DULCINÉA MARIA 
CASTIGLIONI TEODORO – matrícula 203077, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo – reservando-lhe o direito de gozar os 21 
(vinte e um) dias restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 789 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 12 (doze) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2010, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
655/2010, do servidor CHRISTIANO OTTONI DA 
FONSECA – matrícula 204665, ocupante do cargo 
em comissão de Adjunto Legislativo, para o período 
de 13 a 24.10.2010. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 790 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2010, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 594/2009, da 
servidora HELOISA BISSOLI ZULCÃO – 
matrícula 205086, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, para o período de 27 a 
31.12.2010 e de 08.02 a 04.03.2011. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

PORTARIA Nº 791 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2010, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 594/2009, da 
servidora ROZANNA CARNIATO CARDOZO – 
matrícula 205909, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, para o período de 03.01. a 
02.02.2011. 
 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 792 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2010, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 594/2009, da 
servidora MARIENILDA CAMPOLINA COHEN 
– matrícula 203218, titular do cargo efetivo de 
Taquígrafo Parlamentar Apanhador, código ETPA, 
do Quadro Permanente, para o período de 11.11 a 
10.12.2010. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 793 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 05 (cinco) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2009, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
500/2009, da servidora FERNANDA MARQUES 
COELHO DE MEDEIROS CAZELLI – matrícula 
205795, ocupante do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, para o período de 03 a 07.01.2011. 
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de outubro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ANDRESSA PAULA 
OLIVEIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 13.10.2010 a 12.10.2011 
5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de outubro de 2010. 
 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 024/2008 

 
O Setor de Contratos e Convênios da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Termo Aditivo ao 
Contrato, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do 
CONTRATO Nº 024/2008, por um período de 12 
(doze) meses, com início no dia 29 de outubro de 
2010 e término no dia 28 de outubro de 2011. 
VALOR: O valor deste Instrumento é de R$ 
442.151,90 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, 
cento e cinquenta e um reais e noventa centavos). 

VIGÊNCIA: O TERMO ADITIVO entra em 
vigor no dia 29 de outubro de 2010. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001 
 
PROCESSO: 080844. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 13 de outubro de 2010. 
 

ZILDA MARTINS CAMPOS 
Setor de Contratos e Convênios da ALES 

 
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 025/2008 
 

O Setor de Contratos e Convênios da Secretaria 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o parágrafo 
único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, torna pública a celebração do 
Termo Aditivo ao Contrato, conforme descrito 
abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 
 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA 
DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL. 
 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do 
CONTRATO Nº 025/2008, por um período de 
12 (doze) meses, com início no dia 29 de outubro 
de 2010 e término no dia 28 de outubro de 2011. 
VALOR: O valor deste Instrumento é de R$ 
535.031,09 (Quinhentos e trinta e cinco mil, 
trinta e um reais e nove centavos). 
VIGÊNCIA: O TERMO ADITIVO entra em 
vigor no dia 29 de outubro de 2010. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001 
 
PROCESSO: 080845. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 13 de outubro de 2010. 
 

Zilda Martins Campos 
Setor de Contratos e Convênios da ALES 
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PROGRAMAÇÃO - TV ALES 
QUINTA-FEIRA – 14.10.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORÁRIOS PROGRAMAS TEMAS 

08h00 PANORAMA – 
TELEJORNAL 

QUARTA-FEIRA 

08h30 ESPAÇO PARCERIA CANAL SAÚDE- DANÇA SOBRE RODAS 
09h00 ESPAÇO PARCERIA TV CÂMARA-  BRASILEIROS 100 

DIMENSÃO
09h30 ESPAÇO PARCERIA CANAL SAÚDE-  REFORMA PSIQUIÁTRICA 
10h00 ESPAÇO PARCERIA SBC-  SOBREPESO E OBESIDADE NO 

BRASIL
10h30 ESPAÇO PARCERIA ITAU-JOGO-  POESIA CONTEMPORÂNEA 

BRASILEIRA
11h00 ESPAÇO PARCERIA TOME CIÊNCIA-  DE ONDE VIEMOS, PARA 

ONDE VAMOS
12h00 UM DEDO DE PROSA JÔ DRUMOND
12h30 BIOGRAFIA CARLOS LIDENBERG
13h00 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
13h30 ASSEMBLEIA DO 

CAMPO 
PRODUÇÃO MEL

14h00 PANORAMA – 
TELEJORNAL 

QUARTA-FEIRA 

14h20 REPORTAGEM 
ESPECIAL 

120 ANOS DO DIO

14h30 ELEIÇÕES 2010 PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO PROCESSO 
ELEITORAL

15h00 ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 

PRODUÇÃO MEL

16h00 MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 

SOORETAMA

16h30 ESPAÇO PARCERIA TV SENADO -  VIOLÊNCIA INTIMA 
18h00 ES EM DEBATE POLÍCIA MILITAR
18h30 MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 
ARACRUZ

19h00 OPINIÃO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA 
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

19h30 REPORTAGEM 
ESPECIAL 

120 ANOS DO DIO

20h00 BIOGRAFIA CARLOS LIDENBERG
20h30 HORÁRIO ELEITORAL PRESIDENTE 
21h00 UM DEDO DE PROSA JÔ DRUMOND
21h30 PANORAMA – 

TELEJORNAL 
QUINTA-FEIRA 

22h00 ES EM DEBATE POLÍCIA MILITAR
22h30 PERSONALIDADES BETH CASER
23h00 ELEIÇÕES 2010 PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO PROCESSO 

ELEITORAL
23h30 PANORAMA – 

TELEJORNAL 
QUINTA-FEIRA 

00h00 OPINIÃO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA 
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

00h30 MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 

ARACRUZ



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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