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ATAS DAS SESSÕES 
 

TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
SOLENE DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 
DE DEZEMBRO DE 2010. 
 

ÀS QUINZE HORAS E TRINTA E 
NOVE MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA 
JANETE DE SÁ OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA.  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhoras e Senhores; Senhores 
Deputados; telespectadores da TV Assembleia, boa-
tarde. É com satisfação que a Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo recebe todos para a 
sessão solene em comemoração ao Dia Internacional 
dos Direitos Humanos e aos 15 Anos do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos do Estado do Espírito 
Santo. 

No dia 10 de dezembro de 1948 foi aprovada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por ser 
o primeiro documento internacional que afirma a 
universalidade dos direitos fundamentais e a 
igualdade entre todos os seres humanos, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
considerada um marco para a proteção e respeito aos 
direitos humanos. Por isso, hoje, dia 10 de dezembro 
de 2010, a Senhora Deputada Janete de Sá realiza 
esta sessão solene, tão importante para a sociedade.  

Compõem a Mesa a Senhora Deputada Janete 
de Sá, presidenta da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos; a Senhora 
Deputada Luzia Toledo; o Senhor Deputado Claudio 
Vereza e o Senhor Deputado Sargento Valter de 
Paula. 

Passo a palavra à Senhora Deputada Janete 
de Sá, proponente desta sessão solene, para os 
procedimentos regimentais de abertura dos 
trabalhos.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE 
SÁ) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Senhor Deputado 
Claudio Vereza a proceder à leitura de um 
versículo da Bíblia. 
 

(O Senhor Claudio Vereza lê 
Salmos, 24:3-5) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Dispenso a leitura da ata da sessão anterior. 

Agradecemos a presença do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, defensor dos direitos 
humanos há anos no Estado do Espírito Santo - S. 
Ex.ª está no quarto mandato de Deputado na 
Assembleia Legislativa -, e da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, membro da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos. Informo aos 

Senhores Deputados e aos demais presentes que esta 
sessão é solene, conforme requerimento de autoria da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, da qual tenho a grata satisfação de ser 
Presidenta, escolhida à unanimidade dos seus 
membros. 

Devolvo a palavra ao cerimonialista, Senhor 
Sérgio Sarkis Filho, para que dê continuidade ao rito 
da sessão. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Senhor Bruno Alves de Souza Toledo, coordenador 
do Conselho Estadual de Direitos Humanos do 
Estado do Espírito Santo; o Doutor Sant’Clair do 
Nascimento Júnior, promotor de justiça, 
representando o Ministério Público; o Padre Xavier 
Paollilo, representante da Arquidiocese de Vitória; o 
Pastor Enoque Carneiro de Castro, presidente da 
Associação dos Pastores Evangélicos da Grande 
Vitória; o Doutor Fabrício Dutra, delegado da 
Polícia Civil; o Senhor Perly Cipriano, ex-
deputado estadual e militante dos Direitos 
Humanos, e o Senhor Paulo Ulhoa, coordenador do 
curso de Direito da Faculdade São Geraldo. 
(Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido todos para, de pé, 
ouvirmos a execução do Hino Nacional e o do 
Espírito Santo. (Pausa) 

 
(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Anunciamos e agradecemos a 
presença do Senhor Pedro José Bussinger, 
coordenador-geral do Centro de Apoio aos Direitos 
Humanos; do Senhor Gilmar Ferreira de Oliveira, 
coordenador-geral do Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos do Município de Serra, secretário-
executivo do Comitê Estadual pela Erradicação da 
Tortura e Conselheiro do CEDH; do Senhor Márcio 
Bertaso, representando o Centro de Apoio aos 
Direitos Humanos, que trabalha com o Programa de 
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de 
Morte - PPCAAM; da Doutora Josenir Peterle, 
coordenadora dos Direitos Humanos, representando a 
Defensoria Pública do Espírito Santo; da Senhora 
Daniele Machado de Jesus, representando a Cáritas 
Arquidiocesana de Vitória; da Senhora Carlita 
Cozendeyda Silva, representando a Associação Padre 
Gabriel Maire; da Senhora Rutiléia Gomes dos 
Santos Melo, representando a Montanha da 
Esperança; da Senhora Maria Ângela Varella Cabral, 
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representando o Serviço de Engajamento 
Comunitário - Secri; da Senhora Ivonete Maria da 
Silva, membro do Centro Ecumênico de Estudos 
Bíblicos, representando a Pastoral da Carcerária da 
Arquidiocese de Vitória; da Senhora Lucinéia Piona 
Borloti, representando o Conselho Tutelar de 
Cariacica, Região 3, e do Senhor Hélio Hoffmann 
Schneider, superintendente da Acaps. (Pausa) 
 Passo a palavra à Senhora Deputada Janete 
de Sá, proponente desta sessão solene. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Convido o Padre Evaldo Praça Ferreira, para nos 
dar a benção antes de iniciarmos nossos trabalhos. 
 

O SR. PADRE EVALDO PRAÇA 
FERREIRA – Neste momento importante, 
invocamos a presença de Deus neste Plenário, onde 
várias pessoas serão homenageadas em comemoração 
ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, pedindo 
ao Espírito Santo de Deus que venha sobre cada um 
de nós e sobre todos aqueles que trabalham na luta 
pela vida, pelo solidariedade e pela dignidade. 
(Pausa) 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Obrigada, Padre Evaldo; que Deus esteja conosco.  

Passo a palavra ao cerimonialista, Senhor 
Sérgio Sarkis Filho, para que dê continuidade ao rito 
da sessão. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor Perly Cipriano, que falará sobre a 
história e a criação do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PERLY CIPRIANO – (Sem revisão 

do orador) - Boa tarde a todos. Em nome dos 
Senhores Deputados Claudio Vereza, Janete de Sá e 
Luzia Toledo, saúdo todos os componentes da Mesa 
Diretora. 

Primeiramente, dizemos aos presentes que 
em todo o mundo está sendo celebrado o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. Em 1948 foi 
aprovada e proclamada a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos como o mais forte grito da 
humanidade contra a intolerância, a discriminação 
e o preconceito. Adolf Hitler queria exterminar os 
judeus, os ciganos, as testemunhas de Jeová, os 
homossexuais, as pessoas com deficiências e os 
comunistas. Neste momento, vêm-nos à memória o 
nome do Senhor Antônio Granja, um dos mais velhos 
comunistas do Brasil, ainda vivo, que hoje será 
homenageado.  

De lá para cá muita coisa avançou. Brasil, 
país signatário de todos os tratados e convenções dos 
Direitos Humanos. Temos uma Constituição baseada 
fundamentalmente nos direitos humanos. Temos o 
Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da 

Mulher, o Ministério da Promoção da Igualdade 
Racial, Estatutos, enfim, avançamos muito. E, 
nesse avanço, há quinze anos surgiu o Conselho 
Estadual de Direito Humanos do Estado do 
Espírito Santo, um adolescente que teve um papel 
extremamente importante no Espírito Santo em 
todas as lutas, estando sempre ao lado dos 
humilhados e dos ofendidos. E, há sessenta e dois 
anos, foi feita a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  

O Conselho Estadual de Humanos foi a voz 
dos excluídos e dos presos, numa época recente. 
Internacionalmente ressoou na Corte Interamericana 
dos Direitos Humanos e na ONU o grito dos 
excluídos, extremamente importante para o Espírito 
Santo, para o Brasil e para o mundo. Enquanto 
teimarmos e não reconhecermos que existem 
problemas, discriminação, preconceito e violência; 
não avançaremos. É fundamental que reconheçamos 
que eles existem, pois esse o papel do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos, que tem quinze anos 
apenas, Senhor Bruno Alves de Souza Toledo, 
presidente do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo, que teve um 
papel extremamente importante na luta pela causa, 
e foi corajoso ao enfrentar tais questões. 
 Graças ao Conselho Estadual de Direitos 
Humanos o Espírito Santo avançou muito. Com 
apenas quinze anos, é um dos mais velhos do Brasil. 
Graças a ele muitas conferências foram estimuladas. 
Agora está empenhado na criação de um programa 
voltado para a educação em Direitos Humanos, o 
enfrentamento à tortura, o combate à homofobia e o 
combate a todas as formas de preconceito e 
discriminação. 
 O Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos desde 1964 publicou três números da 
revista Conselho Estadual de Direitos Humanos do 
Espírito Santo – 15 Anos em Revista. Acreditamos 
que celebrar os quinze anos foi algo muito 
importante, principalmente por causa do lançamento 
dessa revista, que resgata um pouco da história dos 
Direitos Humanos. E a história dos Direitos Humanos 
é a dos oprimidos, a dos excluídos, a dos negros, a 
dos índios, a dos ciganos, a dos judeus, a dos 
homossexuais, enfim, daqueles que sofrem na pele o 
preconceito por parte da sociedade. E, se o povo não 
clamar pelos seus direitos, não merece o nome de 
sociedade. 

 Então, como um dos criadores desse 
Conselho e também militante dos Direitos Humanos, 
dizemos que é extremamente importante a 
Assembleia Legislativa realizar uma solenidade como 
esta, em que celebra o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos e os 15 Anos do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. 
 Hoje, todas as Assembleias Legislativas do 
Brasil têm seus Conselhos. O Ministério Público tem 
um setor que cuida especificamente dos Direitos 
Humanos, bem como as Defensorias Públicas, as 
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Câmaras, o Senado e as Prefeituras Municipais. 
Enfim, Direitos Humanos hoje é o pão nosso de cada 
dia. Apenas temos que compreender que muitas 
coisas podem retroceder. 

Vimos o Senhor George W. Bush, ex-
presidente dos Estados Unidos - talvez uma das 
Pátrias dos Direitos Humanos - reconhecendo a 
tortura como quase uma necessidade. S. S.ª escreveu 
um livro, e nele fala orgulhosamente que a tortura 
podia até ajudar a combater os crimes. 

Encerro meu pronunciamento lembrando que 
o vazamento na internet de informações do governo 
americano, que devem causar pavor e assustar muita 
gente, é uma demonstração de que algo novo está 
acontecendo no mundo. Nenhum crime, nenhuma 
discriminação, nenhum preconceito ficará 
acobertado. Claro que será difícil enfrentar essa 
situação, por isso é preciso trabalhar no sentido de 
combater o racismo, o machismo, a homofobia, a 
intolerância religiosa, enfim, todas as formas de 
preconceito, de racismo e de intolerância.  

Esta sessão solene celebra um momento 
muito importante para nós, para o Espírito Santo, 
para o Brasil e para o mundo. Os Direitos Humanos 
devem nos orientar e nos dar esperança e disposição 
para remarmos contra a maré. Temos de entender 
que as pessoas não podem continuar sendo 
discriminadas se quisermos construir um projeto de 
nação. Os Direitos Humanos têm que ser uma política 
pública - é fundamental que assim seja - e 
incorporada definitivamente como projeto de 
nação, pois uma nação sem Direitos Humanos não 
tem o nome de nação. Nenhuma nação será forte 
enquanto as mulheres não tiverem respeitados e 
garantidos todos seus direitos; nenhuma nação será 
forte enquanto o povo sofrer qualquer discriminação 
racial ou de gênero; nenhuma nação será forte se 
houver intolerância religiosa; nenhuma nação será 
forte se houver intolerância à homofobia, ou seja, 
nenhuma forma de preconceito pode existir. Os 
Direitos Humanos têm a tarefa de ser a tribo 
civilizadora. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 

– Agradeço ao Senhor Perly Cipriano as palavras. 
(Pausa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – A Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos recebeu uma 
comunicação do Senhor José Eugênio Vieira, 
Superintendente do Sebrae, dizendo da 
impossibilidade de estar presente neste evento, mas 
deseja sucesso à Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos e aos Senhores Deputados 
Claudio Vereza, Janete de Sá e Luzia Toledo na 
condução dos trabalhos desta sessão solene. (Pausa) 

Convido para fazer uso da palavra o Senhor 
Pedro José Bussinger, coordenador do Centro de 
Apoio aos Direitos Humanos. 

O SR. PEDRO JOSÉ BUSSINGER – (Sem 
revisão do orador) – Boa tarde a todos. 
Cumprimento os membros da Mesa na pessoa da 
Deputada Janete de Sá, que preside esta sessão 
solene, e os demais companheiros presentes. Ajudei 
na elaboração da revista Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Espírito Santo – 15 Anos em 
Revista, do Conselho Estadual de Direitos Humanos 
do Espírito Santo, junto com o Senhor Bruno Alves 
de Souza Toledo e outros companheiros. Recebi a 
incumbência de tecer alguns comentários sobre o 
período vivido pelo Estado do Espírito Santo na 
década de 90, um período curto, mas politicamente 
marcante para a sociedade capixaba, pois foi um 
momento em que o Fórum Reage Espírito Santo 
atuou contra a corrupção e a impunidade no nosso 
Estado. 

Gostaria de embasar esse pequeno 
comentário lembrando um pensador político muito 
importante no nosso século e nos séculos XX e 
XVIII, vez que suas ideias já duram mais de duzentos 
anos. Refiro-me a Karl Marx, que disse: Em nenhuma 
sociedade se coloca um problema, se não existem já 
as condições para a sua solução. Justamente naquele 
momento, naquela situação política de corrupção, 
durante aquele drama em que vivia a sociedade 
capixaba, neste Estado tinha uma sociedade civil 
organizada. Foram seus representantes, capitaneada 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito 
Santo, na pessoa do Doutor Agesandro da Costa 
Pereira, que organizaram um amplo movimento 
social para debelar, denunciar aquela crise social e 
política e, portanto, econômica que vivia o Espírito 
Santo. 

Lembramo-nos das dificuldades daquela 
época, pois participamos daquele movimento. 
Entrevistei algumas vezes o Doutor Agesandro da 
Costa Pereira, e uma das entrevistas foi publicada 
na revista Conselho Estadual de Direitos Humanos 
do Espírito Santo – 15 Anos em Revista. S. S.ª 
relata o momento em que se constituiu o Fórum 
Reage Espírito Santo. S. S.ª nos disse que numa 
tarde estava com alguns companheiros na Ordem dos 
Advogados do Brasil – ele já havia feito a 
convocação da sociedade civil - e um deles era o 
Senhor Ewerton Montenegro Guimarães, que lhe 
disse: Não tem saída para nós. Temos que convocar 
a sociedade civil, diante dessa situação que estamos 
vivendo no Estado. Como o Doutor Agesandro já 
havia convocado a sociedade civil, ficou naquela 
expectativa. Mas no dia da reunião não chegava 
ninguém. Foi quando apareceu à porta a secretária de 
S. S.ª e lhe disse: Chegou Dom Scandian. Então, o 
Senhor Ewerton Montenegro Guimarães pensou: Que 
beleza! Depois chegou o Pastor Odair Cruz; em 
seguida o Pastor Norberto Bergue; o Senhor Isaías 
Santana da Rocha, ex-presidente do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos – CEDH; os 
representantes do Centro de Apoio de Direitos 
Humanos e do Centro de Defesa da Serra; o Pastor 
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Silas Vieira, da Igreja Batista, e vários outros 
representantes da sociedade civil.  

Fizeram uma reunião histórica e depois dela 
começou o movimento que, de certo modo, mostrou 
ao Espírito Santo, a este País e ao mundo o que 
estava acontecendo neste Estado. Foi justamente essa 
sociedade organizada que organizou um amplo 
movimento social, um movimento histórico. Como 
disse Karl Marx, o problema só aparece quando 
existem condições para a solução e as condições 
estão aí. A sociedade deu uma resposta, e é isso que 
está sendo relatado, aqui, nos depoimentos das 
pessoas que vivenciaram aqueles momentos. São 
experiências de vida política de nossa sociedade. Na 
revista Conselho Estadual de Direitos Humanos do 
Espírito Santo – 15 Anos em Revista esse período 
está registrado para as gerações futuras, ou seja, o 
que aconteceu naquele período e qual a solução 
encontrada.  
 Agradecemos aos Deputados a oportunidade 
de fazer referência àquele momento histórico e de 
exaltar todos aqueles militantes, e ao Senhor Bruno 
Alves de Souza Toledo, Presidente do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos – CEDH o convite 
para fazer parte da elaboração da revista, falando 
desse momento histórico vivido pelo Estado do 
Espírito Santo. (Muito bem!) (Palmas) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
– Senhor Pedro José Bussinger, convido-o para 
compor a Mesa, pois V. S.ª faz parte dessa história. 
(Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor Gilmar Ferreira de Oliveira, 
conselheiro nacional do Movimento dos Direitos 
Humanos e coordenador do Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos da Serra.  

 
O SR. GILMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - (Sem revisão do orador) – 
Cumprimentamos os Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Janete de Sá e Luzia Toledo e os demais 
componentes da Mesa. Agradecemos a S. Ex.as a 
realização desta sessão solene.  

O Senhor Bruno Alves de Souza Toledo 
deu-me uma tarefa que, a meu juízo, é dele: 
comentar a Seção 03, da revista Conselho Estadual 
de Direitos Humanos do Espírito Santo – 15 Anos em 
Revista, que fala exatamente da chegada do CEDH à 
ONU. Em razão do tempo, tentarei ser bastante 
sintético, mesmo porque leremos a revista e nela a 
história está bem contada. 

Inicialmente, informamos aos presentes que a 
Declaração dos Direitos Humanos completa hoje 
sessenta e dois anos, e os temas abordados por ela 

ainda estão incompreendidos. Ainda somos 
entendidos como inimigos do Estado, do povo e do 
Governo por aqueles que nos criticam. Mas sempre 
dizemos que os verdadeiros inimigos não somos nós, 
pois somos amigos do Estado, do povo e defensores 
dos direitos humanos, ao contrário daqueles que 
bajulam, já que esses não são amigos e sim 
cúmplices. 

A imprensa de hoje noticia as pesquisas e 
também os levantamentos do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, exatamente o que o Senhor Bruno 
Alves disse na sede do Conselho de Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas, em 
Genebra, na Suíça, em março de 2010. Ou seja, que o 
Espírito Santo é o estado que mais prende, que mais 
pune, cujo resultado advém de uma política que 
apenas discute as consequências e não as causas, ou 
seja, não toma conhecimento da origem do problema. 
As funções das políticas sociais e de prevenção são 
muito falhas no Brasil. 

Estamos vivendo um momento muito 
importante na história deste Estado. Há alguns dias 
ouvimos o Governo do Estado anunciar mudanças e 
duas delas nos preocuparam bastante. A primeira 
propõe vincular o Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito Santo à Secretaria de 
Administração Penitenciária. Isso é contrário a 
todos os tratados internacionais, inclusive ao Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase. É 
uma política adotada pelo Estado brasileiro, que 
trata as questões da infância e da juventude como 
uma situação de polícia, de sistema prisional, o que é 
um grande equivoco. A segunda é colocar a política 
de assistência como apêndice da política de direitos 
humanos, ou vice-versa, o que também constitui um 
equívoco, pois estamos falando de situações 
diferentes, apesar da transversalidade. 

Quando discutimos a situação prisional e as 
chamadas masmorras capixabas - expressão usada 
nacionalmente -, intitulada pelo jornalista Elio 
Gaspari, mais uma vez fomos covardemente atacados 
e não entendidos. Disseram que falávamos na ONU 
de uma ficção, mas falávamos de uma dura realidade 
que o Estado do Espírito Santo precisa vencer de uma 
vez por todas. Para defender os direitos humanos é 
preciso ir muito além do que estamos assistindo todos 
os dias. É necessário defender os direitos humanos 
todos os dias de nossas vidas de cabeça erguida e 
em pé, não de joelhos como querem nos fazer crer. 

Assim como a Senhora Ana Maria Caracoche 
nos emocionou, ontem, cantando a música da cantora 
Mercedes Sosa, esperamos que a censura e o silêncio 
que marcaram aquele período, num novo Espírito 
Santo não nos faça ser diferente. Os direitos humanos 
devem ser para todos e devemos defendê-los todos os 
dias de nossas vidas. Por mais de uma década as 
instituições públicas e a imprensa local fizeram vistas 
grossas e pouco contribuíram para diminuir os 
problemas que afetavam as questões relacionadas aos 
direitos humanos e à segurança pública neste Estado.  
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Disseram na ONU que se tratava de ficção, o 
que não é verdade, pois várias denúncias se baseiam 
em situações presenciadas por nós, ao longo dos 
anos, ocorridas com uma geração inteira. Enquanto 
esses temas não chegaram aos organismos 
internacionais e a nossa voz à ONU, não éramos 
ouvidos. Nesse aspecto o Senhor Bruno Alves de 
Souza Toledo representou muito bem o sentimento 
dos pobres, dos negros, das mulheres, dos índios, dos 
homossexuais, dos ciganos e dos moradores de rua, 
que ao longo de todos esses anos foram esquecidos. 
A relação entre ser humano a eles foi negada e, 
sobretudo, não eram considerados como cidadãos de 
direito.  

Nesse aspecto trazemos um pouco da 
reflexão que consta na revista Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Espírito Santo – 15 Anos em 
Revista. É fundamental discutirmos política de 
segurança pública; garantirmos a aplicação e a 
execução das políticas aprovadas na I Conferência 
Nacional de Segurança Pública; cumprirmos o Pacto 
Estadual de Direitos Humanos, apresentado em 
agosto de 2009 aos candidatos a Governo e à 
sociedade civil, e criarmos condições para que 
efetivamente possamos ter um sistema carcerário 
transparente, sistema esse que seja possível fiscalizá-
lo e filmá-lo para a sociedade poder acompanhar as 
visitações e conhecer a sua estrutura arquitetônica. 
Ou seja, liberdade para fazer valer o controle social 
de uma instituição pública.  

Citarei uma frase muito conhecida por 
todos, do jurista, juiz aposentado e defensor dos 
direitos humanos, Senhor João Batista Herkenhoff, 
que diz: Direitos humanos propõem uma nova 
civilização.  

Encerro meu pronunciamento dizendo que 
a coragem e a persistência venceram o silêncio e a 
prepotência. E vencerão também a barbárie. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Boa tarde a todos. É com 
alegria e também com responsabilidade que 
celebramos e participamos desta sessão solene que 
comemora o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos e celebra os quinze anos de luta do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado 
do Espírito Santo. Em dezembro de 1995, primeiro 
ano do Governo Vitor Buaiz, conquistava-se a 
criação e a instalação do primeiro Conselho Estadual 
de Direitos Humanos na história do Espírito Santo. 
Era um momento difícil em que a expressão direitos 
humanos era maldita, como é até hoje, mas naquela 
época era muito mais e mal interpretada. E os 
corajosos daquele período, inclusive o ex-governador 
Vitor Buaiz, têm que ser lembrados neste momento.  

Em rápidas palavras, enfatizaremos a 
importância de pessoas que deram a vida pela 
liberdade, pela democracia e pelo respeito aos 
direitos de todas as pessoas.  

No século XXI estamos sob um novo 
paradigma da diversidade humana, que já estava 
presente em 1948 na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, mas no século XX foi um tanto 
subjugada pelo paradigma da igualdade, como se a 
igualdade pudesse passar por cima das diferenças. 
Agora, estamos nos conscientizando de que somos 
diferentes na etnia de raças, na religião, na condição 
física ou sensorial, na orientação sexual, na opção 
política, enfim, nas várias faces do ser humano. E 
temos que respeitar essas diferenças.  

Lembraremos alguns nomes de desaparecidos 
na época da Ditadura Militar: Senhores Enéias 
Pinheiro; Arildo Valadão, que deu a vida lutando no 
Araguaia; Orlando Bonfim Júnior, entre tantos outros 
que estão relatados na segunda edição do livro 
Ditaduras não são eternas. Memórias da resistência 
ao golpe de 1964 no Espírito Santo, que será 
relançado no final desta sessão solene, uma 
conquista dos militantes daquele período. 

Lembraremos também a segunda geração 
dos que deram a sua vida e militaram na transição 
entre o regime da ditadura e da democracia: 
Senhores Francisco Domingos Ramos; Verino 
Sossai; Valdício Barbosa dos Santos, mais conhecido 
como Léo; Paulo Damião Tristão, mais conhecido 
como Purinha; Homero, do Município de Pancas; 
Paulo Vinha; Padre Gabriel Maire; Jean Alves da 
Cunha, e Doutor Alexandre Martins de Castro 
Filho.  

Citaremos também os nomes dos que, na sua 
ousadia, criaram a Campanha Nacional Contra a 
Impunidade, no Plenarinho da sede antiga da 
Assembleia Legislativa, ainda vivos: Senhores Oscar 
Gatiga, Ana Maria Caracoche, Martha Falqueto, entre 
tantos outros, uma campanha em nível nacional 
dizendo que existia crime organizado no Estado do 
Espírito Santo. O Plenarinho era um espaço pequeno, 
onde se reuniam uns lunáticos, pessoas ousadas, 
como S. S.as. E todo o Plenário da Assembleia 
Legislativa, com exceção de poucos, dizia que isso 
era invenção de moda desses loucos dos Direitos 
Humanos. Diziam que o crime organizado não 
existia. Criaram até uma CPI, para aprovar no final 
dos trabalhos que não existia crime organizado no 
Espírito Santo. Escreveram isso no relatório final. 
O Senhor Perly Cipriano se lembra do que estamos 
falando. O Senhor Ewerton Montenegro 
Guimarães estava presente naquela campanha 
contra a impunidade, por isso será entregue a 
algumas pessoas a Medalha Ewerton Montenegro 
Guimarães na tarde de hoje. 
 Como já foi falado, lembramos do Senhor 
Agesandro da Costa Pereira e de Dom Silvestre Luiz 
Scandian, que em um momento de muita dificuldade, 
com bomba dentro da OAB pronta para estourar, 
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colocaram - como se diz na linguagem popular - a 
cara na reta para enfrentar o domínio. A partir desse 
episódio todos perceberam que existia o crime 
organizado no nosso Estado. Felizmente, o povo 
reagiu, e se criou o do Fórum Reage Espírito Santo.  

Hoje, podemos de maneira relativamente 
tranquila realizar esta sessão solene, diferentemente 
da outra que realizamos, Deputada Janete de Sá, 
presidenta da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, no Auditório Manoel Vereza, da 
UFES. Não tinha clima dentro deste Poder para a 
realização de uma sessão solene como esta. Foi no 
auditório da Universidade Federal do Espírito Santo 
que homenageamos os lutadores daquele momento 
difícil, como os Senhores Ronaldo Albo, Marcelo 
Zenkner e tantos outros, pois no Plenário da 
Assembleia Legislativa era quase que proibida a 
realização de atividades semelhantes. 
 Encerramos nossas palavras dizendo da 
alegria de estar nesta sessão solene e de poder 
homenagear pessoas que estão lutando nas entidades, 
nos movimentos, nos projetos, nos programas, no 
setor público e na iniciativa privada pelo respeito, 
pela garantia, pela implantação dos Direitos 
Humanos no nosso Estado e no País. (Muito bem!)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra a Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 

oradora) –Cumprimentamos os componentes da 
Mesa na pessoa da Senhora Deputada Janete de Sá, 
presidindo esta sessão solene e presidenta da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, e do Senhor Deputado Claudio Vereza, 
proponentes desta sessão solene que homenageará 
pessoas comprometidas com os Direitos Humanos 
deste Estado e deste País.  

Cumprimentamos, em nome de todos os 
presentes, o Senhor Perly Cipriano, nosso colega na 
Câmara de Vereadores de Vitória, onde realizamos 
um belo trabalho, quando éramos Vereadores e 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos daquela Casa de Leis. 
Tivemos uma relação de trabalho muito boa.  

O Senhor Perly Cipriano não só vivenciou 
a história, mas criou, junto com o ex-governador 
Vitor Buaiz, o Conselho de Direitos Humanos do 
Estado do Espírito Santo. Na época era Secretário de 
Justiça, portanto, subscreve a criação desse Conselho. 
Hoje, S. S.ª continua envolvido e lutando pelos 
direitos humanos tanto quanto naquela época. 

Queremos também abraçar o Senhor Bruno 
Alves de Souza Toledo, presidente do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos do Estado do Espírito 
Santo, com muita honra, muito carinho, muito afeto e 
muito respeito, pois é uma das pessoas que não têm 
medo. Tem muita coragem e defende com 
conhecimento, com profundidade aquilo que acredita. 

Todos que estão nesta sessão solene com certeza são 
pessoas comprometidas com os Direitos Humanos. 
As que não vieram não têm compromisso com a vida. 

Queremos rapidamente dizer aos nossos 
homenageados e aos telespectadores da TV 
Assembleia que esta Casa termina esta Legislatura 
com uma sinalização de muito respeito ao povo 
capixaba e ao povo brasileiro. Estamos fazendo uma 
sessão solene ao término do ano Legislativo e 
também do nosso mandato legislativo, comemorando 
os avanços que tivemos na área dos Direitos 
Humanos, que não foram poucos. 

Peço ao camaraman que focalize a revista 
Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito 
Santo – 15 Anos em Revista, para que todos os 
telespectadores possam vê-la. (Pausa)  

Parabenizamos o Senhor Pedro José 
Bussinger, que acabou de falar, e todos que deram 
sua contribuição à revista Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Espírito Santo – 15 Anos em 
Revista. Esta revista não é para ser deixada sobre a 
mesa. Deve ser guardada em casa, pois relata a 
história dos quinze anos do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo.  

Parabenizamos os conselheiros com muito 
carinho e muito respeito, pois todos foram muito 
importantes para a edição dessa revista, que está 
muito representativa. Ela conta a história dos quinze 
anos do Conselho Estadual de Direitos Humanos do 
Espírito Santo. Quem não souber o que é direitos 
humanos, quem não souber que direitos humanos é 
compromisso com a vida, deve ler esta revista. 
Assim, com certeza, terá consciência de como foi 
difícil a criação do Conselho e como continua 
sendo dura a sua manutenção.  

Nós e a Senhora Deputada Janete de Sá 
receberemos, hoje, o Título de Cidadã Iconhense, no 
Município de Iconha, às 19h, e teremos que nos 
ausentar da sessão. Mas estamos muito felizes. O 
nosso homenageado será o Padre Evaldo Praça 
Ferreira, presidente da Fazenda da Esperança em 
nosso Estado e da Cáritas, que faz um trabalho 
voltado para as crianças e tem compromisso com a 
vida, com a fé, com os dependentes químicos e por 
isso receberá a Medalha Ewerton Montenegro 
Guimarães. Um projeto vitorioso seu é o Catadores 
de Esperança, da Pastoral da Ecologia do Município 
de Marataízes, que recebeu o prêmio Top 
Socioambiental ADVB-ES 2009.  
 A partir do momento em que o Estado do 
Espírito Santo esteve representado nas Organizações 
das Nações Unidas – ONU, um ato muito importante, 
muitas atitudes foram mudadas, Senhor Bruno Alves 
de Souza Toledo.  

Pena não poder falar agora, mas durante a 
semana falei muito sobre esta sessão solene, inclusive 
da premiação dos nossos alunos da rede estadual de 
ensino dos Municípios Itapemirim, Mimoso do Sul e 
João Neiva, que escreveram sobre Direitos Humanos 
nas suas respectivas escolas. Todos precisavam ler a 
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obra-prima escrita por essas crianças pobres, que com 
todas as dificuldades entenderam como é importante 
viver num País como o Brasil, que busca dar 
dignidade a todos.  

Muito obrigada aos Senhores, que vieram a 
esta Casa participar desta sessão solene. Viva o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, comemorado 
todo dia 10 de dezembro. (Muito bem!) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra a Senhora Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 
Deputada Luzia Toledo, para que eu possa fazer uso 
da palavra.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Assumo a Presidência neste momento e 
concedo a palavra à Senhora Deputada Janete de Sá, 
presidenta da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (Sem revisão da 

oradora) – Senhora Deputada Luzia Toledo, 
agradecemos a presença de todos neste dia 10 de 
dezembro, quando comemoramos o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 

Cumprimentamos o Doutor Paulo Ulhoa; o 
Senhor Perly Cipriano, companheiro de longa data, 
são mais de vinte e oito anos sempre à frente dessa e 
de tantas outras lutas importantes para o Estado do 
Espírito Santo, e hoje atua em nível nacional; o 
Pastor Enoque Carneiro de Castro; o Senhor 
Saint’Clair do Nascimento Júnior, promotor de 
Justiça, apesar de tantos compromissos reservou um 
tempinho para falar sobre Direitos Humanos nesta 
sessão solene, e o Senhor Bruno Alves de Souza 
Toledo, presidente do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo e sobrinho da 
Deputada Luzia Toledo. V. Ex.ª não disse, Deputada, 
mas esses laços afetivos estão quase levando-a para a 
esquerda total. V. Ex.ª ficou um pouco mais à 
esquerda, temos certeza de que é por influência do 
sobrinho. 

Cumprimentamos também o Padre Savério 
Paollilo, mais conhecido como Padre Xavier, a 
quem agradecemos o belíssimo trabalho, e o 
Doutor Pedro José Bussinger, também pessoa com 
uma história de luta em defesa da cidadania e dos 
direitos humanos e de tantas outras questões 
importantes para o povo capixaba.  

Agradecemos a presença de todos em nome 
do Senhor Carlito Osório, comunista antigo, nosso 
colega, vice-presidente nacional do Partido da 
Mobilização Nacional, PMN, cuja presença, e da sua 
esposa, Senhora Nair Caliari de Aguiar, é um 
presente para todos nós. E também do Senhor 
Anderson Luiz Vieira, mais conhecido como Pastor 

Moreno, amigo de longa data, hoje evangelizador da 
região de Itaquari, no Município de Cariacica, 
homem grandioso, brilhante e merecedor da Medalha 
Ewerton Montenegro Guimarães, que receberá na 
tarde de hoje nesta sessão solene. 

Agradecemos a presença da Senhora Sônia 
Maria Lessa Schneider, presidenta da APAE do 
Município de Vila Velha, acompanhada de seu 
esposo, Doutor Hélio Schneider, superintendente da 
Associação Capixaba de Supermercados – Acaps; da 
Senhora Elizabeth Vianna Guerzet, da APAE do 
Município de Vila Velha, nossa amiga de muito 
tempo e trabalhou com nossa irmã Jussara de Sá 
Batista; o Senhor Nilton Carlos Walcher, da APAE 
do Município de Cariacica, cidade onde nascemos; 
dos representantes do Instituto Luiz Braille do 
Espírito Santo, que também serão homenageados 
com a Medalha Ewerton Montenegro Guimarães e 
receberão a placa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque, e do Senhor Luiz Carlos Mendes de 
Almeida, mais conhecido como Luiz Amor, 
companheirão do projeto Bom de Bola. S. S.ª é uma 
estrela no Município de Guarapari e no Estado do 
Espírito Santo. Os senhores não sabem o trabalho que 
faz para elevar a autoestima das crianças das camadas 
mais pobres da população daquele Município. 
Agradecemos a existência do Senhor Luiz Carlos 
Mendes de Almeida.  
 Senhora e Senhores, este é um momento 
muito importante para todos nós. Falar sobre direitos 
humanos e cidadania é muito difícil. É um assunto 
muito polêmico, pois diziam que as pessoas que 
defendiam os Direitos Humanos eram defensores de 
delinquentes, daqueles que hoje estão nos cárceres do 
nosso Estado. Não se entendia direitos humanos e 
cidadania como sendo um assunto amplo, que 
garante direitos à pessoa humana e leva 
conhecimento com cidadania às pessoas. Não há 
garantia de cidadania e de direitos humanos se as 
pessoas não forem detentores de conhecimento. 

Os homenageados desta tarde nesta sessão 
solene, num gesto de determinação e de 
grandiosidade, fazem um trabalho pelo qual não se 
ganha nada financeiramente, mas se ganha muito 
espiritualmente daquele todo Poderoso, em quem 
acreditamos e o responsável por tudo que acontece, 
não tem como mensurar.  

Aproveitamos a oportunidade para 
parabenizar todos que trabalham pelos direitos 
humanos neste Estado e neste País; os que 
puderam e os que não puderam vir; os que não serão 
homenageados, mas já o foram em outra 
oportunidade; os que já se foram - várias pessoas já 
não estão conosco -, e aqueles que desejam junto 
conosco trilhar nesse caminho, ou seja, garantir 
cidadania ao nosso povo e defender os direitos da 
pessoa humana.  

Agradecemos a presença de todos. Que Deus 
permaneça nos iluminando e nos protegendo para 
realizarmos uma sessão solene grandiosa, merecedora 
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desta homenagem que faremos aos Senhores. Nosso 
profundo agradecimento, nossa eterna gratidão, 
solidariedade e empenho na luta em defesa dos 
direitos humanos e da cidadania no Estado do 
Espírito Santo e no Estado brasileiro. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Cumprimentamos o Senhor Antônio 
Ribeiro Granja, a quem pedimos que se levante. Com 
noventa e oito anos é nossa criança, nosso Niemeyer 
capixaba. S. S.ª, junto com o Senhor Carlito Osório, 
batalhou e ainda batalha. São pessoas com muita 
experiência de vida. Um grande abraço! A Deputada 
Janete de Sá com certeza está feliz com a presença de 
V. S.ª neste Plenário. (Pausa) 

 Devolvo a presidência dos trabalhos à 
Senhora Deputada Janete de Sá.  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Assumo a Presidência neste momento e peço 
desculpas ao Senhor Antônio Ribeiro Granja por não 
ter falado seu nome, mas está na nossa lista. S. S.ª, 
que todos conhecem e muitos o conheceram neste 
momento, deve ser um dos comunistas vivos mais 
antigos da história política do Estado do Espírito 
Santo, dada à sua grandiosidade como cidadão. 
(Palmas) (Pausa)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento assistiremos a 
um vídeo institucional do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à apresentação do 
vídeo) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Ato de grande importância nesta 
sessão, neste momento será dado início à entrega da 
Medalha Ewerton Montenegro Guimarães, oferecida 
a personalidades ou entidades da sociedade civil 
organizada que se destacaram na valorização e na 
defesa dos direitos humanos no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 

Passaremos à entrega da Medalha Ewerton 
Montenegro Guimarães aos homenageados indicados 
pela Senhora Deputada Janete de Sá. 

Convido o Senhor Luiz Carlos Mendes de 
Almeida para receber a Medalha Ewerton 
Montenegro Guimarães das mãos da Senhora 
Deputada Janete de Sá, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Luiz Carlos Mendes de Almeida, 
mais conhecido como Luiz Amor, nasceu em Ibirá, 
São Paulo, é funcionário de carreira da Caixa 
Econômica Federal e há vinte e cinco anos reside no 
Município de Guarapari. S. S.ª tem seu currículo 
confundido com a história do projeto Bom de Bola, 
fundado em março de 1995, acolhendo crianças e 

jovens na faixa etária de 0 a 20 anos de idade. O 
projeto Bom de Bola é considerado pelo Ministério 
da Justiça uma organização da sociedade civil de 
interesse público. Recebeu título no Estado e no 
Município, está registrado no Conselho Nacional de 
Assistência Social e no Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente desde 1996, e seu trabalho 
objetiva a execução da doutrina da proteção integral à 
criança e ao adolescente. O projeto Bom de Bola foi 
matéria nos programas Jornal Nacional e Esporte 
Espetacular, da Rede Globo de Televisão, 
repercutindo no Brasil como modelo para criação de 
diversos projetos com o mesmo objetivo. Muitos 
atletas importantes do País surgiram desse trabalho. 

 
(Procede-se à entrega da Medalha) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Antônio 
Ribeiro Granja para receber a Medalha Ewerton 
Montenegro Guimarães das mãos da Senhora 
Deputada Janete de Sá, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

 O Senhor Antônio Ribeiro Granja é natural 
de Pernambuco e pai de doze filhos. Veio para o 
Espírito Santo aos vinte e um anos de idade, 
iniciando o curso ginasial no Colégio São Vicente de 
Paula, no Município de Vitória. Estudou na Rússia, 
onde se formou em Jornalismo e no Instituto 
Universal Brasileiro, onde se graduou Contador, que 
naquela época se intitulava guarda-livros. Muito 
jovem, em 1934, ingressou na carreira política, tendo 
vivido na clandestinidade em quase todos os 
estados brasileiros, exceto nos Estados do Rio 
Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. 
Residiu na Tchecoslováquia, atual República Tcheca, 
na cidade de Praga, por quatro anos, no período de 
1986 a 1990. Regressou daquele país para o Estado 
do Espírito Santo, onde fixou residência. Foi 
Vereador pelo Município de Cariacica de 1948 a 
1952, sendo o mais votado, proporcionalmente, do 
Espírito Santo; fato que até hoje não foi modificado. 
Talvez seja o mais antigo comunista vivo no Brasil. 
É presidente de honra do Partido Popular 
Socialista, que a partir do ano que vem contará 
com o Senhor Luciano Rezende como Deputado 
nesta Casa de Leis. 

  
(Procede-se à entrega da Medalha) 

  
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Anderson 
Luiz Vieira para receber a Medalha Ewerton 
Montenegro Guimarães das mãos da Senhora 
Deputada Janete de Sá, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Anderson Luiz Vieira é casado, pai 
de três filhos, nasceu em 1958, reside no Município 
de Vila Velha, empresário, atua no mercado 
imobiliário há trinta e dois anos, e é sócio da Vilar 
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Empreendimentos Imobiliários, com sede na Mata 
da Praia, Município de Vitória. Pastor Moreno, 
como é mais conhecido, é membro da Igreja 
Maranata, atuando como coordenador de cinquenta e 
quatro igrejas na Grande Terra Vermelha, função não 
remunerada, exercida com dedicação, como um ato 
de fé e gratidão a Deus. 

  
(Procede-se à entrega da Medalha) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega da 
Medalha Ewerton Montenegro Guimarães aos 
homenageados indicados pela Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 

Convido o Padre Evaldo Praça Ferreira para 
receber a Medalha Ewerton Montenegro Guimarães 
das mãos da Senhora Deputada Luzia Toledo, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
(Pausa) 

O Padre Evaldo Praça Ferreira nasceu no 
Município de Alegre, em 1973, cursou os estudos 
fundamentais em Araraí, Espírito Santo, e o ensino 
médio no Município de Guaçuí, onde se formou em 
técnico de contabilidade. Ingressou no Seminário 
Diocesano, formando-se bacharel em Filosofia; pós-
graduado em Comunicação Social pela Universidade 
São Francisco, de Bragança Paulista, São Paulo; 
bacharel em Teologia pelo Instituto de Filosofia e 
Teologia da Arquidiocese de Vitória; ordenado 
sacerdote em 17 de fevereiro de 2001, na Paróquia 
Nossa Senhora da Penha, no Município de Alegre; 
administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, no Município de Ibatiba, e em fevereiro 
de 2002 foi nomeado pároco da Paróquia Santíssima 
Trindade, do Município de Marataízes, onde exerce 
funções paroquiais há sete anos. Recebeu o Título de 
Cidadão Marataizense em 2004; há cinco anos é 
diretor-presidente da Cáritas Diocesana com sede em 
Cachoeiro de Itapemirim; há dois anos é diretor-
tesoureiro da Cáritas Brasileira, com sede em 
Brasília, e exerce a função de procurador do 
projeto Fazenda da Esperança no Estado do Espírito 
Santo. 
 

(Procede-se à entrega da Medalha)  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega da 
Medalha Ewerton Montenegro Guimarães aos 
homenageados indicados pelo Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 

Convido o Senhor Bruno Alves de Souza 
Toledo para receber a Medalha Ewerton Montenegro 
Guimarães das mãos dos Senhores Deputados 
Claudio Vereza, Luzia Toledo e Janete de Sá, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
(Pausa) 

O Senhor Bruno Alves de Souza Toledo é 
advogado, Mestre em Política Social pela UFES, 

presidente do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Espírito Santo e conselheiro da 
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de 
Vitória. Em seu currículo apresenta qualitativas e 
quantitativas ações empreendidas em favor das 
questões sociais e humanitárias. 

 
(Procede-se à entrega da Medalha) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Erly Euzébio 
dos Anjos para receber a Medalha Ewerton 
Montenegro Guimarães das mãos do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, e nesse ínterim procederei 
à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Erly Euzébio dos Anjos é 
graduado em Sociologia pela Wilrnington College 
Ohio; Mestre em Sociologia pela Universidade da 
Flórida; Doutor em Sociologia Rural pela Ohio 
State University; professor adjunto da UFES, e foi o 
primeiro presidente do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Tem 
experiência na área de Sociologia, com ênfase em 
Sociologia do Desenvolvimento, atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
Sociologia Rural e Sociologia no Brasil.  

 
(Procede-se à entrega da Medalha) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Pedro José 
Bussinger para receber a Medalha Ewerton 
Montenegro Guimarães das mãos do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, e nesse ínterim procederei 
à leitura do currículo de S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor Pedro José Bussinger possui 
Mestrado em Filosofia pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, cursado em 1998; 
professor da Escola Superior de Ciências da Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória; tem experiência na 
área de Ciência Política, com ênfase em Teoria 
Política Clássica, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Filosofia, Política, Direitos 
Humanos e Poder, e é coordenador do Centro de 
Apoio aos Direitos Humanos do Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega da 
Medalha) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Eugênia 
Célia Raizer para receber a Medalha Ewerton 
Montenegro Guimarães das mãos do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 
 A Senhora Eugênia Célia Raizer é Mestra e 
Doutora em Serviço Social, em sua trajetória 
acadêmica e profissional acumulou experiência de 
prática interdisciplinar face aos significativos 
desafios contemporâneos. Atuando principalmente 
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na área de Educação em Saúde desde 1989, dedicou-
se à prevenção, gestão e controle social da política 
de DST/Aids. A partir de 2000 vem dedicando-se ao 
ensino, à pesquisa e à extensão no campo dos 
direitos humanos, violência e segurança pública 
e foi membro do Fórum Reage Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega das placas 
de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque aos homenageados indicados pelo 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Esta homenagem é 
oferecida pela Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos desta Casa às entidades que 
atuam em defesa da cidadania e da vida. 
 Convido a Senhora Jane Coutinho, 
representando a Associação de Mulheres do 
Quilombo de Araçatiba - AMQA, para receber das 
mãos do Senhor Deputado Claudio Vereza uma placa 
de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque em homenagem à entidade, e nesse 
ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 
da Associação. (Pausa) 
 No domingo próximo passado houve uma 
assembleia para a instalação da Associação de 
Mulheres do Quilombo de Araçatiba, que possui mais 
de duzentas mulheres moradoras da comunidade 
Quilombo de Araçatiba. Está localizada a cerca de 
trinta quilômetros da cidade de Vitória. É uma das 
setenta e cinco comunidades remanescentes de 
quilombos já identificadas no Espírito Santo. De 
acordo com o cadastro, duzentas famílias vivem na 
comunidade com população de aproximadamente 
oitocentos e três moradores. Grande parte deles são 
afrodescendentes e cerca  de oi tenta  por  cento  
das  famíl ias  são benef ic iár ias  do programa 
Bolsa  Famíl ia .  A Aqua tem entre outros 
objetivos promover segurança alimentar e 
nutricional aos moradores da comunidade. 
 

 (A convidada recebe a placa em 
nome da Associação) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Martinha 
dos Santos, representando o Fórum de Economia 
Popular Solidária do Espírito Santo, para receber das 
mãos do Senhor Deputado Claudio Vereza uma placa 
de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque em homenagem à entidade, e nesse 
ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 
do Fórum. (Pausa) 
 Em fevereiro de 2001 foi criado o Fórum de 
Economia Popular Solidária do Estado do Espírito 
Santo com o objetivo de unir grupos interessados na 
gestão; produção; acesso a crédito; criação de rede de 
trocas e comércio solidário, para uma melhor 
coordenação das atividades. Já no primeiro ano de 

atividade, além de participar de muitos eventos sobre 
o tema no Espírito Santo e no Brasil, organizou 
encontros e cursos de formação sobre cooperativismo 
e associativismo, além de cursos básicos de 
administração e computação para os membros do 
Fórum. Participou ativamente da preparação das 
conferencias municipais, regionais e estaduais de 
economia solidária. 
 

(A convidada recebe a placa em 
nome do Fórum) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luiz Inácio 
Silva da Rocha, representando o Fórum Estadual da 
Juventude Negra do Espírito Santo, para receber das 
mãos do Senhor Deputado Claudio Vereza uma placa 
de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque em homenagem à entidade, e nesse 
ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 
do Fórum. (Pausa) 

O Fórum Estadual da Juventude Negra do 
Espírito Santo é fruto da aglutinação de jovens que, 
comprometidos com a transformação social, têm 
como objetivo organizar a juventude negra do 
Estado do Espírito Santo numa perspectiva 
autônoma, afrocentrada, quilombola, militante, 
protagonista, democrática, combativa e de resistência 
na luta anti-racista, contra qualquer forma de 
opressão e pela emancipação do povo negro. 
 

(O convidado recebe a placa em 
nome do Fórum) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega das placas 
de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque aos homenageados indicados pela 
Senhora Deputada Janete de Sá. 

Convido o Senhor Nilton Carlos Walcher, 
representando a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE, do Município de Cariacica - 
Escola Especial Padre Gabriel Maire, para receber 
das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá uma 
placa de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota 
e Albuquerque em homenagem à entidade, e nesse 
ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 
da Associação. (Pausa) 

A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE, do Município de Cariacica - 
Escola Especial Padre Gabriel Maire, surgiu através 
de um trabalho pioneiro de duas mães: as Senhoras 
Maria Lúcia Zanotti Spadeto e Lúcia Laranja 
Módulo, que, com seus filhos, procuraram o poder 
público e a comunidade para criarem um movimento 
organizado em favor da pessoa com deficiência, 
oferecendo educação especializada e tratamento 
adequado de reabilitação a crianças com necessidades 
especiais. Em 1983, junto à municipalidade, que 
reivindicava uma escola especial, deram início a um 
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trabalho com um pequeno grupo de crianças no porão 
da Igreja Santa Fé. O movimento foi crescendo, a 
comunidade participando e em 14 de junho de 1987 
foi fundada a APAE – Cariacica, tendo como 
primeiro presidente o Senhor Santo Cremasco.  

 
(O convidado recebe a placa em 
nome da Associação) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido as Senhoras Sônia 
Maria Lessa Schneider e Elisabeth Vianna Guezet, 
representando a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE, do Município de Vila Velha, 
para receberem das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá uma placa de Menção Honrosa Dom 
João Batista da Mota e Albuquerque em homenagem 
à entidade, e nesse ínterim procederei à leitura de um 
pequeno histórico da Associação. (Pausa) 

A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE existe há cinquenta e quatro 
anos. É um movimento que se destaca no Brasil e no 
Município de Vila Velha, foi fundada em abril de 
2003, instituída e integrada por pais e amigos das 
pessoas com necessidades especiais e é mantida com 
recursos advindos da colaboração da sociedade.  

A APAE de Vila Velha pertence à proteção 
social básica e tem como objetivo prevenir situações 
de risco e fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Beneficia assim os duzentos e dez 
alunos matriculados no Centro de Atendimento 
Educacional Especializado Darcy Pacheco de 
Queiroz e os cento e sessenta usuários da área clínica, 
distribuídos em vários programas. A entidade tem 
trinta funcionários e conta com apoio de vários 
colaboradores, entre eles a Senhora Elizabeth Vianna 
Guerzet. 
 

(As convidadas recebem a placa em 
nome da Associação) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luiz Alberto 
Transpadini, representando o Instituto Luiz Braille do 
Estado do Espírito Santo, para receber das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá uma placa de Menção 
Honrosa Dom João Batista da Mota e Albuquerque 
em homenagem à entidade, e nesse ínterim 
procederei à leitura de um pequeno histórico do 
Instituto. (Pausa) 
 O Instituto Luiz Braille do Estado do Espírito 
Santo foi criado em dezembro de 1955. A primeira 
sede ficava na Avenida Vitória e o primeiro 
presidente foi o dedicado médico Doutor Luiz Buaiz. 
Atualmente é presidido por Luiz Alberto Transpadini, 
tendo como vice-diretor Doutor Oswaldo Pavan. Em 
março de 1975, foi doado pelo Governo do Estado o 
prédio onde o Instituto funciona atualmente, na 
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, contando 
com áreas internas e externas, totalmente ocupadas 

com o atendimento aos deficientes visuais. Ao longo 
desses anos o Instituto Luiz Braille vem atendendo a 
deficientes visuais.  

Durante cinquenta e três anos funcionou 
como internato, extinto em janeiro de 2010, hoje o 
atendimento é diário, os deficientes participam das 
atividades e retornam às suas casas. Hoje, o referido 
Instituto conta com oitenta e oito deficientes 
cadastrados nas atividades e oficinas. Atualmente, 
são oferecidas as seguintes atividades: aulas de 
informática, escrita em Braille, artes, fisioterapia, 
atendimento social, nutricional e práticas esportivas.  
 O Departamento de Esportes tem, hoje, 
cinquenta atletas cadastrados e participa das 
seguintes modalidades esportivas: atletismo, judô, 
natação, goobal e outras. É conhecido nacional e 
internacionalmente em virtude do bom desempenho 
dos atletas que conquistam medalhas, tendo um tri-
campeão nacional em atletismo. Encontra-se em fase 
de implantação a Biblioteca Braille do Centro 
Cultural e a construção da quadra poliesportiva. 
 

(O convidado recebe a placa em 
nome do Instituto) 

  
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Elisa Maria 
Franchiani de Oliveira, representando a Associação 
Capixaba Contra o Câncer Infantil - Acacci, para 
receber das mãos do Senhor Deputado Claudio 
Vereza uma placa de Menção Honrosa Dom João 
Batista da Mota e Albuquerque em homenagem à 
entidade, e nesse ínterim procederei à leitura de um 
pequeno histórico da Associação. (Pausa) 

Desde a sua fundação, em março de 1988, a 
Acacci desenvolveu um programa de assistência 
integral aos seus usuários, o que possibilitou a 
humanização do atendimento às crianças e aos 
adolescentes por meio de atividades de recreação e 
apoio pedagógico a todos os pacientes hospitalizados 
no núcleo de trabalho em onco-hematologia do 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG. 
A Acacci tem vinte e dois anos de acolhimento e 
recuperação de sonhos. 
 A filosofia institucional da Acacci propõe 
como missão promover o bem-estar das famílias 
que vivenciam o câncer infanto-juvenil. A Acacci 
tem como visão tornar-se uma entidade de 
referência nacional nas ações que propiciem o 
combate ao câncer infanto-juvenil e no trato dos 
aspectos psicossociais que o envolvem.  
 Público Alvo: crianças, adolescentes em 
tratamento para câncer no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória e acompanhantes, que residam 
no interior do Estado do Espírito Santo, no Sul da 
Bahia e no Leste de Minas Gerais, que se 
hospedam na Casa da Família Acacci. 
 Ações sociais desenvolvidas na Acacci: Casa 
da Família: A Casa da Família acolhe as crianças e 
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os adolescentes com câncer e seus familiares 
oriundos do interior do Estado do Espírito Santo e 
estados vizinhos. Recreação Infanto-Juvenil: tem 
como objetivo de minimizar o impacto psicossocial 
provocado pela doença e pelo tratamento. Classe 
Hospitalar Canto do Encanto: tem como objetivo de 
oferecer à criança e ao adolescente hospitalizado e 
hospedado na Casa da Família um espaço 
educacional, social, afetivo e humanizado, com 
atividades lúdico-pedagógicas capazes de assegurar a 
manutenção dos vínculos dos pacientes. Prover: O 
Prover oferece assistência social e financeira, que 
ajuda às famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Com as doações de cestas básicas, vale-
transporte, medicamento, hospedagem entre outras 
necessidades. Apoio ao Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória: tem como objetivo subsidiar 
financeiramente a unidade de onco-hematologia para 
o desenvolvimento de ações que possam beneficiar a 
criança/adolescentes em tratamento e a família. 
Espaço Bem Me Quer: trata-se de um núcleo de 
atendimento interdisciplinar para assistência 
integrativa e complementar a pacientes com câncer e 
a família, possibilitando uma atenção mais 
humanizada e ampliada tanto no atendimento/dia, 
quanto em domicílio. 
 

(A convidada recebe a placa em 
nome da Associação) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento fará uso da 
palavra, em nome dos homenageados, o Senhor 
Bruno Alves de Souza Toledo, presidente do 
Conselho dos Direitos Humanos do Estado do 
Espírito Santo. 
 

O SR. BRUNO ALVES DE SOUZA 
TOLEDO – (Sem revisão do orador) - Boa tarde a 
todos. Cumprimentamos os componentes da Mesa na 
pessoa da Senhora Deputada Janete de Sá, presidenta 
desta sessão solene, estendendo os cumprimentos aos 
demais Deputados; a Senhora Deputada Luzia Toledo 
e o Senhor Deputado Claudio Vereza, companheiros 
de tantas lutas; o Senhor Pedro Bussinger, 
companheiro também de luta, embora institucional; o 
Doutor Sant’Clair do Nascimento Júnior, com quem 
tivemos o prazer de conviver nesse último período 
eleitoral, de forma tão intensa, no Prete; o Pastor 
Enoque Carneiro de Castro, grande companheiro e 
farol de tantas lutas dos Direitos Humanos; o 
Senhor Perly Cipriano, companheiro e professor; e 
o Senhor Paulo Ulhoa, colega de profissão.  

Coube-nos a competência, a incumbência 
de falar em nome dos homenageados, o que é uma 
honra, mas muitos que receberam a homenagem 
nesta tarde deveriam falar. Nestes poucos minutos, 
tentaremos fazer jus a tantos homenageados. 
 Falaremos sobre os quinze anos do Conselho 
dos Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo, 

registrando esta homenagem e a responsabilidade de 
carregar no peito uma medalha com o nome Ewerton 
Montenegro Guimarães. É uma responsabilidade 
enorme, dada a história do Doutor Ewerton 
Montenegro Guimarães, que se confunde com a 
própria história dos Direitos Humanos neste Estado. 
Nesses quinze anos do Conselho de Direitos 
Humanos, podemos fazer um balanço de suas 
atividades, ainda que com tantas dificuldades a 
enfrentar. Mas há avanços no sentido do 
enfrentamento ao crime organizado, ao esquadrão da 
morte e à corrupção institucionalizada neste Estado. 
Muitos desses avanços, muitas dessas conquistas se 
devem à figura do Doutor Ewerton Montenegro 
Guimarães que, também, é o nome da Casa dos 
Direitos que abriga o Conselho de Direitos Humanos, 
o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e 
o Conselho sobre Drogas do Estado do Espírito 
Santo.  
 Vivemos um momento muito especial para o 
Conselho de Direitos Humanos, para o Movimento 
de Direitos Humanos e para os Direitos Humanos de 
um modo geral no Estado do Espírito Santo. Não é 
qualquer coisa completar quinze anos da forma que 
estamos completando. É óbvio que ainda temos 
muitas questões a enfrentar.  

É uma pena que a exibição do vídeo 
institucional do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos foi interrompida por problemas técnicos, e 
não pôde ir até o final. Ainda tinha outra parte. Pena 
que não puderam ver o que conquistamos a partir das 
celas metálicas, a partir da Casa de Custódia de 
Viana - Cascuvi e do DPJ de Vila Velha. Fazendo 
uma análise desse último período, entre aquilo que 
encontramos e onde estamos, é óbvio que 
conquistas foram alcançadas, com um preço muito 
alto, mas avançamos. É um momento muito especial, 
pois, talvez, a partir das celas metálicas, a partir da 
Cascuvi, e do DPJ de Vila Velha, conseguimos a 
vitória mais importante: a de colocar os Direitos 
Humanos na pauta da ordem do dia.  

Não é possível mais ser implantada neste 
Estado qualquer política pública sem que haja 
prevalência pelo menos no que tange à discussão 
dos direitos humanos. O Espírito Santo é um 
Estado nacional e internacionalmente reconhecido 
como violador dos Direitos Humanos. Passa a 
enfrentar esse déficit histórico para com os Direitos 
Humanos, a partir do momento em que é 
reconhecido como violador dos Direitos Humanos.  
 Podemos dizer que a luta dos Direitos 
Humanos, a luta da sociedade civil em torno dos 
direitos humanos é uma última fronteira, uma última 
trincheira na qual precisamos investir no que se 
refere à resistência, impedindo a instalação da 
barbárie, que mata vinte e quatro mil pessoas por dia 
no mundo. Isto é resultado de absoluta miséria, de 
absoluta fome, fruto desse sistema capitalista em que 
vivemos. A luta por direitos humanos, também, é a 
última trincheira contra a barbárie que se apresenta a 
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todos nós em relação à violência, particularmente 
neste País e neste Estado. O Espírito Santo é um 
dos estados mais violentos da Federação e o Brasil 
um dos países mais violentos do mundo, o que faz 
concluirmos que vivemos numa das regiões mais 
violentas do Universo. 
 O Brasil tem uma taxa de vinte e seis 
homicídios por cem mil habitantes. O Estado do 
Espírito Santo ultrapassa os sessenta mortos por 
grupo de cem mil habitantes. Se analisarmos o 
Iraque, por exemplo, veremos que aquele país tem 
uma taxa de vinte e três homicídios por cem mil 
habitantes. Ou seja, viver no Estado do Espírito 
Santo é muito mais violento do que viver no 
Iraque. É, portanto, a luta pela primazia dos 
Direitos Humanos uma trincheira contra a barbárie 
da violência, que já se apresenta entre nós, 
exterminando e vitimando a juventude negra, 
especialmente a miserável. É a luta por Direitos 
Humanos uma última trincheira contra a barbárie 
da corrupção, que infelizmente ainda é uma 
realidade em nosso Estado. 
 Nunca é demais lembrar que esta Casa de 
Leis possui um Deputado afastado por denúncias 
de corrupção. Essa, portanto, ainda é uma página a 
ser virada no Espírito Santo, sem falar do 
Judiciário e de outras dimensões da corrupção, que 
ainda se apresentam em nosso Estado, o que é, 
obviamente, um dos gravíssimos sinais de violação 
aos direitos humanos. 

Temos que falar da barbárie que, também, 
já se avizinha em relação à Ekatomb ambiental. É a 
luta dos direitos humanos, uma trincheira de 
resistência também à barbárie, que pode se instalar 
em pouco tempo, se nada for feito em relação a 
homem versus meio ambiente. Diante de todas 
essas situações, o Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo, nesses 
quinze anos, tem sido nestas terras uma trincheira 
de resistência à barbárie. Nesses quinze anos, o 
Estado do Espírito Santo é um foco de resistência 
ao crime organizado, como uma das manifestações 
mais terríveis da violência e de tantas outras 
questões que envolvem a violação dos Direitos 
Humanos.  

O Conselho Estadual de Direitos Humanos 
– CEDH é uma resistência à violência. Se existe 
uma instituição pública neste Estado que não 
capitulou o discurso de que não vivemos em um 
estado violento; que não capitulou o discurso 
hegemônico de que ultrapassamos o crime 
organizado; de que este Estado não é violento, e de 
que as coisas vão muito bem, essa instituição 
pública é o Conselho Estadual de Direitos 
Humanos, embora seja de natureza mista, já que lá 
também há representação da sociedade civil. Mas é 
uma instituição pública, visto ter sido criada por 
lei. 

Não capitulamos as ameaças, os 
assassinatos, a oferta fácil de cargos comissionados 
para calar a nossa voz. Portanto, não capitulamos 
essa hegemonia em torno de um modelo de 
desenvolvimento predatório. Saiu em uma pesquisa 
que o Município de Cariacica é a segunda cidade 
mais violenta para se viver na juventude. É a 
segunda cidade brasileira em que mais se mata 
jovem. E não são quaisquer jovens. São pessoas da 
juventude negra, são pobres ou miseráveis. Mas se 
existe uma instituição que não capitulou, portanto, 
e que denuncia o que for necessário, pagando um 
preço às vezes muito alto, é o Conselho Estadual 
de Direitos Humanos.  

Nós resistimos, como dissemos, ao crime 
organizado, ao menos no que tange à diminuição 
de sua influência. Voltamos a dizer: não somos 
daqueles que acham que o crime organizado é uma 
página virada na História do Estado do Espírito 
Santo, pois não é. Basta verificar os nomes que 
ainda estão no cenário político para percebermos 
que são os mesmos que outrora denunciávamos. O 
crime organizado não é, portanto, uma página 
virada na História deste Estado; é uma página a ser 
virada. Todavia, diminuímos a influência do crime 
organizado nas instituições públicas, e isso se deve 
também à nossa capacidade de indignação e de 
articulação. (Palmas)  

Resistimos, no último período, a uma das 
manifestações sociais - que seja talvez a mais 
importante - que se apresentam entre nós: a 
questão da violência, num particular, visto que não 
conseguimos ainda avançar, além disso. Mas 
elegemos o sistema prisional como o foco das 
nossas ações, dada à barbárie que nele se instalava.  

Nunca é demais lembrarmos que nas terras 
capixabas, que neste Estado pessoas foram 
esquartejadas em presídios próximos a nós. E, não 
fosse a voz do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos, celas metálicas ainda existiriam neste 
Estado, a Casa de Custódia de Viana ainda existiria 
e a carceragem do DPJ de Vila Velha. Disputamos 
ideologicamente o fim das celas metálicas, o fim 
da Cascuvi e da carceragem do DPJ de Vila Velha. 
Muitos que estão no Governo, que estão na direção 
governamental deste Estado e que provavelmente 
permanecerão, diziam: Não acho nada de mais 
existirem celas metálicas.  

Disputamos o conceito do sistema prisional 
capixaba. Foi por isso que conseguimos, inclusive, 
chegar à sede do Conselho de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas, em Genebra, na 
Suíça. Isso também precisa ser visto como uma 
resistência do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos à barbárie capixaba.  

É óbvio que devemos continuar resistindo, 
companheiros. Nada do que falamos nesta tribuna 
é suficiente. É preciso, portanto, que nos próximos 
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quinze anos o Conselho Estadual de Direitos 
Humanos continue resistindo a esse modelo de 
desenvolvimento econômico que continua sendo 
implantado no Espírito Santo. Resistir e, nesse 
sentido, ampliar a pauta do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos e do Movimento de Direitos 
Humanos para além da questão prisional. É preciso 
incidir sobre os direitos sociais; é preciso incidir 
sobre a pauta da Saúde pública, que viola direitos 
humanos, que viola a dignidade humana, que mata 
pessoas nas portas dos hospitais. Enfim, é preciso 
discutir a Educação como também um direito 
humano fundamental, como também ampliar a 
concepção que temos no Estado do Espírito Santo 
com relação aos Direitos Humanos. Essa é uma 
forma de resistência e, portanto, de desafiar o 
Conselho Estadual de Direitos Humanos nos 
próximos anos.  

Precisamos resistir, enfrentando a 
violência. O Espírito Santo não consegue diminuir 
a violência. Entra ano, sai ano e este Estado 
continua a disputar no campeonato da morbidade o 
posto de estado mais violento da Federação contra 
os Estados de Pernambuco, de Alagoas e do Rio de 
Janeiro. Não é possível não conseguirmos construir 
uma política de Segurança Pública para além da 
rotulação da questão social, como uma questão 
meramente policialesca, haja vista o que acontece 
no Rio de Janeiro; e o Estado do Espírito Santo 
parece caminhar para aquele modelo. 

Precisamos resistir à barbárie, enfrentar a 
questão dos conflitos no campo do nosso Estado. Se 
nada for feito no Norte do Estado do Espírito Santo, 
virará um Sul do Pará. Os conflitos que se 
avizinham entre os quilombolas e o Movimento 
Paz no Campo - que de paz no campo não tem 
nada, muito pelo contrário - é um movimento que 
incita a guerra. Por isso que os carros do Incra que 
chegam à Região Norte do nosso Estado são 
barrados, as pessoas são ameaçadas, a BR é fechada. 
E se nada for feito se transformará no Sul do Pará.  

Mas não é só isso: é pensar na questão 
indígena, no problema dos trabalhadores sem terra e 
dos pequenos agricultores. Enfim, esse talvez seja um 
dos grandes desafios para a próxima Agenda do 
Conselho de Direitos Humanos, ou seja, ampliar a 
concepção de Direitos Humanos, incidir sobre o 
modelo de desenvolvimento, enfrentar efetivamente 
com uma política de segurança verdadeira, com os 
paradigmas que estamos tentando construir, a questão 
da violência e trabalhar a questão do campo. 

Talvez para isso precisemos pensar num 
modelo de afirmação da democracia participativa 
entre nós, algo que nos últimos anos foi absoluta, 
instrumental e solenemente ignorado pelo Governo 
Paulo Hartung, dada a desestrutura, ao silêncio em 
relação ao diálogo com os Conselhos e ao desrespeito 
que se teve para com a sociedade civil organizada. 
Esperamos que um novo ciclo se abra no Estado do 

Espírito Santo, e que o diálogo com a sociedade 
civil aconteça de forma respeitosa e como a 
Constituição determina, estruturando os Conselhos. 

Estão presentes representantes do Fórum 
Estadual da Juventude Negra do Espírito Santo – 
Fejunes, entidade homenageada nesta tarde. O 
Senhor Deputado Claudio Vereza é o autor da lei 
que criou o Conselho Estadual da Juventude e até 
hoje o Conselho não foi estruturado por este 
Governo, e a sua diretoria sequer foi empossada, 
sendo a juventude a camada que mais sofre com a 
violência. Essa é a forma com que este Governo 
trata a sociedade civil. Portanto, pensar nesse 
diálogo e implantar ações é fundamental. É preciso 
pensar na estruturação do Programa Estadual de 
Direitos Humanos, algo que construímos e que 
também foi solenemente ignorado, engavetado em 
alguma das muitas gavetas do Governo do Estado. 

É preciso pensar na Secretaria de Direitos 
Humanos. E faço coro com as palavras dos 
Deputados, pois muitos foram reeleitos e 
provavelmente serão convocados - talvez até antes 
da posse dos Deputados nesta Assembleia - pelo 
novo Governo para votar a reestruturação do setor 
de Direitos Humanos, de Segurança Pública e do 
Sistema Prisional. Os Deputados precisam ouvir a 
sociedade civil, transformar a Secretaria de Justiça 
em Secretaria de Assuntos Prisionais, pois medida 
socioeducativa não é avanço, é retrocesso.  

Não é possível que em 2011, mais de vinte 
anos da promulgação da Constituição Federal, mais 
de vinte anos de criação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, mais de vinte anos da realização 
da Convenção sobre os Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Estado do Espírito Santo, que 
responde a uma cautelar na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, reconhecido nacional e 
internacionalmente como um Estado que viola 
direitos humanos, se proponha a tratar uma medida 
socioeducativa dentro do Sistema Prisional. Isso é 
inaceitável!  

Se o Governo começa assim, inicia 
rompendo com a sociedade civil, e novamente 
iremos às esferas internacionais. Não é possível que 
não consigamos inverter a lógica de se tratar 
adolescentes em conflitos com a lei como criminosos 
e bandidos. É essa lógica que imperou nesses últimos 
oito anos e que parece continuar imperando. V. Ex.as, 
Deputados estaduais, não podem votar essa reforma 
sem ouvir quem entende de direitos humanos neste 
Estado, quem entende da causa da criança e do 
adolescente, quem vai semanalmente à Unidade de 
Internação Socioeducativa – Unis e ao Instituto 
Médico Legal – IML fazer reconhecimento de corpos 
de adolescentes degolados dentro da Unidade. Não dá 
para votar essa reforma sem entender a política do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e da 
Constituição Federal. Da mesma forma não dá para 
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tratar direitos humanos como apêndice de política 
pública, muito menos apêndice da Secretaria do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.  

A Setades precisa ser reestruturada? 
Precisa. Urgentemente a Setades precisa deixar de 
ser aparelho político de um partido e ter 
trabalhadores efetivos. Há quantos anos não se dá 
concurso público para o cargo de assistente social? 
Está presente nesta sessão a Senhora Eugênia Célia 
Raizer, assistente social histórica deste Estado, há 
muitos anos, e homenageada nesta sessão. Vemos 
também a Senhora Nildete Turra. É uma vergonha 
ver a Setades aparelhada politicamente e não 
cumprindo com a função de garantir loas.  

Querem reestruturar a Setades com 
orçamento ínfimo - o menor do Estado – para, 
então, ainda assim colocar a Secretaria de Direitos 
Humanos. Como se Direitos Humanos neste 
Estado, que é o mais violador dos direitos humanos 
do País, pudesse ser tratado numa subsecretaria, 
numa subgerência. Isso é uma vergonha! Nunca 
propusemos isso. Achamos que tem 
incompatibilidade entre assistência e direitos 
humanos. Não é disso que falamos; falamos da 
estrutura para dar conta dos desafios que estão 
colocados na pauta dos Direitos Humanos.  

Efetivamente não temos responsabilidade 
com o passado, com a herança que pesa sobre 
nossos ombros. Uma herança da escravidão, uma 
herança patrimonialista de um Estado privatista, de 
um Estado que serve aos interesses particulares e não 
aos interesses públicos. Não temos responsabilidade 
sobre isso, sobre algo que pesa nos nossos ombros. 
Porém, os Senhores Deputados têm responsabilidade 
com o futuro do nosso Estado e seus nomes ficarão 
registrados na história. Ou efetivamente discutimos o 
déficit histórico que o Espírito Santo tem para com os 
Direitos Humanos ou estamos dando passos largos 
para a barbárie que já se instala nas nossas periferias 
e já se aproxima muito da elite. E é por isso que, 
talvez, a droga, sobretudo, hoje mobilize tanto a 
sociedade brasileira.  

O crack já mata muitos que vivem na 
pobreza, mas quando começa a matar pessoas que 
estão mais próximas de nós, mobilizamo-nos, ou 
tentamos efetivamente, com a responsabilidade que 
temos com o futuro, mudar essa história. Ou será 
que o que estamos fazendo é acelerar o passo para 
o fim da história? (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 

- Agradecemos ao Doutor Bruno Alves de Souza 
Toledo, Presidente do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo, a 
manifestação. Brincamos dizendo que S. S.ª levará a 
Deputada Luzia Toledo para a esquerda total, temos 
certeza disso. 

Gostaríamos que esta sessão se estendesse 
por mais tempo, pois trata de um assunto grandioso e 

muito caro para a nossa sociedade, tema esse que 
precisa ser amplamente debatido e não 
conseguiríamos esgotá-lo nesta sessão.  

Finalizamos nossa participação nesta 
sessão solene citando alguns versos da música 
Terra Plana, de autoria do cantor e compositor 
Geraldo Vandré, que nos inspiraram durante os 
trabalhos desta sessão. Existem injustiças sociais e 
exageros, ou seja, há exageros por parte de quem 
defende os direitos humanos. Alguns inocentes 
muitas vezes são condenados, e muitos culpados 
são inocentados. Por isso temos que ter um olhar 
muito mais amplo voltado para essa questão. Há 
injustiças sociais, exageros, deficiências e falta de 
oportunidade com relação às pessoas mais 
humildes de nossa sociedade, ou seja, há 
discriminações.  

Esses versos que declamei quando cheguei 
a esta Casa e que declamarei hoje nesta sessão 
solene, inspiraram-me e têm muito a ver com a 
cidadania e os direitos humanos, assunto debatido 
durante esta sessão na tarde de hoje. 

Versos da música Terra Plana, de autoria 
do cantor e compositor Geraldo Vandré:  

 
Me pediram pra deixar de lado toda a 
tristeza Pra só trazer alegria e não 
falar de pobreza. 
 
E mais: Prometeram que seu cantasse 
feliz, agradava com certeza. Eu, que 
não posso enganar, Misturo tudo o 
que vi.Canto sem competidor, 
partindo da natureza do lugar onde 
nasci. Faço versos com clareza: 
 
A rima, belo e tristezaNão separo dor 
de amor. Deixo claro que a firmeza 
do meu cantoVem da certeza que 
tenho De que o poder que cresce 
sobre a pobreza E faz dos fracos 
riqueza Foi que me fez cantador. 

 
Por isso estamos aqui participando desta 

sessão solene. Um beijo no coração de todos. 
Agradecemos a todos que vieram a esta Casa nos 
prestigiar. 

Comunicamos aos Senhores que eu e a 
Senhora Deputada Luzia Toledo seremos 
homenageadas com o Título de Cidadã Iconhence, no 
Município de Iconha, hoje, às 19h, e teremos que nos 
retirar da sessão. (Pausa)  

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza, que falará sobre o 
lançamento do livro Ditaduras não são eternas. 
Memórias da resistência ao golpe de 1964 no 
Espírito Santo. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Assumo a Presidência neste momento e 
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registro a presença do Pastor Silas Vieira e das 
quatro cadeirantes Denizete Mendes Vasconcelos e 
Geisiane de Souza Maia, atletas internacionais, e das 
irmãs Suely Lima da Silva e Suzana Lima da Silva.  

Antes de encerrarmos a presente sessão, 
faremos oficialmente o anúncio do lançamento da 
segunda edição do livro reeditado pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo: Ditaduras 
não são eternas. Memórias da resistência ao golpe 
de 1964 no Espírito Santo, resultado do trabalho de 
uma Comissão Especial instalada na Assembleia 
Legislativa na década de 1990 e que funcionou por 
um determinado período ouvindo depoimentos de 
pessoas que tinham sido violentadas, presas e 
torturadas pela Ditadura Militar no Estado do 
Espírito Santo e em outros Estados, embora com 
origem aqui no Espírito Santo.  

O livro foi escrito pelo Senhor Valter Pires 
Pereira, professor de História da UFES, e pelo 
escritor, já falecido, o saudoso Miguel Marvilla, e 
com a contribuição da Senhora Ana Gabrecht, do 
Senhor Valter Pires Pereira e do Senhor Veber José 
de Oliveira, que atuaram na pesquisa do texto. Por 
deferência do presidente da Assembleia 
Legislativa, Senhor Deputado Elcio Alvares, e dos 
membros da Mesa Diretora, a segunda edição será 
lançada, hoje, nesta Casa.  

Estudantes e pesquisadores não 
encontravam registros desse período da História 
brasileira e capixaba nos órgãos públicos, a 
procura era imensa, portanto, há vários registros da 
nossa história política neste livro, inclusive a do 
nosso companheiro de luta, Senhor Antônio 
Ribeiro Granja, homenageado da Deputada Janete 
de Sá nesta sessão solene. No livro encontraremos o 
depoimento do Senhor Antônio, dos seus 
companheiros de luta e dos companheiros de todos 
nós. Agradecemos também a presença do Senhor 
Vicente Geraldo Silva Almeida, lutador pela causa 
durante aquele período.  

Fica registrado o lançamento da segunda 
edição do livro Ditaduras não são eternas. Memórias 
da resistência ao golpe de 1964 no Espírito Santo. 
Felizmente, o povo luta para derrubá-las, como 
derrubou no Brasil e em toda a América Latina. 
Felizmente vivemos numa democracia, mesmo que 
ainda formal; e não em uma democracia social. 
Mas tivemos avanços. Agradecemos a todos que 
trabalharam para que essa segunda edição fosse 
impressa. Enviaremos exemplares às Bibliotecas, aos 
Centros de Documentação, à Universidade Federal do 
Espírito Santo e às faculdades. Com a publicação 
desse livro, registros do período dos anos de chumbo 
no Estado do Espírito Santo foram reeditados e 
eternizados. Parabéns às entidades homenageadas e 
aos homenageados em nome da luta de um conjunto 
de pessoas.  

Registramos e agradecemos a presença do 
Senhor Adenilson Miranda, tesoureiro da 

Associação Cariaciquense de Amigos de Pessoas 
com Deficiência; dos colegas que compõem a Mesa; 
das Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá, que 
tiveram que se ausentar; do companheiro Bruno 
Alves de Souza Toledo, coordenador do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos; do Doutor Sant’Clair 
do Nascimento Júnior, promotor de justiça; do Padre 
Xavier Paollilo, que teve que se retirar devido a outro 
compromisso; do Pastor Enoque Carneiro de Castro, 
coordenador da Associação de Pastores Evangélicos; 
do Doutor Fabrício Dutra, delegado de Polícia; do 
companheiro Perly Cipriano; do Senhor Pedro José 
Bussinger, do Movimento dos Direitos Humanos; do 
Senhor Paulo Ulhoa, coordenador do curso de Direito 
da Faculdade São Geraldo, na Grande Vitória; do 
companheiro Gilmar Ferreira de Oliveira, e de todos 
que acolheram o convite da Assembleia Legislativa 
para participarem desta sessão solene. 
 Agradecemos a todos que contribuíram para 
organizar esta sessão solene; aos integrantes do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos; aos 
funcionários dos gabinetes dos Deputados, e a 
presença da Doutora Maria Regina da Silva, 
integrante da Defensoria Pública do Estado do 
Espírito Santo.  

Nas palavras do Doutor Luciano Losekan, do 
Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública 
capixaba ainda é insuficiente, tremendamente 
insuficiente em número de defensores públicos para 
dar vazão aos processos que estão dormindo no Poder 
Judiciário e deixando milhares de detentos sem 
defesa. Palavras de S. S.as em entrevista à Rádio 
CBN, ontem, identificando um dos problemas do 
sistema judiciário no Espírito Santo. A justiça não 
chega aos pequenos, aos pobres, infelizmente. 
 Agradecemos também às equipes da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa; da TV 
Assembleia; da Taquigrafia, enfim, a todas as 
equipes que atuaram para que esta sessão tivesse 
pleno êxito, e teve. 
 Convidamos todos para um coquetel que 
será servido no Salão Nobre, em frente à saída do 
Plenário.  
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 
13 de dezembro de 2010, para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 
décima terceira sessão ordinária, realizada dia 08 de 
dezembro de 2010. 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
trinta e dois minutos.  
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CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 
DEZEMBRO DE 2010. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Givaldo Vieira, Luiz Carlos 
Moreira, Paulo Foletto e Theodorico Ferraço) 

 
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 
Salmos, 88:1) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima décima terceira 
sessão ordinária, realizada em 08 de dezembro de 
2010. (Pausa)  

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparece a Senhora Deputada 
Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

leitura da ata da trigésima quarta sessão solene, 
realizada em 10 de dezembro de 2010. (Pausa)  

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula) 

 
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: 
COMUNICADOS N.OS  96522/2010, 96521/2010, 
96520/2010, 96519/2010, 96518/2010, 96517/2010, 
96516/2010, 96515/2010, 96514/2010, 96513/2010, 
96512/2010, 96511/2010, 96510/2010, 96509/2010, 
96508/2010, 96507/2010, 96506/2010, 96504/2010, 
96505/2010, 96503/2010, 96498/2010, 96502/2010, 
96501/2010, 96500/2010, 96499/2010, 96497/2010, 
96496/2010, 96495/2010, 96494/2010, 96493/2010, 
96492/2010, 96491/2010, 96490/2010, 96489/2010, 
96488/2010, 96485/2010, 96487/2010, 96486/2010, 
96484/2010, 96483/2010, 96482/2010, 96481/2010, 
96480/2010, 96479/2010, 96478/2010, 96477/2010, 
96476/2010, 96475/2010, 96474/2010, 96473/2010, 
96472/2010, 96471/2010, 96470/2010, 96469/2010, 
96468/2010, 96455/2010, 96454/2010, 96457/2010, 
96456/2010, 96459/2010, 96458/2010, 96461/2010, 
96460/2010, 96523/2010, 96531/2010, 96530/2010, 
96529/2010, 96528/2010, 96527/2010, 96526/2010, 
96525/2010, 96524/2010, 96551/2010, 96550/2010, 
96549/2010, 96548/2010, 96547/2010, 96546/2010, 
96545/2010, 96544/2010, 96543/2010, 96542/2010, 
96541/2010, 96540/2010, 96539/2010, 96538/2010, 
96537/2010, 96536/2010, 96535/2010, 96533/2010, 
96534/2010, 96532/2010, 96328/2010, 96327/2010, 
96326/2010, 96325/2010, 96324/2010, 96323/2010, 
96322/2010, 96321/2010, 96320/2010, 96319/2010, 
96318/2010, 96317/2010, 96316/2010, 96315/2010, 
96314/2010, 96313/2010, 96312/2010, 96311/2010, 
96310/2010, 96309/2010, 96308/2010, 96307/2010, 
96306/2010, 96305/2010, 96304/2010, 96303/2010, 
96563/2010, 96562/2010, 96561/2010, 96560/2010, 
96559/2010, 96558/2010, 96557/2010, 96556/2010, 
96554/2010, 96553/2010, 96552/2010, 96555/2010, 
96372/2010, 96371/2010, 96370/2010, 96369/2010, 
96368/2010, 96367/2010, 96366/2010, 96365/2010, 
96364/2010, 96363/2010, 96362/2010, 96361/2010, 
96360/2010, 96359/2010, 96358/2010, 96357/2010, 
96356/2010, 96355/2010, 96354/2010, 96353/2010, 
96352/2010, 96351/2010, 96350/2010, 96349/2010, 
96348/2010, 96347/2010, 96346/2010, 96345/2010, 
96344/2010, 96343/2010, 96342/2010, 96341/2010, 
96340/2010, 96339/2010, 96338/2010, 96337/2010, 
96336/2010, 96335/2010, 96334/2010, 96333/2010, 
96332/2010, 96331/2010, 96330/2010, 96329/2010, 
96391/2010, 96390/2010, 96389/2010, 96388/2010, 
96387/2010, 96386/2010, 96385/2010, 96384/2010, 
96383/2010, 96382/2010, 96381/2010, 96380/2010, 
96379/2010, 96378/2010, 96377/2010, 96376/2010, 
96375/2010, 96374/2010, 96373/2010, 96425/2010, 
96424/2010, 96423/2010, 96422/2010, 96421/2010, 
96420/2010, 96419/2010, 96418/2010, 96417/2010, 
96416/2010, 96415/2010, 96414/2010, 96413/2010, 
96412/2010, 96411/2010, 96410/2010, 96409/2010, 
96408/2010, 96407/2010, 96406/2010, 96405/2010, 
96404/2010, 96403/2010, 96402/2010, 96401/2010, 
96400/2010, 96399/2010, 96398/2010, 96397/2010, 
96396/2010, 96395/2010, 96394/2010, 96393/2010, 
96392/2010, 96451/2010, 96450/2010, 96449/2010, 
96448/2010, 96447/2010, 96446/2010, 96445/2010, 
96444/2010, 96443/2010, 96442/2010, 96441/2010, 
96436/2010, 96440/2010, 96439/2010, 96437/2010, 
96438/2010, 96435/2010, 96434/2010, 96433/2010, 
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96430/2010, 96429/2010, 96428/2010, 96432/2010, 
96431/2010, 96427/2010, 96426/2010, 96115/2010, 
96114/2010, 96118/2010, 96117/2010, 96120/2010, 
96119/2010, 96121/2010, 96123/2010, 96122/2010, 
96125/2010, 96124/2010, 96128/2010, 96127/2010, 
96126/2010, 96131/2010, 96130/2010, 96129/2010, 
96133/2010, 96132/2010, 96135/2010, 96134/2010, 
96138/2010, 96137/2010, 96136/2010, 96140/2010, 
96139/2010, 96142/2010, 96141/2010, 96144/2010, 
96143/2010, 96148/2010, 96147/2010, 96146/2010, 
96145/2010, 96150/2010, 96149/2010, 96113/2010, 
96112/2010, 96116/2010, 96110/2010, 96111/2010, 
96109/2010, 96107/2010, 96102/2010, 96106/2010, 
96105/2010, 96108/2010, 96103/2010, 96104/2010, 
96101/2010, 96100/2010, 96098/2010, 96099/2010, 
96096/2010, 96097/2010, 96094/2010, 96095/2010, 
96091/2010, 96092/2010, 96093/2010, 96089/2010, 
96088/2010, 96090/2010, 96087/2010, 96086/2010, 
96084/2010, 96085/2010, 96080/2010, 96081/2010, 
96201/2010, 96202/2010, 96199/2010, 96200/2010, 
96197/2010, 96198/2010, 96194/2010, 96195/2010, 
96196/2010, 96192/2010, 96190/2010, 96193/2010, 
96191/2010, 96188/2010, 96189/2010, 96187/2010, 
96186/2010, 96184/2010, 96185/2010, 96181/2010, 
96182/2010, 96183/2010, 96178/2010, 96179/2010, 
96176/2010, 96180/2010, 96174/2010, 96177/2010, 
96171/2010, 96175/2010, 96173/2010, 96172/2010, 
96170/2010, 96169/2010, 96167/2010, 96168/2010, 
96164/2010, 96165/2010, 96166/2010, 96162/2010, 
96163/2010, 96160/2010, 96161/2010, 96158/2010, 
96159/2010, 96156/2010, 96157/2010, 96154/2010, 
96155/2010, 96152/2010, 96153/2010, 96453/2010, 
96151/2010, 96463/2010, 96462/2010, 96465/2010, 
96464/2010, 96122/2010, 96466/2010, 96467/2010 e 
96452/2010, informando a liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Às Comissões de Educação 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 N.º 100/2010 

 
Vitória, 08 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente 
 

REGINALDO ALMEIDA Deputado com 
assento nesta Casa de Leis, vem por meio desta 
informar que estará impossibilitado de participar da 

Sessão Ordinária do dia 08 de dezembro do ano em 
curso, por motivos de força maior.  

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

Cordiais saudações. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Justificada a ausência. À 
Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 331/2010 
 
Vitória, 08 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Pelo presente, venho justificar minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 08 de dezembro 
de 2010, 4ª feira, por estar representando esta Casa de 
Leis, proferindo palestras sobre Educação Inclusiva 
para Pessoas com Deficiência, nos municípios de 
Mimoso do Sul e Alegre. 
 

Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - PT 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Justificada a ausência. À 
Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 58/2010 
 
Vitória, 08 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, com base no artigo 
23, § 1º, inciso III do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, vem por meio deste, justificar a sua ausência na 
sessão ordinária, do dia 07 de dezembro de 2010, em 
virtude de estar participando de uma reunião com 
lideranças políticas do Sul do Estado. 
 

Atenciosamente, 
 

RUDINHO DE SOUZA 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 
– Justificada a ausência. À Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 109/2010 
 
Vitória, 09 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Venho através deste, JUSTIFICAR a Vossa 
Excelência na forma do Regimento Interno, minha 
ausência na sessão ordinária do dia 08 de dezembro do 
corrente ano, devido a compromisso inadiável e 
previamente agendado. 

Na certeza de um pronto atendimento, renovo 
meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 
 

Atenciosamente, 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual – PP 

 

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

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Justificada a ausência. À 
Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA 
BRANCA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

OFÍCIO N.º 208/2010 
 
Águia Branca - ES, 08 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Venho através deste encaminhar a Prestação de 
Contas referente aos recursos recebidos do Fundo de 
Redução das Desigualdades Regionais, período 
compreendido entre os meses de julho de 2010 a 
outubro de 2010. 

Colocamo-nos à inteira disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, 
renovamos protestos de elevada estima e consideração e 
apreço. 
 

Atenciosamente, 
 

ANGELO ANTONIO CORTELETTI 
Prefeito Municipal 

Rua Vicente Pissinati, 71, Águia Branca – ES – Brasil. CEP: 29795-000 
CNPJ: 31.796.584/0001-87 - Telefax (27) 3745-1357 

 E-mail: pmabes@ig.com.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 Ciência e 
Tecnologia e de Finanças.  

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – 

SECULT 
 

OFÍCIO N.º 399/2010 
 

Vitória, 07 de dezembro de 2010. 
 

REF.: Processo n.º 50315064 
 
Senhor Presidente: 
 

Estamos encaminhando, em anexo, cópia da 
publicação no Diário Oficial do Estado, do resumo do 
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Termo de Convênio n.º 034/2010, firmado entre o 
Estado do Espírito Santo, por intermédio desta 
Secretaria de Estado da Cultura e o Centro Cultural 
Caieiras, registrado na Secretaria de Estado de 
Controle e Transparência sob n.º 008362. 

 
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.gov.br 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 206/2010 
 
Vitória, 09 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto à elevada apreciação dessa 
Assembleia Legislativa o incluso projeto de lei 
complementar onde solicito renovação da autorização 
necessária para a contratação temporária de pessoal para 
atender às necessidades emergenciais da Secretaria de 
Estado de Esportes e Lazer - SESPORT no desempenho 
de tarefas para execução dos programas sociais 
esportivos. 

A formação para atuar na área social na 
atualidade requer qualificação e saberes específicos na 
atitude pedagógica, social e afetiva com todas as faixas-
etárias em situação constante de ameaças das 
dificuldades socioeconômicas. Os profissionais com 
formação de nível superior da área de Educação Física, 
Pedagogia ou Esporte apresentam o perfil adequado 
para a execução dos projetos e atividades da SESPORT.  

Vale ressaltar que a contratação de pessoal será 
destinada ao Projeto Estadual de Inclusão Social pelo 
Esporte “Campeões de Futuro” e ao Programa Segundo 
Tempo em parceria com o Governo Federal.  

O Programa Segundo Tempo tem como 
objetivo democratizar o acesso à prática esportiva, por 
meio de atividades esportivas e de lazer realizadas no 

contra-turno escolar e a finalidade de colaborar para a 
inclusão social, bem-estar físico, promoção da saúde e 
desenvolvimento intelectual e humano, e assegurar o 
exercício da cidadania.  

Pioneiro no Estado, o Projeto Estadual de 
Inclusão Social pelo Esporte, Campeões de Futuro, 
objetiva promover a partir da prática do esporte e do 
lazer, a proteção integral de crianças, adolescentes e 
jovens, a sua inserção na comunidade e a formação de 
cidadãos consciente de seus deveres, direitos e atuantes 
na sociedade com metas definidas em diversas 
modalidades para o atendimento dos 78 municípios.  

A presente proposição não implica em aumento 
de despesas com pessoal, visto que se trata de 
contratação para substituir a atual prevista na Lei 
Complementar n.º 436/2008, motivo pelo qual não se 
faz juntar Demonstrativo de Impacto Orçamentário e 
Financeiro, assim como Declaração de Atendimento ao 
Limite de Pessoal Definido pela LRF, corroborado pelo 
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da 
Despesa com Pessoal - Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Esperando contar com o irrestrito apoio de 
Vossa Excelência e ilustres Pares e sabendo que será 
avaliada a importância da medida ora proposta, solicito 
a aprovação do incluso Projeto de Lei Complementar. 

 
Atenciosamente, 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 

46/2010 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
realizar contratação temporária de 
pessoal, para atender às 
necessidades da Secretaria de Estado 
de Esportes e Lazer - SESPORT. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

celebrar contrato administrativo de prestação de serviço, 
por prazo determinado, para admissão de pessoal, em 
caráter temporário, para atender às necessidades 
emergenciais da Secretaria de Estado de Esportes e 
Lazer - SESPORT, no desempenho de tarefas para 
execução dos programas sociais esportivos. 

 
Art. 2º As contratações previstas no artigo 1º 

respeitarão o prazo de até 6 (seis) meses, podendo ser 
prorrogadas por, no máximo, igual período e 
rescindidas a qualquer tempo por interesse da 
administração. 

 
Art. 3º É proibido o desvio de função do 

pessoal contratado na forma desta Lei Complementar. 
 
Art. 4º É proibida a contratação, nos termos 

desta Lei Complementar, de servidores das 
administrações direta e indireta, da União, dos 
Estados e dos Municípios, exceto as acumulações 
permitidas constitucionalmente. 
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Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade 
do contrato, a infração do disposto neste artigo 
importará na responsabilidade da autoridade 
contratante e do contratado, inclusive solidariedade 
quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.  

 

Art. 5º Aplicam-se ao pessoal contratado os 
mesmos deveres, proibições e responsabilidades 
vigentes para os servidores públicos integrantes do 
órgão a que forem subordinados, além daqueles 
descritos na Lei Complementar nº 46, de 10.01.1994, 
com suas alterações posteriores. 

 
Art. 6º As infrações disciplinares atribuídas 

ao pessoal contratado, nos termos desta Lei 
Complementar, serão apuradas mediante sindicância, 
concluída nos mesmos prazos e procedimentos 
estabelecidos para os servidores efetivos, assegurada 
a ampla defesa e o contraditório. 

 
Art. 7º O contrato firmado, de acordo com os 

termos desta Lei Complementar, extinguir-se-á sem 
direito à indenização: 

 
I - pelo término do prazo contratual; 
 
II - por iniciativa do contratado; 
 
III - por conveniência da 
administração; 
 
IV - quando o contratado incorrer em 
falta disciplinar. 
  

Art. 8º O contratado em caráter temporário 
fará jus, ainda: 

  
I - ao vale-transporte; 
  
II - ao auxílio-alimentação definido 
por lei. 

 
Art. 9º Os contratados, na forma da presente 

Lei Complementar, serão segurados do Regime Geral 
da Previdência Social, conforme o § 13 do artigo 40 
da Constituição da República Federativa do Brasil. 

  
Art. 10. O processo de seleção simplificado 

dos contratados temporariamente, assim como os 
requisitos profissionais exigidos, serão definidos pela 
SESPORT. 

  
Art. 11. O quantitativo máximo de pessoal a 

ser admitido mediante contratação temporária, assim 
como a nomenclatura da tarefa, remuneração e carga 
horária são os constantes do Anexo Único que integra 
a presente Lei Complementar. 

 
Art. 12. As despesas decorrentes da 

execução desta Lei Complementar correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, que serão 
suplementadas, se necessário. 

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

Continua a leitura do Expediente.  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Rudinho de Souza) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 207/2010 
 
Vitória, 10 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho ao exame dessa ilustre Casa 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
autorização para contratar com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
operação de crédito no valor de até R$530.400.000,00 
(quinhentos e trinta milhões, quatrocentos mil reais) 
para a implementação do Programa BRT Grande 
Vitória. 

O valor total do investimento para a operação 
de crédito pretendida junto ao BNDES é de 
R$663.000.000,00 (seiscentos e sessenta e três milhões 
de reais), sendo a contrapartida no valor de 
R$132.600.000,00 (cento e trinta e dois milhões e 
seiscentos mil reais) originada do Tesouro Estadual. 

Os recursos destinam-se à implantação da 
primeira etapa do Programa BRT Grande Vitória, 
contemplando a execução de intervenções selecionadas 
como prioritárias do sistema de corredores exclusivos 
para transportes coletivos, numa extensão de 24 Km, no 
âmbito do Programa de Investimentos em Mobilidade 
Urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

O Programa tem por finalidade consolidar a 
estrutura de mobilidade urbana da Região 
Metropolitana da Grande Vitória para uma nova fase 
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de crescimento socioeconômico, que já se encontra 
em marcha, e requer a implantação de projetos com 
impactos diretos nas condições de vida da população 
nas áreas de desenvolvimento urbano, ambiental, 
social e regional, em conformidade com as propostas 
e políticas definidas pelos estudos técnicos do Plano 
Diretor de Transporte Urbano da Grande Vitória - 
PDTU/GV, com os seguintes propósitos: 

 
•  realizar investimentos em 
infraestrutura de implantação de 
corredores exclusivos inteligentes de 
transporte coletivo, priorizando a 
primeira etapa, tendo em vista ter 
sido desta combinação a melhor 
relação Benefício/Custo, obtida nas 
análises econômicas e sociais 
efetuadas; 
 
•  consolidar o modelo 
troncoalimentador implantado pelo 
Transcol para os próximos 10 (dez) 
anos; 
 
• implantar o sistema de 
Gestão Automatizada do Serviço de 
Transporte Coletivo, com controles 
da operação e da demanda de oferta, 
buscando principalmente melhorar a 
qualidade dos serviços prestados, 
auxiliar o processo de integração 
regional e reduzir os custos 
operacionais, flexibilizando a política 
tarifária para absorver o crescimento 
da Região Metropolitana;  
 
• complementar a integração 
dos serviços de transporte coletivo 
municipais com o intermunicipal da 
Grande Vitória, em especial o 
municipal de Vitória e de Vila Velha, 
que são os únicos serviços ainda não 
integrados. 

 
O Estado do Espírito Santo dispõe de margem 

suficiente de capacidade de financiamento para 
contratação da operação de crédito pretendida, 
conforme previsto no Programa de Ajuste Fiscal 
pactuado com a Secretaria do Tesouro Nacional, assim 
como as garantias oferecidas são aquelas praticadas 
pelo Estado para operações de crédito internas, 
conforme prevê a legislação vigente. 

Assim, Senhor Presidente, solicito o empenho 
de Vossa Excelência e dos ilustres Deputados na 
aprovação do Projeto de Lei em apreço. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

PROJETO DE LEI N.º 275/2010 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, operação de 
crédito destinada ao Programa de 
Investimentos em Mobilidade Urbana 
da Região Metropolitana da Grande 
Vitória - BRT Grande Vitória. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a contratar 

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, operação de crédito no 
valor de até R$530.400.000,00 (quinhentos e trinta 
milhões, quatrocentos mil reais) para aplicação no 
Programa de Investimentos em Mobilidade Urbana da 
Região Metropolitana da Grande Vitória - BRT Grande 
Vitória. 

 
Art. 2º O Programa BRT Grande Vitória tem 

como objetivo a implantação de sistema de corredores 
exclusivos para ônibus nos principais eixos de interesse 
metropolitano. 

 
Art. 3º Em garantia da liquidação do 

financiamento mencionado no artigo 1º, o Poder 
Executivo fica autorizado a ceder ao BNDES, parcelas 
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal - FPE, de que é titular e que lhe são transferidas 
na forma da Constituição Federal, as quais serão 
vinculadas à amortização ou resgate da dívida, em 
montantes suficientes ao pagamento do principal e 
acessório. 

 
Parágrafo Único – Fica o BNDES autorizado 

a transferir ou ceder, a seu exclusivo critério, para a 
União Federal, o crédito decorrente do contrato de 
financiamento a ser celebrado, devidamente corrigido, 
juntamente com os seus acessórios, inclusive as 
respectivas garantias. 

 
Art. 4º O Poder Executivo fará consignar nos 

Orçamentos Anuais e Plurianuais do Estado, durante 
todo o prazo da operação de crédito a que se refere 
esta Lei, as dotações suficientes à amortização do 
principal e dos acessórios decorrentes do contrato da 
citada operação de crédito. 

 
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta Lei. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

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

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

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
TCE-ES 

 
MENSAGEM N.º 02/2010 

 
Senhor Presidente: 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO ESPÍRITO SANTO no uso das 
atribuições constitucionais e legais, encaminha a 
esta augusta ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA o 
Projeto de Lei, em anexo, concedendo aos 
servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas abono pecuniário. 

Considerando que a proposta ora 
encaminhada se sustenta no espírito de valorização 
do servidor e, sobretudo, por se revestir da mais 
pura justiça, este Tribunal de Contas espera 
merecer o acolhimento pelos ilustres Deputados do 
pleito aqui postulado. 

 
Cordialmente,  

 
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2010. 

 
UMBERTO MESSIAS DE SOUZA 

Conselheiro Presidente 
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Conselheiro Vice-Presidente 
MARCOS MIRANDA MADUREIRA 

Conselheiro 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
TCE-ES 

 
OFÍCIO N.º 460/2010 

 
Vitória, 09 de dezembro de 2010. 

 
Assunto: Projeto de Lei. 

 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho a Vossa Excelência, para 

apreciação por essa Augusta Casa Legislativa, o 
anexo Projeto de Lei, acompanhado de 
justificativa, da repercussão orçamentária e 
financeira, que concede abono pecuniário aos 

servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES. 

 
Respeitosamente, 

 
UMBERTO MESSIAS DE SOUZA 

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado 

ELCY DE SOUZA 
Conselheiro 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Conselheiro 

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL 
Conselheiro 

MARCO ANTONIO DA SILVA 
Conselheiro (em substituição) 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
Procurador Geral do Ministério Público Especial 

de Contas 
 

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

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
TCE-ES 

 
PROJETO DE LEI N.º 272/2010 

 
Dispõe a concessão de abono 
pecuniário aos servidores do Quadro 
de Pessoal do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo.  

 
O GOVERNO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Assembléia 
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º Fica concedido, no mês de dezembro 
de 2010, aos servidores do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, efetivos e em comissão, 1 
(um) abono pecuniário no valor de R$ 1.200,00 (um 
mil e duzentos reais) 

 
Parágrafo único. O abono, de que trata o 

“caput” deste artigo, não integrará os vencimentos 
para efeito de concessão de vantagens pessoais e de 
fixação de proventos.  

 
Art. 2º O abono estabelecido no artigo 1º 

será concedido, na forma desta Lei, aos inativos e 
pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo.  

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução 

do presente Projeto de Lei correrão por conta de 
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dotações orçamentárias próprias e serão 
suplementadas quando necessário. 

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

publicação. 
 
Vitória, 09 de dezembro de 2010. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Considerando a competência deferida a 

este Tribunal de Contas, para iniciar o processo 
legislativo quanto a sua organização, (...) criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos 
ou funções de seus serviços (...), nos termos do 
artigo 73 c/c o artigo 75 da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil. 

Submeto à elevada deliberação dos 
Excelentíssimos Senhores Membros dessa augusta 
Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei, 
examinado e aprovado pelo Corpo Deliberativo 
desta Corte de Contas, a concessão de abono 
pecuniário aos servidores deste Tribunal de Contas. 

Este projeto de Lei, busca a constante 
valorização do servidor público. 

Destacando que os recursos necessários 
alusivos ao cumprimento da proposta ora 
apresentada está em consonância com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (Lei 9277/2009), a Lei 
Orçamentária Anual (Lei 9400/2010) e encontra-se 
adequada à capacidade orçamentária financeira 
projetada para o Plano Plurianual – 2008/2011 (Lei 
8.821/2008), sem comprometer os limites 
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

O valor da despesa estimado com a 
concessão do abono pecuniário, representa o 
montante de R$ 603.600,00 (seiscentos e três mil e 
seiscentos reais).  

Submeto em anexo, o Projeto de Lei à 
apreciação desse augusto Poder Legislativo, 
esperando que a proposição mereça as mais amplas 
acolhidas, convertendo-se em lei com a urgência 
possível. 

 
UMBERTO MESSIAS DE SOUZA 

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá – Vitória-ES 
CEP: 29.050-913 - Caixa Postal 246 – Telefone: (27) 3334-7600 

 Telefax: (27) 3345-1533 - Endereço Eletrônico: www.tce.es.gov.br 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA 
 

MENSAGEM N.º 04/2010 
 
Vitória, 06 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência, para apreciação dessa Augusta Assembléia 
Legislativa, conforme art. 115 da Constituição Estadual, 
o anexo Projeto de Lei, que tem por finalidade conceder 
um abono pecuniário no valor de R$ 1.200,00 (mil e 
duzentos reais), valor sobre o qual não incidem 
descontos ou vantagens pessoais. 

A proposta vem de encontro com a nova visão 
de gestão de recursos humanos, que busca a valorização 
do servidor, como elemento ativo da administração 
pública, do qual depende diretamente o sucesso e o 
cumprimento das metas institucionais. 

Este abono concedido no Natal tem um 
significado emocional muito maior do que o 
simplesmente financeiro, é um instrumento de 
motivação, que traduz o reconhecimento do Estado para 
com seus colaboradores, levando em conta que a 
administração de recursos humanos implementada no 
serviço público não aplica ferramentas de incentivo, 
promoção e benefícios profissionais ao seu quadro de 
pessoal, diferente da gestão das empresas e 
organizações da administração privada. 

A repercussão financeira, do presente projeto 
de lei, é irrisória, considerando que o quadro é formado 
por apenas 346 servidores (efetivos e comissionados, 
ativos e inativos), com uma despesa única que equivale 
a 0,18% do orçamento de 2010, para a qual possuímos 
disponibilidade orçamentária e financeira. 

Certos da peculiar atenção dessa Augusta 
Assembléia Legislativa, antecipadamente, agradecemos 
a colaboração. 

 
Atenciosamente, 

 
FERNANDO ZARDINI ANTONIO 

Procurador-Geral de Justiça 
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, 350,  

Santa Helena - 29.050-265 - Vitória –ES 
Tel: 27.3224.4500 www.mpes.gov.br 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 
DESPESA 

 
DECLARAMOS que a aprovação do 

presente Projeto de Lei, que concede um Abono 
Pecuniário aos Servidores Administrativos da 
Instituição no mês de dezembro de 2010, acarretará 
uma repercussão orçamentária e financeira estimada 
na ordem de 0,25% sobre o valor total da folha de 
pagamento do pessoal do MP-ES, e de 0,18% sobre o 
valor fixado na Lei Orçamentária para as despesas 
deste MP-ES, no exercício de 2010. 
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Informamos, também, que as despesas com 
pessoal estão previstas no saldo orçamentário 
aprovado no Orçamento do exercício de 2010 — Lei 
Orçamentária n.º 9.400 de 20 de janeiro de 2010, e 
atendem aos dispositivos legais da Lei Complementar 
n.º 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

 
 

FERNANDO ZARDINI ANTONIO 
Procurador-Geral de Justiça 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PROJETO DE LEI N.º 273/2010 
 

Concede um abono pecuniário, no 
mês de dezembro de 2010, aos 
servidores administrativos do MP-
ES. 

 
Art. 1º Fica concedido, no mês de dezembro de 

2010, aos servidores administrativos do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, efetivos e em 
comissão, um abono pecuniário no valor de R$ 1.200,00 
(mil e duzentos reais). 

 
Parágrafo único. No valor do referido abono 

não incidem descontos ou vantagens pessoais, exceto se 
a legislação em vigor assim o determinar. 

 
Art. 2º Aplica-se aos proventos dos servidores 

inativos e aos pensionistas do Ministério Público-ES o 
abono estabelecido no artigo 1º desta Lei. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas no orçamento do corrente 
exercício. 

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

publicação. 
 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
PROJETO DE LEI N.º 274/2010 

 
Concede abono de R$ 1.200,00 (mil e 
duzentos reais), a serem acrescidos à 
remuneração do mês de dezembro de 
2010, aos servidores do quadro 
estatutário – efetivos e 
comissionados – inativos e 
pensionistas da Assembleia 
Legislativa. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º A remuneração do mês de dezembro 

de 2010 dos servidores do quadro estatutário - 
efetivos e comissionados - da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, fica acrescida de um 
abono pecuniário, no valor de R$ 1.200,00 (mil e 
duzentos reais). 

 
Parágrafo único. O abono de que trata esta 

Lei não integrará os vencimentos para efeito de 
concessão de vantagens pessoais e de fixação de 
proventos. 

 
Art. 2º O abono estabelecido no artigo 1º 

será concedido, na forma desta Lei, aos inativos e 
pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, previstas no orçamento do 
corrente exercício da Assembleia Legislativa. 

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

publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 10 de dezembro 

de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 
DARY PAGUNG 

1.º Secretário 
 

GIVALDO VIEIRA 
2.º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Projeto de Lei trata da concessão 

de abono pecuniário para os servidores ativos e 
inativos da Assembleia Legislativa do Estado do 
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Espírito Santo, no mês de dezembro de 2010, no valor 
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

As medidas adotadas no âmbito deste Poder no 
presente exercício permitem à atual Administração 
efetuar o pagamento do presente abono, como forma de 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo quadro 
de servidores deste Poder. 

A despesa decorrente da aprovação deste 
Projeto de Lei tem adequação orçamentária e financeira 
com a Lei Orçamentária Anual, bem como 
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.  

Com a adoção da proposição efetuada no 
presente Projeto de Lei, esperamos estar 
proporcionando uma elevação da renda dos servidores, 
dentro das possibilidades legais e orçamentárias deste 
Poder Legislativo. 

Por todas as justificativas acima apresentadas, 
solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Giulianno) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA  

 
PARECER N.º 01/2010 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Resolução n.º 14/2009, de autoria 

da Deputada Luzia Toledo, que cria a Comenda “Julio 
Biancucci” no âmbito da Assembleia Legislativa, foi 
lido na Sessão Ordinária do dia 12.8.2009 e publicado 
no Diário do Poder Legislativo do dia 24.8.2009, às 
páginas 3.785 e 3.786. 

Durante sua tramitação ordinária o Projeto de 
Resolução n.º 14/2009 recebeu o Parecer n.º 573/2009 
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, pela constitucionalidade e legalidade; e os 
Pareceres n.os 019/2009 e 01/2010 das Comissões de 
Cultura; e de Turismo e Desporto, respectivamente, 
ambos pela aprovação. Tendo sido aprovado na Sessão 
Ordinária do dia 19.10.2010 o requerimento para sua 
tramitação em urgência, o Projeto foi inserido na Ordem 
do Dia da Sessão Ordinária de 20.10.2010 recebendo, a 
partir de então, os pareceres orais da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle 
e Tomada de Contas, pela aprovação, com adoção de 
emenda e da Mesa Diretora, pela aprovação, na forma 
do parecer oral da Comissão de Finanças. 
Posteriormente a Comissão de Justiça analisou a 
emenda e opinou, através de parecer oral, pela 
constitucionalidade da mesma. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Resolução n.º 14/2009 à apreciação do 
Plenário que o aprovou na forma dos pareceres orais 
da Comissão de Finanças, da Comissão de Justiça e 
da Mesa Diretora. Por ter sido aprovado com 
emenda, o Projeto veio a esta Mesa Diretora para 
elaboração de sua Redação Final, na forma do artigo 
212, § 2º do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Mesa Diretora. 

O Projeto de Resolução n.º 14/2009 foi 
aprovado pelo Plenário com a adoção da seguinte 
emenda: 
 

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N.º 14/2009 
 

Fica suprimido do Projeto de Resolução n.º 
14/2009 o artigo 3º, renumerando-se os demais. 

Com base no artigo 215 do Regimento Interno 
e em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 
n.º 95/98, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 
107/01, e nas Normas para Padronização dos Atos 
Legislativos estabelecidas pela Secretaria Geral da 
Mesa, sugerimos à matéria aprovada as alterações 
abaixo destacadas em vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da Mesa 
Diretora a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 01/2010 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO é pela aprovação da redação final do Projeto 
de Resolução n.º 14/2009, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 14/2009 

 
Institui a Comenda “Julio 
Biancucci” no âmbito da Assembleia 
Legislativa. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da 
Assembleia Legislativa, a Comenda “Julio 
Biancucci”, a ser outorgada na sessão solene em 
comemoração ao Dia do Cozinheiro-Chefe, aos 
profissionais que atuam nas áreas de hotelaria, 
turismo e gastronomia, agências e operadoras de 
turismo, funcionários de órgãos públicos da área de 
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turismo, proprietários de restaurantes, pousadas e 
similares e a todos os interessados em identificar a 
gastronomia como ferramenta turística. 

 
Art. 2º A Comenda, a que se refere o artigo 1º, 

será conferida, anualmente, em Sessão Solene da 
Assembleia Legislativa que se realizará, 
preferencialmente, no dia 10 de agosto, podendo ser 
transferida para data oportuna. 

 
Parágrafo único. Não podendo o agraciado, 

por qualquer motivo, receber a Comenda na data 
estabelecida, poderá recebê-la em outra data, junto com 
outras homenagens prestadas na Assembleia 
Legislativa. 

 
Art. 3º Os outorgados com a Comenda terão 

garantidas as seguintes prerrogativas: 
 

I - sessão solene presidida pelo 
Presidente da Assembleia Legislativa 
ou pelo Vice-Presidente; 
 
II - uso do título da Comenda “Julio 
Biancucci”, seja por extenso, seja por 
iniciais, ou ambos, junto a seu nome, 
em quaisquer impressos pessoais. 
 

Art. 4º A escolha do outorgado obedecerá às 
seguintes formalidades: 

 
I - a Mesa Diretora anunciará, por 
meio do Diário do Poder Legislativo, a 
abertura do período de indicações para 
o recebimento da Comenda e abrirá o 
prazo máximo de 15 (quinze) dias para 
indicação dos nomes; 
 
II - as indicações serão feitas por 
Deputado, bancada ou pela Mesa e 
serão instruídas com o currículo do 
indicado e com justificativa; 
 
III - a escolha do nome será feita pelo 
Plenário no prazo de 3 (três) sessões 
ordinárias; 
 
IV - a Mesa fará a chamada nominal 
dos Deputados cujos votos serão 
anotados; 
 
V - a escolha recairá sobre o candidato 
que obtiver a maioria dos votos. 

 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 06 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1.º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2.º Secretário 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – O requerimento de V. Ex.ª depende de 
apoiamento do Plenário. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PARECER N.º 543/2010 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Lei n.º 110/2010, de autoria do 

Deputado Claudio Vereza, que institui o Dia Estadual 
do Perito Criminal, foi lido na Sessão Ordinária do dia 
19.4.2010 e publicado no Diário do Poder Legislativo 
do dia 10.5.2010, às páginas 8.569 e 8.570. 

Durante sua tramitação, na forma do artigo 276 
do Regimento Interno, a matéria recebeu o Parecer n.º 
248/2010 da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação pela constitucionalidade e 
legalidade, com adoção de emenda substitutiva de n.º 
01/2010, de autoria do Deputado Claudio Vereza; e o 
Parecer n.º 07/2010 da Comissão de Segurança, pela 
aprovação, com adoção da citada emenda.  

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei n.º 110/2010 à apreciação do Plenário 
que o aprovou na forma do Parecer n.º 07/2010 da 
Comissão de Segurança. Por ter sido aprovado com 
emenda, o Projeto veio a esta Comissão para elaboração 
de sua Redação Final, na forma do artigo 212 do 
Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
O Regimento Interno determina que a 

proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei n.º 110/2010 foi aprovado 
pelo Plenário com a adoção da seguinte emenda: 
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO 
DE LEI N.º 110/2010 
 

Art. 1º A ementa do Projeto de Lei n.º 
110/2010, publicado no DPL de 15.04.2010, passa a 
vigorar com a seguinte alteração: 

 
EMENTA: Institui o Dia Estadual do 
Perito Oficial 

 
Artigo 2º O artigo primeiro do Projeto de Lei 

n.º 110/2010, publicado no DPL de 15.04.2010, passa a 
vigorar com a seguinte alteração: 

 
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual 
do Perito Oficial a ser comemorado 
anualmente no dia 04 de dezembro. 

 
Artigo 3º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Com base no artigo 215 do Regimento Interno 
e em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 
n.º 95/98, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 
107/01, e nas Normas para Padronização dos Atos 
Legislativos estabelecidas pela Secretaria Geral da 
Mesa, sugerimos à matéria aprovada as alterações 
abaixo destacadas em vermelho: 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 543/2010 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 110/2010, de autoria do Deputado Claudio 
Vereza, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI N.º 110/2010 

 
Institui o Dia Estadual do Perito Oficial. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do 
Perito Oficial a ser comemorado, anualmente, no dia 
04 do mês de dezembro. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 06 de dezembro de 2010. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

LUZIA TOLEDO 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – O requerimento de V. Ex.ª depende de 
apoiamento do Plenário. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PARECER N.º 548/2010 
 
Projeto de Lei n.º 177/2010 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: “Institui o Programa de Alfabetização e 
Cidadania nas Empresas Localizadas no Estado do 
Espírito Santo – PACEES”. 
 

RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer do 
Relator quanto à constitucionalidade da proposição 
legislativa em epígrafe, de iniciativa do Ex.mo Senhor 
Deputado Luciano Pereira cujo conteúdo, em síntese, 
institui o Programa de Alfabetização e Cidadania nas 
empresas localizadas no Estado do Espírito Santo.  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em 
exercício do mero juízo de delibação que lhe impõe o 
Artigo 143 do Regimento Interno – Resolução n.º 
2.700/2009, onde proferiu o despacho de fls. 2 no qual 
admitiu a tramitação da proposição entendendo inexistir 
manifesta inconstitucionalidade ou, um dos demais 
vícios previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 
no dia 1.º de junho de 2010, seguiu sua regular 
tramitação, tendo sido lida e, posteriormente publicada 
no Diário do Poder Legislativo DPL – edição do dia 
17.06.10 às páginas 9604, 9605 e 9606.  

Além do articulado legal da proposição e sua 
justificativa, o processo não está instruído com outros 
documentos. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para 
exame e parecer na forma do art. 41, I, do Regimento 
Interno (Resolução n.º 2.700/2009). Distribuída a 
matéria, coube-nos examiná-la e emitir parecer. 
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PARECER DO RELATOR 
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
LEGALIDADE, DA CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL E MATERIAL E DA JURIDICIDADE. 
 

Consoante o clássico ensinamento de Lúcio 
Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um estado – 
estado de conflito entre uma lei e a Constituição". 

Ocorre que, em nosso sistema constitucional 
vige um complexo sistema de controle da 
constitucionalidade das leis e atos administrativos. No 
âmbito do sistema de controle de constitucionalidade há 
o controle preventivo que se realiza no curso do 
processo legislativo.  

A Constituição Federal de 1988 outorgou o 
exercício deste controle prévio da constitucionalidade 
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, quando da 
emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto do 
autógrafo de lei aprovado pelo parlamento. 

Na hipótese em apreço trata-se do controle 
preventivo de constitucionalidade no âmbito do 
processo legislativo, porém exercido pelo Poder 
Legislativo. Sua característica fundamental consiste no 
fato de atuar no momento da elaboração da lei, com a 
finalidade de evitar a produção de norma que ofenda a 
supremacia da Lei Maior, seja quanto a forma, seja 
quanto ao conteúdo. 

Outra singularidade no sistema de controle 
preventivo da constitucionalidade no âmbito do Poder 
Legislativo diz respeito aos agentes legitimados para 
exercer o controle da constitucionalidade.  

Assim, quanto a sujeito controlador, a primeira 
atuação incumbe aos Procuradores de Estado do Poder 
Legislativo com supedâneo nos Artigos 132 da CF, c/c 
o Art.122, § 5º da Constituição Estadual. O trabalho 
técnico especializado exarado na forma do Parecer 
Jurídico oferece o necessário subsídio legal que irá 
pautar a atuação futura da Comissão de Constituição e 
Justiça. Todavia, sem prejuízo da independência dessa 
Comissão para deliberar, posto que os pareceres dos 
Procuradores não são vinculativos.  

Em suma, em sede do controle preventivo de 
constitucionalidade, que se desenvolve na fase de 
elaboração da lei a defesa da supremacia da 
Constituição tem início pela atuação da Procuradoria 
Jurídica e, em seguida é exercido pelos próprios agentes 
participantes do processo legislativo em relação aos 
Projetos de Lei e demais proposições de teor normativo.  

A doutrina e jurisprudência distinguem duas 
espécies de inconstitucionalidade, conforme leciona o 
eminente constitucionalista José Afonso da Silva:  
 

“(a) formalmente, quando tais normas 
são formadas por autoridades 
incompetentes ou em desacordo com 
formalidades ou procedimentos 
estabelecidos pela Constituição; 
 
(b) materialmente, quando o 
conteúdo de tais leis ou atos contraria 
preceito ou princípio da 
Constituição."  

O exame do controle formal de 
constitucionalidade deve preferir ao de exame de 
mérito. A razão dessa prevalência, para fins da análise 
decorre da sedimentada jurisprudência do Pretório 
Excelso, segundo a qual, a existência de vício formal de 
inconstitucionalidade fulmina integralmente o ato, ou 
lei. 

Em decorrência, torna-se despiciendo qualquer 
exame de constitucionalidade material, posto que ante a 
constatação do vício formal e insanável a lei estará, 
irremediavelmente, condenada a ser expungida do 
mundo jurídico. 

Ancorado neste entendimento passo ao exame 
da constitucionalidade formal da proposição. 

Como é cediço, para exame da 
constitucionalidade do Projeto de Lei impende que se 
identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 
proposição.  

Mas não é só. Interessa, nesse ponto, dirigir a 
análise aos seguintes aspectos: a competência do 
Estado-Membro da Federação para legislar sobre o 
tema, a legitimidade para o exercício da iniciativa 
legislativa e, finalmente, o exame da adequação da 
espécie legislativa adotada para veicular a proposição 
em face das modalidades preconizadas pelo Artigo 61, 
c/c o Artigo 68, ambos da Constituição Estadual. 

Para essa empreitada, deve o operador do 
direito iniciar seu trabalho desvendando a substância 
das matérias que o projeto pretende legislar. É o que se 
fará a seguir. 

Na hipótese sob exame, dissecando o teor do 
projeto, desde a sua ementa à justificativa, o resultado 
autoriza concluir que a matéria versa sobre a criação de 
um programa de alfabetização e cidadania nas 
empresas. 

Nesse contexto, convenço-me, respeitosamente, 
que, o projeto trata de exercício de competência 
legislativa concorrente pelo Estado-Membro da 
Federação. Disso se extrai a conclusão de que sobre o 
prisma da competência legislativa creio que a matéria 
tem lastro constitucional, ex vi do disposto no Art. 24, 
IX da CF. 

Diante da exegese realizada, no plano da 
constitucionalidade formal não vislumbro a existência 
de vício que macule a proposição.  

Isto posto, sob a ótica da constitucionalidade 
formal entendo que a continuidade da tramitação não 
representa risco de afronta a supremacia formal da 
Lei Maior.  

Dado a inexistência de inconstitucionalidade 
formal, ingresso no exame da sanidade material da 
proposição. 

No caso em análise observo que o Projeto de 
Lei obedece a constitucionalidade formal e material 
exceto no art. 7°, onde claramente pretende conceder 
vantagens as empresas que aderirem ao Programa de 
Alfabetização e Cidadania e obtiverem avaliação 
positiva, indo diretamente contrário ao art. 37, XXI 
da CF, e art. 22 XXVII também da CF, e ainda a Lei 
n.º 8.666/93, nos art. 3° § 2°, I, II, II IV e § 10° 
ocorrendo em vício material. 

Ainda no caso da Lei n.° 8.666/93, ficam 
claros os casos em que há preferência, e, em nenhum 
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dos casos explícitos se refere a adesão e avaliação 
positiva em programas de alfabetização ainda que 
seja nobre a intenção do legislador. 
 

Constituição Federal: 
 
“Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 
 
XXVII - normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, obedecido o disposto no 
art. 37, XXI, e para as empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 173,”  
 
“Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
 
XXI - ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.” 
 
Lei n.º 8.666/93. 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional, e será 
processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 495, 
de 2010) 

§2º Em igualdade de condições, como 
critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens 
e serviços: 
 
I - produzidos no País; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 495, de 
2010) 
 
II - produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras; e (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 495, de 
2010) 
 
III - produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 495, de 2010) 
 
IV - produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 
2005) 
 
§ 10. A margem de preferência a que 
se refere o §6.º será estendida aos bens 
e serviços originários dos Estados 
Partes do Mercado Comum do Sul - 
Mercosul, após a ratificação do 
Protocolo de Contratações Públicas do 
Mercosul, celebrado em 20 de julho de 
2006, e poderá ser estendida, total ou 
parcialmente, aos bens e serviços 
originários de outros países, com os 
quais o Brasil venha assinar acordos 
sobre compras governamentais. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 
495, de 2010).” 

 
Em face das razões expendidas, entendo que 

a proposição, nos termos em que se acha redigida, em 
seu art. 7° fere a Constituição Federal e a Lei Federal 
n.º 8666/93. 

Diante do exposto, sugerimos aos ilustres 
pares desta douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 548/2010 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE 
do Projeto de Lei n.º 177/2010, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira. 
 

Sala Rui Barbosa, 06 de dezembro de 2010. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

LUZIA TOLEDO 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Publique-se. (Pausa)  

A Presidência convoca os Senhores Deputados 
que estão nas imediações a comparecerem ao Plenário e 
registrar presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 Solicito ao Senhor 1.º Secretário que continue a 
leitura do Expediente. 
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2010, do Deputado Freitas, 
de voto de pesar pelo falecimento do Senhor Deusdett 
Moraes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTOS S/N.º-2010, do Deputado 
Sérgio Borges, de votos de pesar pelo falecimento 
dos Senhores Antônio Simão dos Santos, Antônio 
Pereira da Silva e Márcio Goulart Florindo. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Paulo Roberto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/N.º-2010, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de pesar pelo falecimento da Senhora 
Maria Ribeiro Rodrigues. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/N.º-2010, da Deputada Janete 
de Sá, de voto de pesar pelo falecimento da Senhora 
Maura Mota André. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 176/2010 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 

regime de urgência, para o Projeto de Lei n.º 
270/2010, oriundo da Mensagem n.º 08/2010, do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
encaminhando Projeto de Lei n.º 270/2010, que 
concede um Abono Pecuniário, no valor de 
R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), no mês de 
dezembro de 2010 aos servidores do Poder 
Judiciário. 

 
Palácio Domingos Martins, 08 de dezembro 

de 2010. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 176/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 241/2010 

 
Senhor Presidente: 
 

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

- Aquisição de (01) Um Trator 
Agrícola de Rabiça com Carroça, 
Rotativa e Roçadeira, para atender à 
Associação de Pequenos Agricultores 
Familiares do Assentamento Beija 
Flor, no município de Alto Rio Novo 
– ES. 

 
Tal indicação tem por finalidade a aquisição 

de (01) Um Trator Agrícola de Rabiça com Carroça, 
Rotativa e Roçadeira, para atender à Associação de 
Pequenos Agricultores Familiares do Assentamento 
Beija Flor, no município de Alto Rio Novo – ES, em 
atendimento ao pedido enviado ao nosso gabinete 
pelo Sr. Ademar Vieira Resende. (Doc. anexo) 

Os motivos que impulsionam o presente 
pedido são de suma importância para os agricultores 
no preparo do solo, objetivando o cultivo de lavouras, 
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valorizando cada vez mais seus produtos e dando 
uma vida digna aos produtores rurais. É preciso 
apoiar o homem do campo, oferecendo maquinários, 
estradas em condições adequadas.  

Só assim estaremos dando ao trabalhador 
rural a oportunidade de laborar e tornar mais 
produtiva sua pequena gleba de terra, gerando 
melhores condições de vida e conseqüentemente 
combatendo o êxodo rural. 

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

 
Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2010. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
241/2010, que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

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

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 242/2010 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

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

- Aquisição de (01) Uma 
Caminhonete F-350 com carroceria 
de madeira para atender à 
Associação de Pequenos Agricultores 
Familiares do Assentamento Boa 
Esperança no Município de Alto Rio 
Novo – ES. 

 
Tal indicação tem por finalidade a Aquisição 

de (01) Uma Caminhonete F-350 com carroceria de 

madeira para atender à Associação de Pequenos 
Agricultores Familiares do Assentamento Boa 
Esperança no Município de Alto Rio Novo – ES, em 
atendimento ao pedido enviado a nosso gabinete pelo 
Sr. Izaias Dias Ferraz. (Doc. anexo) 

Os motivos que impulsionam o presente 
pedido é a suma importância para os agricultores, 
ajudando assim a transportar os produtos até o seu 
destino, valorizando cada vez mais o desempenho 
dos produtores rurais.  

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

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2010. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
242/2010, que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 243/2010 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 141, VIII e 
174 do Regimento Interno, constante da Resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, depois de ouvida a 
Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

- Aquisição de (01) um Secador de 
Café equipado com Elevador para 
atender à Associação de Pequenos 
Agricultores Familiares do 
Assentamento Laje Santo Antônio no 
município de Alto Rio Novo – ES. 

 
Tal indicação tem por finalidade Aquisição 

de (01) um Secador de Café equipado com Elevador 
para atender à Associação de Pequenos Agricultores 
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Familiares do Assentamento Laje Santo Antônio no 
município de Alto Rio Novo – ES, em atendimento 
ao pedido enviado a nosso gabinete pelo Sr. Nemias 
Gonçalves. (Doc. anexo) 

Os motivos que impulsionam o presente 
pedido são de suma importância para os agricultores 
no preparo do solo, objetivando o cultivo de lavouras, 
valorizando cada vez mais seus produtos e dando 
uma vida digna aos produtores rurais. É preciso 
apoiar o homem do campo, oferecendo maquinários, 
estradas em condições adequadas, sementes etc.  

Só assim estaremos dando ao trabalhador 
rural a oportunidade de laborar e tornar mais 
produtiva sua pequena gleba de terra, gerando 
melhores condições de vida e consequentemente 
combatendo o êxodo rural. 

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

 
Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2010. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão a Indicação n.º 
243/2010, que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1873/2010, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o aluno 
Eduardo Mariano Costa, da Escola Estadual Ana 
Portela de Sá, de Vila Pavão, por representar Estado 
do Espírito Santo e por ter seu projeto de lei entre os 
nove aprovados na sétima edição do programa 
Parlamento Jovem Brasileiro, em Brasília, que este 
ano teve como tema O Jovem e o Mercado de 
Trabalho.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1873/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1874/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com as 

empresárias Sueli Faiçal e Gabriela Faiçal, 
proprietárias do Restaurante D’Bem, pelo 
empreendedorismo ao produzir alimentos orgânicos e 
artesanais.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1874/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1875/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Paulo Cesar Hartung Gomes, Governador do 
Estado do Espírito Santo, e com  Senhor Lucas 
Izoton, presidente da Federação das Indústrias do 
Espírito Santo, pela realização da 1ª Mostra de 
Educação Profissional do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1875/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1876/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
ginasta Emanuelle Lima pela conquista do Prêmio 
Brasil Olímpico.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1876/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1877/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Doutor Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, 
diretor-presidente da Rede Gazeta de Comunicações, 
e com o jornal A Gazeta pela publicação do caderno 
especial “Os médicos que os médicos preferem”.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1877/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1878/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor José Henrique Murad Neffa pela posse no 
cargo de diretor regional da Associação Capixaba de 
Supermercados - Acaps.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1878/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1879/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com os 
advogados Flávio Cheim Jorge e Marcelo Abelha 
Rodrigues pelo lançamento do livro  Direito 
Processual e a Administração Pública, do livro 
Temas de Improbidade Administrativa, e do livro 
Código Florestal - 45 anos, Estudos e Reflexões.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1879/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1880/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Rodrigo Perim pela posse no cargo de vice-
presidente de Assuntos de Pequenas Empresas da 
Associação Capixaba de Supermercados - Acaps.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1880/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1881/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor José Antônio Bof Buffon, diretor-presidente 
do Bandes, pela inauguração do Centro de 
Documentação e Memória.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1881/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1882/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Senhora Dayse Maria Oslegher Lemos, Secretária de 
Estado da Cultura, e com a Senhora Neila Horta, 
diretora do Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio 
Del Santo, por receber a exposição de Tarcila do 
Amaral. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1882/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1883/2010, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de congratulações com o 
Juiz Telêmaco Antunes de Abreu Filho pela posse no 
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1883/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1884/2010, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de congratulações com o 
Juiz Dair José Bregunce de Oliveira pela posse no 
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1884/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1885/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Senhor Braulio José Braz, diretor-presidente da 
Vitoriawagen, pela solenidade da inauguração da 
nova Vitoriawagen Serra.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1885/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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(Comparecem os Senhores 
Deputados Reginaldo Almeida, 
Doutor Wolmar Campostrini e 
Marcelo Santos) 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 1886/2010, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com o 
Secretário Idelbrando Silva de Souza pela realização 
do 1º Encontro de Agricultores de Pedro Canário.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1886/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1887/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Doutor César Fracalossi Barbieri, presidente da 
Sociedade Capixaba de Oftalmologia, pela realização 
do XX Simpósio Nacional da Sociedade Brasileira de 
Lentes de Contato, Córnea e Refratometria, evento 
que reuniu importantes nomes nacionais e 
internacionais da oftalmologia.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1887/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1888/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Doutor Joaquín Barraquer, médico oftalmologista, 
pela realização do XX Simpósio Nacional da 
Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e 
Refratometria, evento que reuniu importantes nomes 
nacionais e internacionais da oftalmologia.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1888/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1889/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Doutor Claudio Medina da Fonseca, diretor da Escola 

Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia – 
Emescam, pelo lançamento da nova ferramenta 
destinada ao ensino e aprendizagem e à pesquisa, o 
Alerto Student, tecnologia inédita no Brasil que 
contribuirá com o desenvolvimento de sistemas para 
a área de Saúde.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1889/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1890/2010, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Doutor 
Vicente de Paulo Camara Costa, do Laboratório São 
Vicente, pelos trinta anos de serviços prestados ao 
Município de Nova Venécia e adjacências. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1890/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1891/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do 
Espírito Santo, pelo lançamento do Livro do IASES 
2003 – 2010 e pela apresentação do Plano 
Estratégico 2010 - 2014. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1891/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1892/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado 
do Espírito Santo por receber o 4º Prêmio de 
Jornalismo Cooperativista. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1892/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1893/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Caixa Econômica Federal pela inauguração da 
Agência Conceição de Linhares, localizada no bairro 
Conceição, em Linhares, Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1893/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1894/2010, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com a professora 
Ana Maria Mascarello Dalla Bernardina pelo 
lançamento do livro intitulado Recordações de Ana.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1894/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1895/2010, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor José Suzano de Almeida, presidente da 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuos dos 
Servidores Públicos Federais do Estado do Espírito 
Santo – Coopesefes, pela realização da festa de 
comemoração do aniversário de dez anos de 
existência da Cooperativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1895/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1896/2010, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Senhora Maria da Glória Brito Abaurre, diretora da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 
SEAMA, e com a Senhora Sueli Passoni Tonini, 
diretora-presidente do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, pela 
realização do seminário Ciência, Educação e 
Conservação da Biodiversidade, realizado no Museu 
de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa, 
Espírito Santo.  

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1896/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1897/2010, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Wilson Vettorazzo Calil, presidente do 
Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do 
Estado do Espírito Santo – Sindibares, e da 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ES 
– Abrasel; com o Senhor Pedro Perim, presidente 
do Sindicato dos Hotéis do Estado do Espírito 
Santo – Sindihotéis, e com o Senhor Nerleo Caus 
de Souza, presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis – ES – ABIH, pela cerimônia 
de abertura da Sabores 2010 – 10ª Edição do 
Congresso e Feira para Bares, Restaurantes, 
Hotéis e Similares, realizada no Pavilhão de 
Carapina.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1897/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1898/2010, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Senhor Enio Bergoli da Costa, Secretário de Estado 
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – 
SEAG, e com o Senhor Evair Vieira de Melo, 
Secretário do Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper, pela 
realização da solenidade de lançamento do Polo de 
Acerola da Região do Sul do Estado do Espírito 
Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1898/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1899/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Conselho Estadual dos Direitos Humanos pela 
realização da II Semana Estadual dos Direitos 
Humanos.  
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 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1899/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1900/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário pela 
posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1900/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1901/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
aluno Eduardo Mariano Costa, da Escola Estadual 
Ana Portela de Sá, de Vila Pavão, por representar 
nosso Estado e por ter seu projeto de lei entre os 
nove aprovados na sétima edição do programa 
Parlamento Jovem Brasileiro, em Brasília, que 
este ano teve como tema O Jovem e o Mercado de 
Trabalho.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1901/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1902/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Hilário Roepke, Prefeito de Santa Maria de 
Jetibá, e com o Senhor Enio Bergoli da Costa, 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, pela 
inauguração do asfaltamento do trecho São 
Sebastião a Alto Sebastião e do trecho que dá 
acesso a Recreio e às proximidades da Pousada 
Paraíso.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1902/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1903/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Wanzete Kruger, Prefeito de Domingos 
Martins, e com o Senhor Enio Bergoli da Costa, 
Secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, pela 
solenidade de assinatura de ordem de serviço de 
asfaltamento do trecho Aracê Sede à Fazenda 
Fontes e pela inauguração do asfaltamento da 
Estrada Rodolpho Nicolau Douro, que liga a BR 
262 a Ribeirão dos Lagos.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1903/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1904/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
fotógrafo Paulo Bonino pelo lançamento do livro 
Objetiva de Paulo Bonino, em comemoração aos 
seus cinquenta anos de carreira. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1904/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 1905/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o Juiz 
de Direito Telêmaco Antunes de Abreu Filho pela 
promoção ao cargo de Desembargador do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1905/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1906/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o Juiz 
de Direito Dair José Bregunce de Oliveira pela 
promoção ao cargo de Desembargador do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.  
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 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1906/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1907/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Enio Bergoli da Costa, Secretário de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca – SEAG, e com o Senhor Evair Vieira de 
Melo, Secretário do Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - 
Incaper, pelo lançamento do 1º Polo Diversificado 
de Frutas, para a Região Noroeste do Espírito 
Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1907/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1908/2010, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
engenheiro Eduardo Antonio Mannato Gimenes, 
diretor-geral do Departamento de Estradas de 
Rodagens do Estado do Espírito Santo – DER/ES, 
pela execução das obras de recuperação da Praia 
Central de Marataízes, que foram ilustradas no 
Exemplar do Registro Histórico, Técnico e 
Fotográfico dos Serviços Realizados.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1908/2010, que acaba de ser lido. 
 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 
Doutor Hércules. 
  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, registramos nesta 

Casa de Leis o evento que fizemos e do qual 
participamos, ontem, dia 12 de dezembro de 2010, 
na Praia da Costa. Foi a 1.ª Caminhada Doe Vida 
em Vida – Doe Medula, uma mobilização pela 
doação de sangue e de medula óssea. Solicito ao 
cameraman que focalize estas camisas usadas 
durante a caminhada. 

Lembramos às pessoas que nos assistem a 
importância da doação. Tem uma mãe sofrendo 
com uma criança de três anos de idade 
necessitando de doação de medula óssea. 
Precisamos de pelo menos cem mil doadores para 
encontrarmos uma pessoa compatível para essa 
doação. Ontem, naturalmente vimos muitas 
pessoas passeando na orla, tomando banho na Praia 
da Costa, mas estávamos neste movimento 
importante pela vida. 
 Registramos, também, que a nossa luta 
nesta Casa de Leis e também por muitos anos na 
nossa militância política e como médico é pela 
doação e transplante de órgãos.  

Participamos da abertura do 2.º Congresso 
Capixaba de Doação e Transplante de Órgãos e 
Tecidos, realizado de 09 a 11 de dezembro último. 
Agradecemos ao Senhor Adauto Vieira ter 
conseguido que um congresso tão importante como 
esse fosse realizado no nosso Estado do Espírito 
Santo.  

Para quem não conhece, esta fitinha que 
temos presa na lapela de nosso terno é o símbolo da 
luta pela doação e transplante de órgãos.  O 
Espírito Santo estava em penúltimo lugar no País em 
transplantes de órgãos. Hoje o Espírito Santo é o 
quarto no País. Mas ainda tem na fila de espera mais 
de mil e seiscentas pessoas aguardando um órgão 
para ser transplantado. O Senhor Adauto Vieira em 
sido um baluarte, um guerreiro nesse sentido. S.S.ª é 
um transplantado hepático. Ele diz: Meu fígado está 
aqui, o meu problema está resolvido, agora preciso 
resolver o dos outros. 

Na semana passada a menina Raíssa dos 
Santos, de 16 anos, morreu vítima de uma bala 
perdida. Na saída do atendimento que faço toda 
quarta-feira, por volta das 22h, fui à casa da família 
dessa moça dar parabéns aos pais, pessoas simples, 
humildes, residentes em Morada da Barra. Para quem 
não conhece o bairro, está localizado em Terra 
Vermelha, Município de Vila Velha, próximo à 
Lagoa de Jabaeté. Fui dar os parabéns aos pais pelo 
desprendimento de fazer com que as córneas da 
sua filha fossem doadas permitindo que duas 
pessoas enxergassem. Esse é um momento muito 
importante. É preciso que a população entenda que 
doar órgãos é um desprendimento ímpar. Não é 
preciso preocupação, pois ninguém vai tirar órgãos 
de pessoas vivas. Existe uma equipe que vai 
verificar a morte encefálica e só depois, então, é 
retirado o órgão a ser doado. Não é possível se 
continuar enterrando pessoas com órgãos que 
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poderiam salvar outras vidas. Mas vamos continuar 
fazendo nossa parte.  

O Governo do Estado, por meio do Secretário 
de Estado da Saúde, Senhor Anselmo Tozi, tem dado 
todo o suporte e tem feito um trabalho incessante, 
muito bonito. Não é mais necessário colocar na 
carteira de identidade a frase Eu sou doador de 
órgão; isso não existe mais. É só manifestar para a 
família o desejo de ser doador no caso de 
falecimento, principalmente em acidente, deixar claro 
que gostaria que seus órgãos dessem vida a outras 
pessoas. 

Parabenizamos todas as pessoas envolvidas 
nesse trabalho de doação de órgãos. E para essa mãe 
desesperada que estava na caminhada dizemos para 
ter fé em Deus que conseguiremos uma pessoa entre 
cem mil para doar medula óssea para sua filha. 
(Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Wanildo Sarnáglia e retira-se 
momentaneamente a Senhora 
Deputada Aparecida Denadai) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, inicialmente 
parabenizamos o Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos que na semana anterior lançou revista 
alusiva aos quinze anos de existência do Conselho 
Estadual dos Direitos Humanos e de suas 
atividades, resgatando toda história desse 
Conselho. Uma revista bem elaborada e que deixa 
para a história o resgate de toda essa caminhada. 

Parabenizamos o Presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos Humanos, Senhor Bruno 
Toledo, e todos os integrantes do Conselho; a 
Prefeitura Municipal de Vitória pela aprovação da 
sexta vez consecutiva do 6.º Pluricidade: Direitos 
Iguais e Respeito às Adversidades. Trata-se de uma 
série de atividades em torno do tema da cidadania e 
dos direitos humanos, iniciadas no último dia 
dezesseis e que vai até o dia quinze desta semana.  

Queremos também, Senhor Presidente, deixar 
registrado um artigo do Frei Betto, amigo querido 
que viveu na Grande Vitória durante muito tempo e 
que militou conosco nas comunidades eclesiais de 
base, artigo intitulado Obrigado Lula. E como o 
tempo não será suficiente para ler todo o artigo 
solicito a V. Ex.ª, Senhor Presidente, que autorize a 
publicação deste na íntegra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Está autorizada a publicação na 
íntegra, nos Anais desta Casa, do artigo Obrigado 
Lula. 

 O SR. CLAUDIO VEREZA – O artigo diz: 
 
 “Nunca antes na história deste país 
um metalúrgico havia ocupado a 
Presidência da República. Quantos 
temores e terrores a cada vez que 
você se apresentava como candidato! 
Diziam que o PT, a ferro e fogo, 
implantaria o socialismo no Brasil. 
 
Quanta esperança refletida na 
euforia que contaminou a Esplanada 
dos Ministérios no dia de sua posse! 
Decorridos oito anos, eis que a 
aprovação de seu governo alcança o 
admirável índice de 84% que o 
consideram ótimo e bom. Apenas 3% 
o reprovam.  
 
O Brasil mudou para melhor. Cerca 
de 20 milhões de pessoas, graças ao 
Bolsa Família e a outros programas 
sociais, saíram da miséria, e 30 
milhões ingressaram na classe 
média. Ainda temos outros 30 
milhões sobrevivendo sob o espectro 
da fome e quem sabe o Fome Zero, 
com seu caráter emancipatório, a 
tivesse erradicado se o seu governo 
não o trocasse pelo Bolsa Família, 
de caráter compensatório, e que até 
hoje não encontrou a porta de saída 
para as famílias beneficiárias. 
 
Você resgatou o papel do Estado 
como indutor do desenvolvimento e, 
por meio dos programas sociais e da 
Previdência, promoveu a 
distribuição de renda que aqueceu o 
mercado interno de consumo. O 
BNDES tornou as grandes empresas 
brasileiras competitivas no mercado 
internacional. Tomara que no 
governo Dilma seja possível destinar 
recursos também a empreendimentos 
de pequeno e médio porte e favorecer 
nossas pesquisas em ciência e 
tecnologia. 
 
Enquanto os países metropolitanos, 
afetados pela crise financeira, 
enxugam a liquidez do mercado e 
travam o aumento de salários, você 
ampliou o acesso ao crédito (R$ 1 
trilhão disponíveis), aumentou o 
salário mínimo acima da inflação, 
manteve sob controle os preços da 
cesta básica e desonerou 
eletrodomésticos e carros. Hoje, 72% 
dos domicílios brasileiros possuem 
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geladeira, televisor, fogão, máquina 
de lavar, embora 52% ainda 
careçam de saneamento básico.  
 
Seu governo multiplicou o emprego 
formal, sobretudo no Nordeste, cujo 
perfil social sofre substancial 
mudança para melhor. Hoje, numa 
população de 190 milhões, 105 
milhões são trabalhadores, dos quais 
59,6% possuem carteira assinada. É 
verdade que, a muitos, falta melhor 
qualificação profissional. Contudo, 
avançou-se: 43,1% completaram o 
ensino médio e 11,1% o ensino 
superior. 
 
Na política externa, o Brasil 
afirmou-se como soberano e 
independente, livrando-se da órbita 
norte-americana, rechaçando a Alca 
proposta pela Casa Branca, 
apoiando a Unasul e empenhando-se 
na unidade latino-americana e 
caribenha. Graças à sua vontade 
política, nosso país mira com 
simpatia a ascensão de novos 
governantes democráticos-populares 
na América Latina; condena o 
bloqueio dos EUA a Cuba e defende 
a autodeterminação deste país; 
investe em países da África; estreita 
relações com o mundo árabe; e 
denuncia a hipocrisia de se querer 
impedir o acesso do Irã ao urânio 
enriquecido, enquanto países 
vizinhos a ele, como Israel, dispõem 
de artefatos nucleares. 
 
Seu governo, Lula, incutiu 
autoestima no povo brasileiro e, 
hoje, é admirado em todo o mundo. 
Poderia ter sido melhor se houvesse 
realizado reformas estruturais, como 
a agrária, a política e a tributária; 
determinado a abertura dos arquivos 
da ditadura em poder das Forças 
Armadas; duplicado o investimento 
em educação, saúde e cultura. 
 
Nunca antes na história deste país 
um governo respaldou sua Polícia 
Federal para levar à cadeia dois 
governadores; prender políticos e 
empresários corruptos; combater 
com rigor o narcotráfico. Pena que o 
Plano Nacional dos Direitos 
Humanos 3 — quase um plágio dos 1 
e 2 do governo FHC — tenha sido 
escanteado por preconceitos e 

covardia de ministros que o 
aprovaram previamente e não 
tiveram a honradez de defendê-lo 
quando escutaram protestos de vozes 
conservadoras. 
 
Espero que o governo Dilma 
complemente o que faltou ao seu: a 
federalização dos crimes contra os 
direitos humanos; uma agenda mais 
agressiva em defesa da preservação 
ambiental, em especial da Amazônia; 
a melhoria do nosso sistema de 
saúde, tão deficiente que obriga 40 
milhões de brasileiros a dependerem 
de planos de empresas privadas; a 
reforma das redes de ensino público 
municipais e estaduais. 
 
Seu governo ousou criar, no ensino 
superior, o sistema de cotas. Criou 
também o ProUni e o Enem. Ampliou 
o número de escolas técnicas e deu 
maior atenção às universidades 
federais. Mas é preciso que o 
governo Dilma cumpra o preceito 
constitucional de investir 8% do PIB 
em educação. 
 
Obrigado, Lula, por jamais 
criminalizar movimentos sociais; 
preservar áreas indígenas como 
Raposa Serra do Sol; trazer Luz para 
Todos. Sim, sei que você não fez mais 
do que a obrigação. Para isso foi 
eleito. Mas considerando os demais 
governantes de nossa história 
republicana, tão reféns da elite e com 
nojo do “cheiro de povo”, como um 
deles confessou, há que reconhecer 
os avanços e méritos de sua 
administração. 
 
Deus permita que, o quanto antes, 
você consiga desencarnar-se da 
Presidência e voltar a ser um 
cidadão militante em prol do Brasil e 
de um mundo melhor.” 

 
Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados César Colnago e Luzia 
Toledo) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Atayde Armani. 
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 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, declino.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, 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 ao Senhor Deputado Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, telespectadores da TV 
Assembleia, boa-tarde. Não posso deixar de falar na 
tarde de hoje, tendo em vista que puxo a sardinha 
para o Vila Velha Tritões, time de futebol americano 
do Município de Vila Velha, onde resido, que esse 
time foi campeão do Torneio Nacional de 
Touchdown. Eles foram campeões neste sábado. 
Venceram o Vasco da Gama Patriotas, em São 
Paulo, na Vila Belmiro. Mais uma vez o Vasco da 
Gama Patriotas é vice do Vila Velha Tritões. 
 Faço uso da palavra apenas para homenagear 
esses rapazes, inclusive meu filho, Danilo de Sá. Ele 
joga no Vila Velha Tritões e é wide receiver, 
recebedor de longa distância. Fico feliz de ver que o 
futebol é tão democrático. Pode gordinho e magrinho, 
como o meu filho. Tem lugar para todos que se 
destacam e têm habilidade na posição definida para 
eles. 

O futebol americano é muito democrático. É 
um esporte de competição e está competindo para 
poder ganhar espaço. No Estado do Espírito Santo 
temos dificuldade, inclusive no futebol de campo, 
pois as principais agremiações hoje, infelizmente, 
não estão nem na terceirona. Fomos bem no Beach 
Soccer e agora no futebol americano.  

Queremos, na verdade, parabenizar esses 
meninos que fazem o futebol americano pelo 
Município de Vila Velha. Mandamos um abraço para 
o Saulo, que fez o Touchdown, ou seja, os seis 
pontos. Não sabemos ao certo os nomes, mas é a área 
do gol. O Saulo foi a grande revelação do 
campeonato, junto com os outros meninos que 
também brilharam. Destacamos o José e tantos 
outros. Não podemos deixar de fora o Danilo de Sá.  

Senhor Presidente, prepararemos, se tivermos 
tempo, uma sessão para trazermos esses meninos 
nesta Casa porque pode ser uma modalidade 

esportiva que se alastre no Estado do Espírito Santo 
com esse campeonato em que o Vila Velha Tritões 
saiu vitorioso. 
 Registramos o nosso abraço para os meninos 
e o nosso agradecimento ao Governo do Estado que 
ajudou oferecendo ônibus da empresa Águia Branca; 
ao Senhor Neucimar Fraga, Prefeito do Município de 
Vila Velha, que muito ajudou a equipe para que esta 
pudesse se deslocar. Foram dezessete horas de 
viagem de ônibus até o Estado de São Paulo para 
trazerem essa grandiosa taça, sendo vitoriosos 
representando o Estado do Espírito Santo. 

Parabenizamos o Vila Velha Tritões; o Saulo; 
o Bruno, técnico da equipe; o Raoni, líder da defesa; 
o João, líder do ataque, e a todos que trouxeram essa 
belíssima taça para todos nós capixabas, 
especialmente para o povo canela-verde, povo do 
Município de Vila Velha. 

Um beijo no coração para o Vila Velha 
Tritões que tem o nosso carinho, a nossa 
consideração, o nosso respeito e o nosso apoio. 
(Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado Da 
Vitória) 

 
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 Paulo Roberto. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 

Presidente, declino e peço ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos que também o faça para adiantarmos 
a sessão, pois temos três vetos do Governo 
encabeçando a Ordem do Dia, matérias que exigem 
quorum qualificado, que precisam ser votados a fim 
de desobstruirmos a pauta. Há vários projetos 
importantes do Governo, como contratação 
temporária e autorização para que algumas entidades 
das áreas social e ambiental ainda neste ano recebam 
recursos. Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, atendendo ao pedido do Líder do 
Governo, pois sou sensível quando se trata de 
matérias do Governo que tramitam nesta Casa, 
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abriremos mão do direito que temos previsto no 
Regimento Interno para adentramos imediatamente 
na Ordem do Dia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – O Senhor Deputado Marcelo Santos, 
declinando da palavra, facilitou sobremodo para que 
entrássemos na Ordem do Dia. 
 Não havendo mais oradores que queiram 
fazer uso da palavra na fase das Comunicações, 
passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 
da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 69/2009, de autoria do Deputado 
Doutor Hércules, que determina que as Agências 
Bancárias localizadas no Estado disponibilizem em 
seus terminais de Auto Atendimento, todos os valores 
de cédulas em circulação no território nacional. 
Publicado no DPL do dia 31/03/2009. Mensagem de 
veto n.º 173/2010, publicada no DPL do dia 
17/11/2010. Parecer n.º 544/2010, da Comissão de 
Justiça, pela manutenção do veto total. Veto vencido 
em 11/12/2010. 

 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto 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. Publicado no DPL do dia 16/12/2008. 
Mensagem de veto n.º 174/2010, publicada no DPL 
do dia 17/11/2010. Parecer n.º 545/2010, da 
Comissão de Justiça, pela manutenção do veto total. 
Veto vencido em 11/12/2010. 

 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 

da Constituição Estadual, do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei n.º 701/2009, de autoria 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. Mensagem de veto n.º 175/2010, 
publicada no DPL do dia 17/11/2010. Parecer n.º 
546/2010, da Comissão de Justiça, pela manutenção 
do veto parcial. Veto vencido em 11/12/2010. 

 
Votação da redação final do Projeto de 

Resolução n.º 14/2009, de autoria da Deputada Luzia 
Toledo, que institui a Comenda “Julio Biancucci” no 
âmbito da Assembleia Legislativa. Publicado no DPL 
do dia 24/08/2009. Parecer nº. 01/2010, da Mesa 
Diretora, pela aprovação, dispensada a publicação na 
Sessão Ordinária do dia 13/12/2010. 

Votação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 110/2010, de autoria do Deputado Claudio 
Vereza, que dispõe sobre alteração da Lei nº 9.462, 
de 11.06.2010, que institui o Dia Estadual do Perito 
Oficial. Publicado no DPL do dia 10/05/2010. 
Parecer n.º 543/2010, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação, dispensada a publicação na Sessão 
Ordinária do dia 13/12/2010. 

 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 300/2009, da Deputada Janete de Sá, que garante 
às pessoas com deficiência o direito de preferência no 
atendimento nas repartições públicas e na iniciativa 
privada no Estado. Publicado no DPL do dia 
03/07/2009. Parecer n.º 489/2010, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
10/12/2010. 

 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 387/2009, do Ex-Deputado Luciano Pereira que 
declara como Patrimônio Imaterial, integrantes do 
Patrimônio Cultural do Estado do Espírito Santo, a 
Moqueca e a torta Capixaba. Publicado no DPL do 
dia 24/08/2009. Parecer n.º 490/2010, da Comissão 
de Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
10/12/2010. 

 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 91/2010, da Deputada Luzia Toledo, que institui 
no Estado o mês de outubro como o Mês de Combate 
ao Câncer de Mama. Publicado no DPL do dia 
23/04/2010. Parecer n.º 491/2010, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
10/12/2010. 

 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 269/2010, oriundo da Mensagem Governamental 
n.o 205/2010, que inclui a Entidade Instituto 
Perspectiva de Pesquisa e Recuperação da 
Dependência Química no Quadro Demonstrativo de 
Subvenções Sociais e no Quadro Demonstrativo de 
Auxílios do Fundo Estadual de Saúde, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, no Anexo V da Lei 
Orçamentária n.º 9.400, de 20 de janeiro de 2010, 
para o fim que especifica. Publicado no DPL do dia 
07/12/2010. Parecer oral da Comissão de Finanças, 
pela aprovação. 

 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 266/2010, oriundo da Mensagem Governamental 
n.o 203/2010, que inclui a Entidade Ecos - Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento Socioambiental no 
Quadro Demonstrativo de Contribuições da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento 
Aquicultura e Pesca, no Anexo V da Lei 
Orçamentária n.º 9.400, de 20 de janeiro de 2010, 
para o fim que especifica. Publicado no DPL do dia 
07/12/2010. Parecer oral da Comissão de Finanças, 
pela aprovação. 
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Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 265/2010, oriundo da Mensagem Governamental 
n.o 202/2010, que inclui da Entidade Fundação 
Manoel dos Passos Barros no Quadro Demonstrativo 
de Subvenções Sociais e no Quadro Demonstrativo 
de Auxílios da Secretaria de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social - Fundo 
Estadual de Assistência Social, no Anexo V da Lei 
Orçamentária n.º 9.400, de 20 de janeiro de 2010, 
para o fim que especifica. Publicado no DPL do dia 
07/12/2010. Parecer oral da Comissão de Finanças, 
pela aprovação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 45/2010, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 201/2010, que dispõe 
sobre prazos de contratações temporárias de pessoal 
para atender as necessidades do Sistema 
Penitenciário da Secretaria de Estado da SEJUS. 
Publicado no DPL do dia 07/12/2010. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. Na 
Comissão de Cidadania, não houve quorum para 
deliberação da matéria e na Comissão de Segurança, 
o Deputado Da Vitória se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 08/12/2010. (Prazo até o dia 15/12/2010). 
Existe emenda ao projeto para ser analisada pelas 
Comissões. (COMISSÕES DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 262/2010, da Mesa Diretora, que extingue, 
cria e transforma cargos do quadro permanente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
02/12/2010. Existe emenda ao projeto para ser 
analisada pelas Comissões. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.o 14/2010, da Mesa Diretora, que 
dispõe sobre a estrutura organizacional dos serviços 
administrativos da Secretaria da Assembleia 
Legislativa e sobre o plano de cargos e carreiras dos 
seus respectivos servidores. Publicado no DPL do dia 
07/12/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS E  MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 44/2010, da Mesa Diretora, 
que altera dispositivos da Lei Complementar n.º 287, 
de 14.06.2004, que dispõe sobre a organização da 
Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 
02/12/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 43/2010, oriundo da 
Mensagem n.º 06/2010, do Tribunal de Justiça do 
Estado, que altera, acrescenta e modifica dispositivos 
da Lei Complementar n.º 234, Código de 
Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo; 
da Lei Complementar n.º 566/2010, Reestruturação e 
Modernização da Estrutura Organizacional 
Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado; e da 
Lei Ordinária n.º 9.497/2010, Plano de Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder 
Judiciário do Estado. Publicado no DPL do dia 
30/11/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 370/2007, do Deputado Doutor Rafael 
Favatto, que assegura à pessoa portadora de 
deficiência física, mental ou sensorial prioridade de 
vaga em Escola da Rede Pública Estadual próxima a 
sua residência. Publicado no DPL do dia 18/09/2007. 
Parecer n.º 596/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 470/2008, do Deputado Euclério Sampaio, 
que torna obrigatória a fixação de cartazes com fotos 
de crianças e adolescentes desaparecidos nas estações 
rodoviárias localizadas no Estado. Publicado no DPL 
do dia 16/12/2008. Pareceres n.ºs 337/2010, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
105/2010, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação. (COMISSÕES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 123/2009, do Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, que dispõe sobre a continuidade da 
prestação de serviços essenciais aos consumidores 
desempregados. Publicado no DPL do dia 
24/04/2009. Pareceres n.ºs 456/2009, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 131/2009, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação e 40/09, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, pela rejeição. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 358/2009, da Deputada Aparecida Denadai, 
que cria o monitoramento obrigatório da violência 
contra o idoso e a comissão de acompanhamento e 
controle. Publicado no DPL do dia 13/08/2009. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS).  
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Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 463/2009, do Deputado Dary Pagung, que 
dispõe sobre a proibição dos profissionais da área de 
saúde que atuam no âmbito do Estado de utilizarem 
equipamentos de proteção individual com os quais 
trabalham tais como jalecos e aventais, fora do seu 
ambiente de atuação e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 13/10/2009. Pareceres n.ºs 
644/2009, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emenda, 204/2009, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação, com emenda 
e 03/10, da Comissão de Saúde, pela rejeição. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 530/2009, do Deputado Dary Pagung, que 
inclui inciso VII ao Artigo 4º da Lei n.º 8.777 de 
18/12/2007, que disciplina as atividades de “lan 
house”, “cibercafés”, “cyber offices” e 
estabelecimentos congêneres. Publicado no DPL do 
dia 18/11/2009. Parecer n.º 483/2010, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade. (COMISSÕES 
DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 566/2009, do Deputado César Colnago, 
revogando a Lei n.º 5.550, de 24 de dezembro de 
1997, e suas alterações que obriga os produtores e 
engarrafadores de bebidas alcoólicas a colocarem no 
rótulo a seguinte frase: O álcool faz mal à saúde, 
evite excesso. Publicado no DPL do dia 25/01/2010. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 567/2009, do Deputado Marcelo Santos, 
que institui a Política Estadual de Incentivo ao 
Transporte por bicicletas, na forma que especifica. 
Publicado no DPL do dia 25/01/2010. Na Comissão 
de Justiça, o parecer n.º 182/2010, que é pela 
inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia 
27/05/2010 e rejeitado em Plenário na Sessão 
Ordinária do dia 01/06/2010. Parecer n.º 86/2010, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
(COMISSÕES DE MOBILIDADE URBANA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 593/2009, da Deputada Aparecida Denadai, 
que dispõe sobre a afixação de cartazes informativos, 
nos postos de combustíveis e nos restaurantes 
localizados às margens das rodovias estaduais, 
alertando motoristas de caminhão sobre os riscos de 
dirigirem sob efeito de álcool, drogas e 

medicamentos. Publicado no DPL do dia 10/12/2009. 
Pareceres n.ºs 48/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emenda; 05/2010, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação, 
04/2010, da Comissão de Segurança, pela aprovação 
e 53/2010, da Comissão de Saúde, pela aprovação, 
com emenda. (COMISSÃO DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 685/2009, do Deputado Da Vitória, 
alterando o inciso II do artigo 2.º da Lei n.º 5.229, de 
04/06/1996, que obriga as agências e postos de 
serviços bancários deste Estado, a instalarem porta 
eletrônica de segurança individualizada, em todos os 
acessos destinados ao público. Publicado no DPL do 
dia 03/02/2010. Parecer n.º 346/2010, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade. (COMISSÕES 
DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 05/2009, do Deputado Paulo 
Roberto, que altera a redação dos artigos 39 e 44-A 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado, incluindo a Qualificação Profissional, como 
assunto de competência da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital, 
Biossegurança e Petróleo e seus Derivados. 
Publicado no DPL do dia 14/04/2009. Na Comissão 
de Justiça, o parecer n.º 122/2010, que é pela 
inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia 
30/04/2010 e rejeitado em Plenário na Sessão 
Ordinária do dia 11/05/2010. (COMISSÕES DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 09/2009, do Deputado Da Vitória, 
que institui a Semana Legislativa de Proteção ao Rio 
Doce a ser realizada anualmente pela Assembléia 
Legislativa do Estado. Publicado no DPL do dia 
16/06/2009. Pareceres n.os 191/2010, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e 07/2010, da 
Comissão de Meio Ambiente, pela aprovação. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 18/2009, do Deputado Marcelo 
Santos, que altera a alínea “g” do inciso I do artigo 
23 e o § 3º do artigo 187, ambos da Resolução n.º 
2.700 de 15/07/2009 - Regimento Interno, que trata 
sobre o orador desviar-se da matéria relativa à 
proposição em discussão. Publicado no DPL do dia 
22/09/2009. Parecer n.º 350/2010, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade. (Em anexo, por se 
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tratar de matéria correlata, Projeto de Lei n.º 05/2010, 
da Deputada Aparecida Denadai, publicado no DPL 
do dia 11/05/2010). (MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 30/2009, do Deputado Cláudio 
Vereza, que destina 30% da Programação da Rádio 
da Assembleia Legislativa do Estado para a música 
capixaba. Publicado no DPL do dia 23/11/2009. 
Pareceres n.os 376/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 07/2010, da Comissão de 
Cultura, pela aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 20/2010, do Deputado 
Euclério Sampaio, que modifica a composição do 
Conselho de Polícia, alterando a Lei Complementar 
n.º 04, de 15 de janeiro de 1990. Publicado no DPL 
do dia 17/06/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 64/2010, do Deputado Reginaldo Almeida, 
que dispõe sobre a afixação, nas dependências das 
boates e casas noturnas congêneres, de cartazes 
alertando os freqüentadores dos riscos decorrentes do 
uso de drogas. Publicado no DPL do dia 26/03/2010. 
Parecer n.º 475/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 86/2010, do Deputado Doutor Rafael 
Favatto, dispondo que os serviços de Saúde do 
Estado, noticiem ao órgão responsável do Poder 
Executivo os casos de doença renal crônica. 
Publicado no DPL do dia 15/04/2010. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 106/2010, do Deputado Rodrigo Chamoun, 
que incentiva a agroindustrialização da produção dos 
agricultores familiares no Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 10/05/2010. 
Parecer n.º 455/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 178/2010, do Deputado Rodrigo Chamoun, 
que incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica 

na agricultura familiar no Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 17/06/2010. 
Parecer n.º 469/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE AGRICULTURA, DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 202/2010, da Deputada Janete de Sá, que 
garante aos consumidores o direito de optar por 
pacotes de serviços mais vantajosos sempre que estes 
forem disponibilizados pelo fornecedor. Publicado no 
DPL do dia 08/07/2010. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 207/2010, da Deputada Luzia Toledo, que 
altera a Lei n.º 8.745, de 12/12/2007, que obriga os 
estabelecimentos comerciais do Estado a utilizarem 
para acondicionamentos de produtos, embalagens 
plástico biodegradáveis e oxi-biodegradáveis-OBPs. 
Publicado no DPL do dia 14/07/2010. Parecer n.º 
461/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 249/2010, da Deputada Luzia Toledo, que 
dispõe sobre a Política Estadual de reciclagem de 
Materiais. Publicado no DPL do dia 17/11/2010. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SAÚDE E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 02/2010, do Deputado Atayde 
Armani, que institui a Comenda “Zilda Arns 
Neumann”, a ser concedida pela Assembleia 
Legislativa a médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais e outros profissionais dedicados à causa 
social. Publicado no DPL do dia 23/06/2010. Parecer 
n.º 426/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 06/2010, da Deputada Janete de Sá, 
que altera o § 2º do artigo 119 da Resolução n.º 
2.700, de 15.7.2009, Regimento Interno, 
acrescentando à fase das comunicações o tempo não 
utilizado durante o pequeno expediente. Publicado no 
DPL do dia 21/05/2010. Parecer n.º 474/2010, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. 
(MESA DIRETORA). 
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Discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 08/2010, do Deputado 
Theodorico Ferraço, que institui a Medalha 
Roberto Kaustsky a ser concedida pelo Estado do 
Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 
09/06/2010. Pareceres n.os 427/2010, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade e 102/2010, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação. (Em 
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de 
Resolução n.º 10/2010, da Deputada Luzia Toledo, 
publicado no DPL do dia 17/06/2010). 
(COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA).  

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 11/2010, do Deputado 
Paulo Roberto, que altera o artigo 39 do Regimento 
Interno, dispondo sobre a convocação dos 
membros suplentes nas Comissões Permanentes da 
Assembleia Legislativa. Publicado no DPL do dia 
29/06/2010. Parecer n.º 452/2010, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade. (MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 12/2010, do Deputado 
Atayde Armani, que dispõe sobre a concessão do 
título de Emérito Professor, aos integrantes do 
Quadro do Magistério Estadual. Publicado no DPL 
do dia 04/11/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE CIDADANIA, DE AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Discussão única, nos termos do art. 
66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 69/2009. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação o veto total aposto ao Projeto 

de Lei n.º 69/2009. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem 
favoráveis ao veto votarão SIM; os que forem 
contrários votarão NÃO.  
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos.  
 

(Procede-se ao registro dos votos) 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados   
Euclério Sampaio, Aparecida Denadai, 
Doutor Rafael Favatto, Giulianno, Reginaldo 
Almeida e Rudinho de Souza) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, César Colnago, 
Claudio  
Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, 
Freitas, Givaldo Vieira, Janete de Sá, 
Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Foletto, Paulo 
Roberto, Sargento Valter de Paula, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia; votam NÃO os 
Senhores Deputados Doutor Hércules 
e Doutor Wolmar Campostrini) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Senhores Deputados, votaram SIM 
dezessete Senhores Parlamentares; votaram NÃO 
dois Senhores Deputados; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o veto 
total aposto ao Projeto de Lei n.º 69/2009. 

Comunique-se ao Senhor Governador. 
Arquive-se o processo. 
 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei n.º 471/2008. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação o veto total aposto ao Projeto 

de Lei n.º 471/2008. 
A presente matéria exige votação nominal, 

que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
Os Senhores Deputados que forem 

favoráveis ao veto votarão SIM; os que forem 
contrários votarão NÃO.  

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

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, comparecem os Senhores 
Deputados  Doutor Rafael Favatto e 
Reginaldo Almeida) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, César Colnago, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Freitas, Givaldo Vieira, 
Janete de Sá, Luiz Carlos Moreira, 
Luzia Toledo, Marcelo Santos, Paulo 
Foletto, Paulo Roberto, Reginaldo 
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Almeida, Sargento Valter de Paula, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
vinte e um Senhores Parlamentares; uma abstenção 
do Presidente, regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica mantido o veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 471/2008. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Arquive-se o processo. 
 
 Discussão única, nos termos do art. 66, 
§6.º, da Constituição Estadual, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei n.º 701/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei n.º 701/2009. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem 
favoráveis ao veto votarão SIM; os que forem 
contrários votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
  

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retira-se o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani,César Colnago, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Freitas, Givaldo Vieira, 
Janete de Sá, Luiz Carlos Moreira, 
Luzia Toledo, Marcelo Santos, Paulo 
Foletto, Paulo Roberto, Reginaldo 
Almeida, Sargento Valter de Paula, 
Theodorico Ferraço e Wanildo 
Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
vinte Senhores Parlamentares; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o veto 
parcial aposto ao Projeto de Lei n.º 701/2009. 

Comunique-se ao Governador. 
 
Votação da redação final do Projeto de 

Resolução n.º 14/2009. 
Em votação. 

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

Aprovada. 
Em Mesa para promulgação. 
 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 110/2010. 
Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 300/2009. 
Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 387/2009. 
Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 91/2010. 
Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 269/2010. 
 Em votação. 

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

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 266/2010. 
 Em votação. 

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

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 265/2010. 
 Em votação. 



12723 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 

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

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Vandinho Leite e Sérgio 
Borges, e retira-se momentaneamente 
o Senhor Deputado Reginaldo 
Almeida) 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 45/2010. Existe 
emenda ao projeto para ser analisada pelas 
Comissões Permanentes. 
 Concedo a palavra à Comissão de Segurança, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados Doutor 
Hércules, Paulo Foletto, Marcelo Santos e Sargento 
Valter de Paula. 

 Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária realizada dia 08 de dezembro de 
2010 me prevaleci do prazo regimental para relatar o 
projeto, o que passarei a fazer neste momento. 
(Pausa) 

 Senhores membros da Comissão de 
Segurança, o Projeto de Lei Complementar n.º 
45/2010, oriundo da Mensagem Governamental n.o 
201/2010, dispõe sobre prazos de contratações 
temporárias de pessoal para atender às necessidades 
do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado da 
Justiça - Sejus. O Governador do Estado solicita a 
esta Casa de Leis autorização para prorrogar o prazo 
das contratações temporárias de pessoal por doze 
meses a contar de 1.º de fevereiro de 2011. Essa 
prorrogação é imprescindível para a continuidade dos 
trabalhos no sistema penitenciário, e visto que não 
haverá aumento do quantitativo de pessoal 
contratado, não haverá acréscimo de despesa. 

 Ressaltamos que o Estado, enquanto não se 
concretiza totalmente a realização de concursos 
públicos para contratação de pessoal, vem 
progressivamente substituindo, em todas as áreas, as 
designações temporárias por servidores efetivos. 
Compreendemos extremamente necessária essa 
autorização do Poder Legislativo ao Governo do 
Estado. 
 O Senhor Deputado Marcelo Santos, membro 
da Comissão de Segurança desta Casa, apresentou a 
seguinte emenda: 

 
EMENDA N.º /2010 AO PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
45/2010 
 
Fica incluído um parágrafo único no 
artigo 1.º do Projeto de Lei 

Complementar n.º 45/2010, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 
201/2010, com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º (...) 
 
Parágrafo único. Para efetivação 
das contratações previstas no caput 
deste artigo, será exigido do servidor 
a ser contratado a apresentação de 
certidão negativa de processo 
criminal, bem como de certidão 
comprovando que o pretendente ao 
cargo não foi condenado e nem está 
sofrendo processo administrativo 
disciplinar perante a administração 
pública.” 

 
Acolheremos a emenda compreendendo a 

preocupação do autor, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, de selecionar profissionais qualificados para 
um serviço peculiar e de muita responsabilidade para 
com a sociedade do nosso Estado.  
 O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar n.º 45/2010, acatando a 
emenda. (Muito bem!) (Pausa) 

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

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

- Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Segurança. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Retira-se momentaneamente a 
Senhora Deputada Luzia Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Wanildo Sarnáglia, Paulo Roberto, Da 
Vitória, Vandinho Leite e Doutor Rafael Favatto. 
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Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei Complementar n.º 45/2010 dispõe 
sobre prazo de contratações temporárias de pessoal 
para atender às necessidades do Sistema 
Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça – 
Sejus. 

Parte da Mensagem Governamental n.º 
201/2010 diz: 

 
(...) 
As prorrogações de prazos ora 
solicitadas são imprescindíveis para 
dar continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos no Sistema 
Penitenciário no início do exercício 
seguinte e, visto que não há  aumento 
do quantitativo de pessoal 
contratado, não acarretarão 
acréscimo de despesa. 

 
 Nosso parecer é pela aprovação do projeto 
sem a emenda apresentada na Comissão de 
Segurança. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com o 
relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE- Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Justiça, para análise da constitucionalidade da 
emenda aprovada na Comissão de Segurança. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Luiz Carlos Moreira, Janete de Sá, 
Claudio Vereza, Freitas e Doutor Wolmar 
Campostrini. 

 Avoco a emenda para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
nosso parecer é pela aprovação da emenda, tendo em 
vista que ela é constitucional. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 
o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 45/2010. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
 
O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
preferência para votação na forma dos pareceres das 
Comissões de Justiça e de Segurança. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Em votação o Projeto de Lei Complementar 

n.º 45/2010, na forma dos pareceres das Comissões 
de Justiça e de Segurança. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
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(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, César Colnago, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Freitas, Givaldo Vieira, 
Janete de Sá, Luiz Carlos Moreira, 
Luzia Toledo, Marcelo Santos, Paulo 
Foletto, Paulo Roberto, Reginaldo 
Almeida, Sargento Valter de Paula, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
vinte e dois Senhores Parlamentares; uma abstenção 
do Presidente, regimentalmente impedido de votar.  

 Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 45/2010. 

À Comissão de Justiça para redação final. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos a presença, 
nesta Casa de Leis, do Prefeito do Município de 
Mimoso do Sul, Senhor Angelo Guarçoni Júnior, 
conhecido como Jiló.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 262/2010. Existe 
emenda ao projeto para ser analisada pelas 
Comissões Permanentes. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Claudio 
Vereza, Janete de Sá e Luiz Carlos Moreira.  

 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Luiz Carlos Moreira. 

 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - 

Senhor Presidente, ao analisar o Projeto de Lei n.º 
262/2010 observamos a apresentação de duas 
emendas. Assim sendo, requeremos a V. Ex.ª prazo 
de até setenta e duas horas para oferecer parecer ao 
projeto. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – É regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Resolução n.o 14/2010. 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Luzia Toledo, Luiz 
Carlos Moreira, Janete de Sá, Doutor Wolmar 
Campostrini e Doutor Rafael Favatto.  

 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Luiz Carlos Moreira.  

 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – 

Senhor Presidente, após ouvir os Procuradores 
desta Casa e discutirmos com os membros desta 
Comissão, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental de 
até setenta e duas horas para oferecer parecer ao 
projeto.  

 
 O SR.PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(THEODORICO FERRAÇO) - É regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
44/2010.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Luzia Toledo, Luiz 
Carlos Moreira, Janete de Sá, Doutor Wolmar 
Campostrini e Doutor Rafael Favatto.  

 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Luiz Carlos Moreira.  

 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - 

Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo 
regimental de até setenta e duas horas para oferecer 
parecer ao projeto.  

 
 O SR.PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(THEODORICO FERRAÇO) - É regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
43/2010. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão Justiça, Senhores Deputados 
Doutor Wolmar Campostrini, Luzia Toledo, Claudio 
Vereza e Janete de Sá.  
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 Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e, uma vez que não tive tempo sequer de ler a 
matéria, prevaleço-me do prazo de até setenta e duas 
horas para oferecer parecer. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – É regimental.  
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Devolvo a palavra 
à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 370/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 

(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Luiz Carlos 
Moreira e Reginaldo Almeida) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO 
– (JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Sargento Valter de Paula, Luzia Toledo, 
Doutor Wolmar Campostrini e Paulo Foletto.  
 Senhor Presidente, trata-se do Projeto de 
Lei n.º 370/2007, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto, que assegura à pessoa 
portadora de deficiência física, mental ou sensorial 
prioridade de vaga em escola da rede pública 
estadual próxima à sua residência.  

 Avoco o projeto para relatar e me 
prevaleço do prazo de até setenta e duas horas para 
oferecer parecer. 
 Já mandamos verificar e nos parece que 
existe matéria correlata, que já existe lei nesse 
sentido aprovada nesta Casa e sancionada pelo 
Governador Paulo Hartung. Visto isso, solicitamos 
ao Secretário-Geral da Mesa que analise a matéria 
para que amanhã possamos relatar o projeto, se for 
o caso. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – É regimental.  
  

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 470/2008. 

Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, para que esta 
ofereça parecer oral ao projeto. 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social, Senhores Deputados Freitas, Sérgio Borges, 
Paulo Foletto  e Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, relatamos pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 470/2008, de autoria 
do Senhor Deputado Euclério Sampaio, tornando 
obrigatória a afixação de cartazes com fotos, nas 
estações rodoviárias localizadas no Estado do 
Espírito Santo, de crianças e adolescentes 
desaparecidos. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Com o relator. 

  
O SR. PAULO FOLETTO - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Wanildo 
Sarnáglia, Paulo Roberto, Vandinho Leite, Doutor 
Rafael Favatto e Da Vitória.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
470/2008, de autoria do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, cujo art. 1.º diz: “Ficam obrigadas as 
estações rodoviárias localizadas no Estado do 
Espírito Santo a fixarem cartazes com foto de 
crianças e adolescentes desaparecidos”. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 
relator. 
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O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE - Com o relator. 
 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator.  

 
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 

 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE (ELCIO 
ALVARES) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Da Vitória. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Assumo a Presidência neste momento e coloco em 
discussão o Projeto de Lei n.º 470/2008. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 470/2008. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 123/2009. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados 
Wanildo Sarnáglia, Paulo Roberto e Doutor Rafael 
Favatto.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
  Senhores membros da Comissão de 
Finanças, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei n.º 123/2009, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, que dispõe sobre a 
continuidade da prestação de serviços essenciais 
aos consumidores desempregados. (Muito bem!) 
(Pausa) 

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

O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 
relator 

 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) –  

Em discussão o Projeto de Lei n.º 123/2009. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação o Projeto de Lei n.º 123/2009, na 

forma do parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que opinou pela rejeição da matéria. 

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

Arquive-se o projeto.  
 

 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 358/2009. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Luiz Carlos Moreira, Janete de Sá, Doutor 
Rafael Favatto e Luzia Toledo.  
 Designo para relatar o projeto a Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, trata-se do Projeto 
de Lei n.º 358/2009, que cria o monitoramento 
obrigatório da violência contra o idoso e a comissão 
de acompanhamento e controle. Trata-se de um 
projeto muito importante, mas esta Casa de Leis não 
tem embasamento para propor matéria dessa 
natureza. Portanto, nosso parecer é pela 
inconstitucionalidade do projeto apresentado pela 
Senhora Deputada Aparecida Denadai. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com a relatora. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 

a relatora. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com a relatora. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 

Presidência acompanha o voto da relatora. 
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Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Doutor Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 358/2009. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Arquive-se o projeto.   
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 463/2009. 
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(PAULO ROBERTO) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Doutor Hércules, Luzia Toledo e 
Vandinho Leite.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
as Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania 
ofereceram parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 
463/2009, acatando a emenda. Analisando os autos, 
constatamos que o projeto veio com todas as 
informações necessárias para que a Comissão de 
Finanças possa oferecer parecer. E por ser uma 
matéria importante para a sociedade capixaba, 
principalmente para os profissionais de Saúde, nosso 
parecer é pela aprovação do projeto, com emenda. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Contra o 
relator. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - Com o relator. 

 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado, contra um voto, 
pela Comissão de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 
Em discussão o Projeto de Lei n.º 463/2009. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
preferência para votação do projeto na forma do 
parecer da Comissão de Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 

O requerimento de V. Ex.ª depende de apoiamento do 
Plenário. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado, contra dois votos.  
Em votação o Projeto de Lei n.º 463/2009, na 

forma do parecer da Comissão de Justiça, que acatou 
a emenda.  

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

Aprovado, contra dois votos.  
À Comissão de Justiça para redação final. 
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 530/2009. 

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

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sargento Valter de 
Paula) 

  
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Paulo Foletto e Luzia Toledo.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 530/2009, de 
autoria do Senhor Deputado Dary Pagung, inclui o 
inciso VII ao Artigo 4.º da Lei n.º 8.777, de 
18/12/2007, que disciplina as atividades de lan house, 
cibercafés, cyber offices e estabelecimentos 
congêneres no Estado do Espírito Santo. 

Nosso parecer é pela aprovação do projeto, 
na forma do parecer da Comissão de Justiça. (Muito 
bem!) (Pausa) 

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

relatora. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a relatora. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 

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

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(PAULO FOLETTO) – Senhor Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Segurança e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Doutor Hércules e Paulo Roberto. 

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

Segurança, nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 530/2009, na forma dos pareceres das 
Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Segurança. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra à Comissão de Finanças, para que 
esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(PAULO ROBERTO) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Vandinho Leite, Doutor Hércules e Luzia 
Toledo. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei n.º 530/2009, do Senhor Deputado 
Dary Pagung, inclui o inciso VII ao Artigo 4.º da Lei 
n.º 8.777, de 18/12/2007, que disciplina as atividades 
de lan house, cibercafés, cyber offices e 
estabelecimentos congêneres no Estado do Espírito 
Santo. 
 Nosso parecer é pela aprovação do projeto de 
acordo com os pareceres das Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania e de Segurança. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 

 O SR. VANDINHO LEITE - Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Luiz Carlos 
Moreira) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Registramos, com satisfação, a presença, nesta Casa, 
do Senhor Marcelo Coelho, eleito deputado estadual 
pelo PDT, e dos Senhores Miguellaini Wotkoski e 
Dejanir do Valle, colatinenses que acompanham esta 
sessão ordinária. 
 Em discussão o Projeto de Lei n.º 530/2009. 
(Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 530/2009. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
  

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 566/2009. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Luzia Toledo, Janete de 
Sá e Doutor Hércules. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei n.º 566/2009 revoga a Lei n.º 5.550, de 
24 de dezembro de 1997. Tivemos pareceres técnicos 
e jurídicos favoráveis à matéria, portanto, não existe 
nenhuma inconstitucionalidade. O nosso relato é pela 
aprovação e constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
566/2009, de autoria do ilustre Deputado César 
Colnago, que naturalmente despede-se desta Casa de 
Leis para assumir mandato federal em nome do povo 
do Espírito Santo. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
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O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com o 

relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Atayde Armani 
e Doutor Wolmar Campostrini) 

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO 

– (JANETE DE SÁ) - Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Paulo Foletto e Luzia Toledo.  

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

da Cidadania, trata-se do Projeto de Lei n.º 
566/2009, de autoria do Senhor Deputado César 
Colnago, que revoga a Lei n.º 5.550, de 24 de 
dezembro de 1997, e suas alterações, que obriga os 
produtores e engarrafadores de bebidas alcoólicas a 
colocarem no rótulo a seguinte frase: O álcool faz 
mal à saúde, evite excesso.  

Somos favorável ao projeto e relatamos 
pela sua aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a 
relatora. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Com a 
relatora.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra à Comissão de Educação, para 
que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE) – Convoco os membros da 

Comissão de Educação, Senhor Deputado Da 
Vitória. (Pausa) 

Presidindo a sessão. 
Convoco o Senhor Deputado Doutor Wolmar 

Campostrini. (Pausa) 
Ausente, convoco o Senhor Deputado Sérgio 

Borges. (Pausa) 
Ausente, convoco o Senhor Deputado 

Sargento Valter de Paula. (Pausa) 
Ausente, convoco o Senhor Deputado Atayde 

Armani. (Pausa) 
Ausente, convoco o Senhor Deputado 

Rodrigo Chamoun. (Pausa) 
Ausente, convoco a Senhora Deputada Luzia 

Toledo. 
Presente. 
Senhor Presidente, não há quorum na 

Comissão de Educação para oferecer parecer ao 
projeto, razão por que o devolvo à Mesa. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Convido V. Ex.ª e os 
demais Senhores Deputados para a sessão solene 
que será realizada hoje, às 19h, para homenagear in 
memoriam Marcelo Nader, um dos ícones do 
turismo no Espírito Santo, e também todo trading 
turístico. O Senhor Deputado Paulo Roberto é o 
proponente desta sessão solene e eu sou a 
Presidenta da Comissão de Turismo e quem propôs 
a criação da Comenda do Mérito Turístico Marcelo 
Valladares Nader.   

Em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo, faremos a entrega de diplomas a todos 
que têm trabalhado em nome da indústria do 
turismo no Brasil e no Estado do Espírito Santo, o 
que hoje é uma realidade. Hoje temos orgulho de 
falar que o Espírito Santo é um destino. 
Convidamos todos os colegas deputados e 
deputadas a participarem da sessão solene, hoje, às 
19h, no Plenário desta Casa. 

 
 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Reforçamos o convite da 
Senhora Deputada Luzia Toledo aos Senhores 
Deputados, aos assessores dos parlamentares, aos 
funcionários desta Casa e ao público que nos 
assiste pela TV Assembleia: compareçam à sessão 
solene em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo, hoje, às 19h, nesta Casa de Leis, quando 
homenagearemos diversas autoridades e pessoas 
envolvidas nessa atividade econômica importante e 
que está ajudando muito o Espírito Santo.  
 Senhora Deputada Luzia Toledo, hoje 
assistimos ao programa Bom-Dia Espírito Santo e 
vimos um representante do setor de turismo 
informando quanto o Estado ganhará com a 
chegada dos navios que realizam cruzeiros em 
nosso litoral, pois muitos turistas passarão de um a 
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dois dias em Vitória trazendo recursos a todo setor 
do turismo: hotel, restaurante, taxista. Enfim, todos 
ganharão um pouquinho e com isso a renda do 
Estado será aumentada.  

Nosso Estado tem um potencial grande, 
mas é muito pouco explorado. Nos últimos oito 
anos o Governo do Estado investiu pesado nessa 
área e o Estado do Espírito Santo se tornou um 
ponto turístico não só de brasileiros, mas de 
estrangeiros que vêm ver as belezas naturais e 
saborear nossa deliciosa culinária.  
 Estão todos convidados a participar da 
sessão solene de hoje, às 19h, no Plenário Dirceu 
Cardoso. 
  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos, com muita 
satisfação, que em nossa cidade, nos dias 10, 11 e 
12 de dezembro, fim de semana passado, ocorreu o 
2.º Congresso Capixaba de Doação e Transplantes 
de órgãos e Tecidos, com a participação muito 
importante do Senhor Adauto Vieira, um baluarte 
no que diz respeito a transplantes de órgãos.  
 Já falamos sobre esse assunto na tribuna 
desta Casa, mas queremos reforçar que visitamos a 
família da Raíssa dos Santos, de dezesseis anos de 
idade, que perdeu a vida, vítima de bala perdida. 
Sua família, muito simples, residente no bairro 
Morada da Barra, Município de Vila Velha, teve o 
desprendimento de fazer a doação das córneas da 
Raissa. Naturalmente, duas pessoas enxergarão 
com essas córneas. Não teremos a Raíssa dos 
Santos de volta, mas os pais dela se sentirão mais 
resignados sabendo que duas pessoas enxergarão 
com as córneas da  filha deles. 
 Ontem foi realizada a primeira caminhada 
da campanha: Doe Vida, em Vida. Doe Medula. A 
caminhada ocorreu na Praia da Costa, do Hotel 
Parthenon Passárgada ao Clube Libanês. A 
Senhora Deputada Luzia Toledo mandou 
representante que esteve conosco.  

Essa campanha é muito importante porque 
ninguém doará sangue ou ficará doente. É bom 
esclarecer que de cada cem doadores apenas um 
será compatível com a medula óssea da pessoa 
doente. Inclusive, tem uma menina de três anos 
que precisa do seu sangue, da sua medula para 
sobreviver. E nós podemos ajudá-la. 
 Registramos com satisfação essa luta, 
juntamente com os Senhores Deputados da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em favor da doação de órgãos pela saúde, 
para salvar vidas. 
 Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 

O Presidente, de ofício, solicita aos Senhores 
Deputados que registrem presença nos terminais 

eletrônicos, para efeito de recomposição de 
quorum para manutenção da sessão. (Pausa)  

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Atayde Armani, César Colnago, Dary 
Pagung, Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, Freitas, 
Givaldo Vieira, Janete de Sá, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Santos, Paulo Roberto, 
Reginaldo Almeida, Sargento Valter de 
Paula, Sérgio Borges, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Luzia 
Toledo e Paulo Foletto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 

– Senhores Deputados, registraram presença cinco 
Senhores Parlamentares.  

Não há quorum para manutenção de sessão, 
pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, solene, hoje, 
às 19h, conforme requerimento do Senhor 
Deputado Paulo Roberto, aprovado em Plenário, 
em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, 
para a qual designo Expediente: o que ocorrer, e 
comunico que haverá sessão ordinária dia 14 de 
dezembro de 2010, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 262/2010, 275/2010, 242/2010, 
370/2007, 566/2009, 567/2009, 593/2009, 
685/2009, 64/2010, 86/2010, 106/2010, 178/2010, 
202/2010, 207/2010 e 249/2010; discussão única, 
em regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, dos Projetos de Resolução n.os 
14/2010, 05/2009, 09/2009, 18/2009, 30/2009, 
02/2010, 06/2010, 08/2010, 11/2010 e 12/2010; 
discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei Complementar n.os 44/2010, 
43/2010, 46/2010 e 20/2010.  
 Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

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

eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados Cacau Lorenzoni e 
Rodrigo Chamoun, e por estar afastado por decisão 
judicial o Senhor Deputado Robson Vaillant. 
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TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO SOLENE 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 
DEZEMBRO DE 2010. 

 
ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E TRÊS 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO PAULO 
ROBERTO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SERKIS FILHO) – Senhor Presidente; Senhora 
Deputada Luzia Toledo; ilustres autoridades; 
telespectadores da TV Assembleia; Senhoras e 
Senhores, boa-noite. 
 A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo sente-se honrada por recebe todos 
para a sessão solene de comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo. Esta data foi criada com o 
objetivo de conscientizar as pessoas sobre a 
importância do turismo no âmbito econômico e 
cultural de um país. A cada ano o Dia Mundial do 
Turismo aborda um novo tema e neste ano de 2010 
será discutido: Turismo e Biodiversidade, 
aproveitando o ano internacional da biodiversidade. 
 Neste momento, passo a palavra ao 
Presidente desta sessão, Senhor Deputado Paulo 
Roberto, que compõe a Mesa junto com a Senhora 
Deputada Luzia Toledo, para os procedimentos 
regimentais de abertura dos trabalhos desta sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
ROBERTO) - Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão e convido a Senhora 
Deputada Luzia Toledo a proceder à leitura de um 
versículo da Bíblia. 
 

(A Senhora Luzia Toledo lê 
Salmos, 54:4-6) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
ROBERTO) - Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior e agradeço a presença da Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 
 Informo aos presentes que esta sessão é 
solene, em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo, conforme requerimento de nossa autoria, 
aprovado em Plenário, para a entrega de diplomas e 
comendas. 
 Devolvo a palavra ao cerimonialista, Senhor 
Sérgio Sarkis Filho, para que dê continuidade ao rito 
da sessão. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 
Secretário de Estado do Turismo, Senhor João Felício 
Scárdua; o Senhor José Eugênio Vieira, diretor 
Superintendente do Sebrae – ES; o Senhor Maely 
Guilherme Botelho Coelho, presidente da Espírito 

Santo Convention and Visitors Bureau; a Senhora 
Cecília Milanez Milanesi, representando a União 
Brasileira dos Promotores de Feiras - Ubrafe; a 
Senhora Maria Cândida Leal Reis Nader, viúva do 
Senhor Marcelo Nader, que leva o nome da comenda 
comemorativa ao  Dia do Turismo. 

  
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Estando composta a Mesa, 
convido todos para, de pé, ouvirmos a execução, pelo 
Maestro Hariton Nathanailides e pela professora 
Tânia Catarina, do Hino Nacional e o do Espírito 
Santo. (Pausa)  
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos ao maestro 
Hariton Nathanailides e à professora Tânia Catarina 
Pinto a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o 
do Espírito Santo. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
ROBERTO) – Informo aos Senhores presentes 
que a Senhora Deputada Luzia Toledo foi a 
primeira Secretária de Turismo do Estado do 
Espírito Santo e hoje é Presidenta da Comissão de 
Turismo e Desporto desta Casa. Como proponente 
desta sessão, convidei S. Ex.ª para conduzir os 
trabalhos desta sessão solene em comemoração ao 
Dia Mundial do Turismo, como uma forma de 
homenageá-la.  
 Passo a Presidência à Senhora Deputada 
Luzia Toledo, para que eu possa fazer uso da 
palavra. (Pausa) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Assumo a Presidência neste momento. 
 Convido para compor a Mesa o Senhor 
Marcus Vicente, ex-deputado federal, ex-secretário 
de Turismo, que conduziu aquela Pasta com muita 
paixão e afinco; e o Senhor Edson Rodrigues Ruy, 
outro ícone do turismo. Na verdade, se pudéssemos, 
convidaríamos todos os presentes para compor a 
Mesa, porque todos são autoridades em turismo. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Paulo Roberto. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Saudamos a Mesa na pessoa da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, Presidenta da 
Comissão de Turismo desta Casa e ora presidindo 
esta sessão solene; o Senhor João Felício Scárdua, 
Secretário de Estado de Turismo; o Senhor José 
Eugênio Vieira, diretor-superintendente do Sebrae; 
Senhor Maely Guilherme Botelho Coelho, diretor-
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presidente do Convention & Visitors Bureau - 
Espírito Santo; Senhora Cecília Milanez Milaneze, da 
União Brasileira dos Promotores de Feiras – Ubrafe; 
a Senhora Maria Cândida Leal Reis Nader, viúva do 
Senhor Marcelo Nader; o Senhor Edson Rodrigues 
Ruy, e o Senhor Marcus Vicente, ex-secretário de 
Turismo no Estado do Espírito Santo e ex-deputado 
federal. 

Como o Senhor Marcus Vicente é primeiro 
suplente, acreditamos que em breve assumirá um 
mandato na Câmara Federal, S. S.ª que é importante 
para o turismo no Estado do Espírito Santo, e com isso 
todos concordam.  
 Hoje de manhã, em São Mateus, Município 
onde moro, assistindo ao programa Bom Dia Espírito 
Santo, tive o prazer de acompanhar a entrevista do 
Senhor Edson Rodrigues Ruy sobre o primeiro navio 
cruzeiro a aportar na baía de Vitória neste fim de 
semana. Mais de mil turistas tiveram a oportunidade de 
fazer uma visita a Grande Vitória. Inclusive, segundo 
matéria dos jornais locais, alguns ficaram na cidade 
mais tempo do que o programado e  perderam a hora de 
embarque.  
 Lembro-me muito bem da Senhora Luzia 
Toledo, então Secretária de Turismo, indo a Sooretama 
discutir ecoturismo na Câmara de Vereadores daquele 
Município. À época era vereador em São Mateus e fui 
participar do evento que S. Ex.ª coordenava, iniciando o 
importante trabalho de colocar o Estado do Espírito 
Santo como um atrativo turístico no País.  
 Posteriormente, como vice-prefeito de São 
Mateus, não sabia se deveria tratar o turismo como 
uma atividade econômica ou como uma política 
pública, porque até então se houvesse necessidade de 
contratação de um espaço em um jornal, na rádio ou 
na televisão, se fosse necessário contratar um trio 
elétrico ou qualquer coisa ligada à área do turismo 
naquele Município, era necessário pegar dinheiro 
com o prefeito.  

Encontra-se presente a Senhora Ana Angélica 
Corrêa Valpassos Motta, uma das homenageadas 
desta noite e que foi Secretária Municipal de Turismo 
em Conceição da Barra, onde as coisas não eram 
diferentes de São Mateus. Para tudo dependia-se da 
prefeitura. Na época iniciamos no Município de São 
Mateus e região um debate com todas as pessoas 
envolvidas na área para tentarmos entender a questão 
do turismo mais como uma atividade econômica, mas 
sem deixar de reconhecer que o poder público é 
importante e fundamental para que o turismo seja 
realmente uma atividade alavancadora do progresso, 
geradora de mão-de-obra e renda para o Estado e para 
o município.  

Hoje, percebemos o quanto o Estado do 
Espírito Santo avançou, mas que ainda tem um 
caminho muito grande para avançar. Ano passado 
acompanhamos o esforço do Senhor Marcos Azevedo 
em colocar em funcionamento o Trem das 
Montanhas. Foram muitas dificuldades enfrentadas. 
Mas foi um passo importantíssimo.  

Sabemos que muitos profissionais deste setor 
irão falar sobre turismo com muita propriedade, mas 

queremos citar a oportunidade de ouro que está sendo 
colocada para o Brasil em duas datas muito próximas: a 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 
Como o Espírito Santo é muito próximo do Rio de 
Janeiro, muito perto de lugares que irão sediar a Copa 
do Mundo, com certeza teremos tudo para alavancar o 
turismo em nosso Estado.  

Este Estado já mostrou que tem potencial, que 
tem muita coisa bonita, que tem uma culinária 
sensacional. Inclusive, realizamos nesta Casa algumas 
sessões ligadas à área da culinária capixaba e vimos o 
quanto é representativa e importante essa vertente do 
turismo. Devemos aproveitar essa oportunidade. 
Convidaremos todos os atores para essa cruzada 
importante, uma vez que o Estado além de produzir e 
exportar muitos commodities, é rico na indústria, no 
comércio e no serviço. Na área turística não duvidamos 
que o Estado do Espírito Santo possui um potencial 
muito grande para alavancar o desenvolvimento 
gerando renda e emprego. Isso todos nós, capixabas, 
desejamos. 

Que venham mais turistas para nosso Estado. 
Hoje, o Senhor Edson Rodrigues Ruy nos disse que 
mais trinta e um navios aportarão nos portos capixabas 
trazendo milhares de turistas, o que certamente ajudará 
muito no desenvolvimento turístico estadual.  

Se não nos encontrarmos mais, desejamos a 
todos um Feliz Natal e um próspero Ano-Novo!Um 
abraço a todos e parabéns a todos envolvidos na área 
do turismo, pela passagem do Dia Mundial do 
Turismo. Com certeza é o dia de todos trabalhadores 
desta área. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convido para compor a Mesa o Senhor 
Wilson Vetorazzo Calil, presidente do Sindicato dos 
Bares e Restaurantes – Sindbares, que fará hoje uma 
festa de confraternização no Cerimonial Le Buffet. O 
combinado era S. S.ª ser apenas homenageado nesta 
sessão, mas houve um acordo de cavalheiros e 
decidimos também convidá-lo a compor a Mesa e 
parabenizá-lo por antecipação. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Paulo Roberto, para que eu possa 
fazer uso da palavra. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (PAULO 

ROBERTO) – Assumo a Presidência neste momento 
e concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Boa noite a todos! Muito carinho a 
esta família e à indústria maravilhosa do turismo!  

Hoje é um dia muito especial para esta Casa 
de Leis porque chegamos ao final do ano 
comemorando o Dia Mundial do Turismo com as 
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pessoas que fazem a diferença no Estado do Espírito 
Santo. Graças a Deus todos os formadores da melhor 
qualidade turística vieram a esta sessão, quando também 
faremos uma homenagem póstuma ao Senhor Marcelo 
Valladares Nader. Essa é a incumbência de cada um 
neste Plenário. 

Cumprimentamos o Senhor Deputado Paulo 
Roberto, nosso grande colega. Tudo está bom para S. 
Ex.ª. É impressionante V. Ex.ª, Deputado Paulo 
Roberto, não ter sido reeleito - dissemos isso 
publicamente outras vezes -, mas é um grande Líder do 
Governo e trabalhou imensamente por isso; é um colega 
exemplar, a quem abraçamos publicamente para 
mostrar à sociedade que nos acompanha pela TV 
Assembleia. Falamos isso de coração, de alma. 

Cumprimentamos o Senhor João Felício 
Scárdua, ex-diretor-superintendente do Sebrae e atual 
Secretário de Estado do Turismo, a quem agradecemos 
a presença e a continuidade do trabalho fantástico do 
Senhor Marcus Vicente. Cumprimentamos também o 
Senhor José Eugênio Vieira, diretor-superintendente do 
Sebrae, a quem parabenizamos pela reeleição para 
mais um pleito à frente dessa entidade, pois essa era a 
nossa vontade. Pedimos uma salva de palmas para o 
Senhor José Eugênio Vieira! (Palmas) (Pausa) 

Abraçamos com muito carinho o Senhor 
Marcus Vicente, ex-deputado federal e ex-secretário 
de Estado do Turismo. S. S.ª fez uma diferença 
enorme quando assumiu essa Pasta, criando uma 
ambiência para o turismo neste Estado e neste País. 
Sempre dissemos que um dos trunfos fantásticos do 
Senhor Marcus Vicente era a ligação com a 
República. A figura do Senhor Marcus Vicente é muito 
importante para nosso Estado. 
 Cumprimentamos o Senhor Maely Guilherme 
Botelho Coelho, presidente do Convention & Visitors 
Bureau, que realiza um trabalho fantástico na 
liderança dessa entidade. Turismo de negócios traz 
dinheiro, mas S. S.ª não ficou apenas nisso, permeia 
todas as áreas e quando convidado está sempre 
apoiando os demais segmentos da sociedade; e 
também o Senhor Edson Rodrigues Ruy, 
representando a Associação Brasileira de Agências 
de Viagens do Estado do Espírito Santo – Abav/ES. 
 Abraçamos a Senhora Cecília Milanez 
Milaneze, e agradecemos a presença, representando a 
União Brasileira dos Promotores de Feiras – Ubrafe. 
S. S.ª é muito importante para o turismo de eventos 
no Estado do Espírito Santo; é muito aguerrida e 
corajosa. É por isso que os eventos dão certo. 
Acompanhamos o trabalho que desenvolve desde 
quando organizou a primeira feira do mármore e do 
granito no Município de Cachoeiro de Itapemirim; 
abraçamos o Senhor Wilson Vetorazzo Calil. S. S.ª 
receberá daqui a pouco representantes de todo trade 
turístico para uma comemoração dos vinte anos do 
Sindbares.  
 Esta sessão solene é muito importante para 
todos nós. Gostaríamos que o Senhor Marcos 
Azevedo estivesse conosco. Ele era implicante. E o 
Senhor Marcelo Valladares Nader era o elo de 
construção do entendimento, porque o turismo nunca 

foi o que estão vendo agora, houve muitas brigas e não 
havia essa relação de hoje, em que um telefona para o 
outro e daí a pouco todos estão juntos. Na verdade, 
Marcelo Valladares Nader era o elo entre todos do 
turismo. Quando alguém brigava, ele chegava para 
mediar a discussão. Além de ter sido um apaixonado 
pelo turismo – o Edinho está balançando a cabeça 
porque o conheceu mais do que ninguém e conhece 
muito bem as dificuldades que tivemos – o Marcelo 
chegava e acabava rapidamente com uma situação 
desconfortável e era o grande conciliador, sobretudo 
quando das brigas com Marcos Azevedo. 
 Também registramos a presença do nosso 
ícone, Senhor Cacau Monjardim, para quem pedimos 
uma salva de palmas! (Palmas) (Pausa) 
 Saudamos a Senhora Maria Cândida Leal Reis 
Nader, para quem pedimos com carinho especial uma 
salva de palmas, em memória do Senhor Marcelo 
Valladares Nader. Temos certeza de que ele está rindo 
de tudo isso que está acontecendo. (Palmas) (Pausa) 
 Como em todo Parlamento, nesta Casa 
acontece muita coisa. A comenda que entregaremos 
nesta sessão já deveria ter sido entregue. Logo que o 
Marcelo faleceu demos entrada ao projeto criando a 
Comenda do Mérito Turístico Marcelo Valladares 
Nader, mas quando confeccionamos a placa com o 
nome dele o sobrenome Valladares veio grafado com 
uma letra ele. Não queríamos essa escrita porque o 
nome deveria ser escrito certo. Daí, mandamos 
confeccionar em São Paulo a comenda com a grafia 
correta, que, para nossa surpresa, também veio com 
problemas. Resultado, a comenda que entregaremos 
nesta noite foi confeccionada pela terceira vez!   
 A Comenda do Mérito Turístico Marcelo 
Valladares Nader deveria ser concedida a todos 
vocês. Mas esta Deputada e o Senhor Deputado Paulo 
Roberto fizeram o seguinte: queríamos muito realizar 
esta sessão e pedimos, então, que todos os Senhores 
Deputados escolhessem um nome para homenagear 
com a comenda, mas por equívoco de condução na 
Casa, só três Parlamentares - os Senhores Paulo 
Roberto, Atayde Armani, e nós  - enviaram o nome 
dos homenageados. Como são três comendas, só 
podiam ser três os homenageados.  
 Dizemos aos presentes e aos nossos 
homenageados com a certificação de que esta sessão 
tem um espírito maior. O Senhor Luiz Fantin, que 
tanto tem nos ajudado, tem o espírito de mostrar que 
o turismo hoje é uma política pública. Falta muita 
coisa, com certeza, mas hoje cada um de vocês 
trabalha numa direção com a certeza de um turismo 
de qualidade, de um turismo com planejamento e 
com tudo aquilo pensado lá atrás. Chegamos lá e hoje 
avançamos muito.  
 Terminamos nossas palavras sobre Marcelo 
Valladares Nader dizendo à Senhora Maria Cândida 
Leal Reis Nader que ele era unanimidade. Olhem que 
é muito difícil ser unanimidade em alguma coisa. 
Sempre tem alguém que não gosta da gente, sempre 
tem uma pessoa com inveja, mas Marcelo Valladares 
Nader não; ele era uma pessoa alegre com os filhos, 
com os amigos, e também no trade turístico.  
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A homenagem que lhe fazemos seria 
entregue ao pai de Marcelo, Senhor Tuffy Nader, que 
tem noventa e sete anos, mas que não está muito bem 
de saúde. Por isso, veio a esta Casa a nora do Senhor 
Tuffy Nader, Senhora Maria Cândida Leal Reis 
Nader, junto com o neto dele, Tuffy Nader Neto. 
Homenagearemos também o Senhor Tuffy Nader, 
pessoa querida de toda sociedade, entregando a 
comenda à pessoa certa: Senhora Maria Cândida Leal 
Reis Nader, viúva do Senhor Marcelo Valladares 
Nader.  

O Senhor Deputado Paulo Roberto falou de 
nossas idas ao norte do Estado. Naquela época íamos lá 
discutir sobre o Prodetur II. Não contarei toda história, 
mas para conseguir o Prodetur II tivemos que ir a 
Washington. A audiência com o Doutor Enrique 
Iglesias seria exatamente no dia 11 de setembro, dia da 
queda das Torres Gêmeas. Foi cancelada a agenda, mas 
no dia seguinte estávamos lá com os bombons Garoto 
para falar com o Doutor Enrique Iglesias, pois 
achávamos que adoçando a boca dele com um bombom 
Garoto seria mais fácil que atendesse nosso pedido. No 
dia 12 de setembro chegamos a Washington, às 09h, 
juntamente com a Senhora Rita Garajau, e fomos 
atendidas às 15h por todo seu staff. Já na frente do 
Doutor Enrique Iglésias juntamos nossa mão e pedimos 
que ele colocasse o Espírito Santo no mapa nacional. 
Estávamos fora do mapa nacional, pois o Nordeste não 
nos deixava entrar de jeito nenhum. Só foi possível 
entrar no Prodetur II com a interferência do presidente 
do Bird, daquele grande cidadão que é o Doutor Enrique 
Iglesias. Ele e todos os técnicos nos ouviram e na 
mesma hora mandou alguém ligar para o Ministro e deu 
a ordem para que incluíssem o Espírito Santo no 
Prodetur II. E não foi só o Espírito Santo, mas 
também Minas Gerais. Conseguimos incluir dois 
Estados brasileiros nesse programa. 

O Senhor Marcos Azevedo quando estava 
deixando a Secretaria de Turismo já mostrava 
resultados do Prodetur II, que é de longo prazo. Tudo 
que é dinheiro internacional não se consegue 
rapidamente.  

O Brasil sempre foi considerado um destino 
prioritariamente escolhido por estrangeiros, hoje se 
consolida com o avanço do turismo interno. Essa 
mudança é decorrente dos efeitos da economia 
nacional que possibilitou o ingresso de trinta milhões 
de brasileiros na classe média estabelecendo uma 
categoria de consumidor que já sanou algumas das 
necessidades emergenciais, como aquisição de casa e 
de veículo próprio, e agora pode e quer viajar. E essa 
experiência tem de ser inesquecível. É preciso que as 
agências de turismo, os profissionais de hotelaria, de 
gastronomia, os produtores de eventos estejam 
preparados, capacitados e atualizados para 
absorverem esse novo consumidor. É com grande 
desafio, mas é justamente a palavra desafio que move 
e incentiva o empreendedor do turismo.  

O leque de opções que o trade pode oferecer 
é imenso; vai desde turismo ecológico, cruzeiros, 
turismo alternativo, turismo de fé, agroturismo, etc. E 
nesse rol não podemos nos esquecer do turismo de 

negócios, que foi a mola mestra no Espírito Santo. Tudo 
começou de uma forma bem permanente com o turismo 
de negócios. E hoje contamos com essas duas figuras: 
Marcus Vicente e João Felício Scárdua, que já tinham 
começado o trabalho quando a Senhora Márcia Abrahão 
ainda era subsecretária de Turismo. Mas temos de dar 
mérito a quem tem, até pela forma de fazer política dos 
Senhores Marcus Vicente e João Felício Scárdua, que 
são dois tratores mesmo, graças a Deus, porque o 
Espírito Santo precisava disso. 
 Nos próximos anos o Brasil sediará a Copa 
do Mundo e em seguida as Olimpíadas, fatos que 
representam uma crescente demanda em relação a 
uma categoria de turismo que privilegia diversas 
camadas da população. Será difícil controlar a 
vontade de viajar dos brasileiros para participar dos 
jogos. Existe a possibilidade real de o Espírito Santo 
sediar os treinos da pré-temporada, embora enfrente 
dificuldades em relação, com certeza, à deficiência de 
equipamentos e às obras do aeroporto Eurico Salles. 
Todo mundo sabe que nosso problema é o aeroporto. 
 Já falei muito sobre Marcelo Valladares Nader. 
Falaria a noite toda, pois foi meu colega de faculdade e 
grande amigo. Fiquei muito triste quando ele partiu; foi 
como se eu tivesse perdido um irmão. 
 Terminamos nossa fala dizendo que o turismo é 
apaixonante, infinito em suas possibilidades e 
perspectivas. Que seja dado a ele o real valor para 
tornar o Espírito Santo uma referência nacional. O trade 
turístico está aqui presente e neste momento fazemos 
um apelo ao governador eleito, Senhor Renato 
Casagrande, que tem sido nosso grande companheiro 
enquanto Senador em todas as lutas que travamos nesta 
Casa de Leis. É preciso que o futuro governador olhe 
para o turismo com um olhar de quem sabe que o 
Espírito Santo e qualquer estado brasileiro necessitam 
dessa política pública que é o turismo. O turismo hoje é 
muito importante; consideramo-lo a maior indústria, 
pois é onde temos os melhores empregos, empregos de 
qualidade. E fizemos o dever de casa, eu na Comissão 
de Turismo desta Assembleia Legislativa e o Senhor 
Marcus Vicente quando na Secretaria de Estado do 
Turismo; depois o Senhor João Felício Scárdua, bem 
como todos os componentes da Mesa.  

Então, fica registrado esse nosso pedido 
carinhoso, com muito respeito, ao governador eleito 
Renato Casagrande. Turismo traz divisas, traz alegria, 
faz com que as pessoas estudem não só as cidades, mas 
a cultura do seu povo, além das pessoas que vêm nos 
visitar. Portanto, um beijo no coração do nosso futuro 
governador. Tínhamos de fazer esse apelo na presença 
de todo trade turístico. Com tanto potencial que 
possuímos, com certeza hoje o Espírito Santo faz toda a 
diferença. 

Aproveitamos para parabenizar os diretores 
do jornal A Gazeta de domingo, que publicou um 
caderno especial com as rotas de turismo do Estado 
do Espírito Santo. Uma maravilha! Agradeço a todos 
a presença. (Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
ROBERTO) - Devolvo a presidência dos trabalhos à 
Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Assumo a Presidência e passo a palavra 
ao cerimonialista, Senhor Sérgio Sarkis Filho.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento assistiremos a 
um vídeo institucional sobre turismo no Espírito 
Santo. (Pausa) 
 

(Procede-se à apresentação do 
vídeo) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa a 
Senhora Naciene Luzia Modenesi Vicente, Prefeita 
do Município de Ibiraçu. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor João Felicio Scárdua, Secretário de 
Estado de Turismo.  
 

O SR. JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA – (Sem 
revisão do orador) – Boa noite a todos e a todas. 
Cumprimento a Presidenta Luzia Toledo; o Senhor 
Deputado Paulo Roberto; a Senhora Maria Cândida 
Leal Reis Nader, esposa do homenageado, Senhor 
Marcelo Valladares Nader; o Senhor Edson 
Rodrigues Ruy – Edinho; o Senhor Maely Guilherme 
Botelho Coelho; o Senhor José Eugênio, 
superintendente do Sebrae; a Senhora Cecília 
Milanez Milaneze; o Senhor Marcus Vicente e o 
Senhor Wilson Vetorazzo Calil; enfim, todos os 
presentes.  

Inicialmente parabenizo os Senhores 
Deputados Paulo Roberto, Atayde Armani e Luzia 
Toledo pela iniciativa desta sessão solene em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo e pela 
belíssima e justa homenagem póstuma ao querido e 
saudoso Marcelo Valladares Nader. Deixo um abraço 
à esposa de Marcelo, Senhora Maria Cândida Leal 
Reis Nader, agradecendo todo trabalho realizado 
durante a vida de Marcelo Valladares Nader. 

Parabenizo os trabalhadores do turismo. Fiz 
questão de vir vestido de maneira informal para 
demonstrar que sou o trabalhador número um do 
turismo capixaba. Hoje o Governo do Estado 
publicou um edital – está no Diário Oficial do Estado 
– para contratar seis turismólogos para a Secretaria 
de Estado de Turismo; fato inédito. Segundo a 
Senhora Marcia Abrahão, nenhuma Secretaria no 
Brasil tem seis turismólogos no quadro de 
funcionários. Cumprimento também minha colega 
Flávia Roberta Cysne Novaes, Subsecretária de 
Turismo, e todos os trabalhadores da área.  

Turismo é uma atividade cada vez mais 
importante e tem um arranjo produtivo fantástico, 

pois congrega uma rede social importante de micro e 
pequenas empresas, e da informalidade inclusive. O 
turismo cada vez emprega mais. Estou à frente da 
Secretaria de Estado de Turismo substituindo meu 
amigo Marcus Vicente há oito meses e tive 
oportunidade de participar dos três maiores eventos 
do turismo no Brasil: o 5.º Salão do Turismo, em São 
Paulo; o Congresso da Abrastur, em São Paulo; e o 
Congresso da Abav, no Rio de Janeiro. Em todos 
esses eventos o Espírito Santo foi muito bem 
representado pelo trade, pelos empresários deste 
Estado. Vimos nas operadoras de turismo, nas 
agências de turismo a procura pelo nosso Estado. 

Em 2007 o Governo Paulo Hartung recriou a 
Secretaria de Estado de Turismo, dando início a uma 
nova história importante do turismo no Estado do 
Espírito Santo. Uma infraestrutura está sendo 
montada, evidentemente que grande parte dela 
compete à União, como nosso aeroporto, a 
duplicação das estradas, nosso porto; tudo isso tem de 
ser feito. Mas estamos fazendo coisas importantes em 
nosso Estado com recursos do Tesouro.  

Uma das coisas mais importantes no turismo 
é a qualidade de vida oferecida ao turista. Quando o 
turista procura um destino, procura pela qualidade de 
vida que lhe será oferecida. E no ano que vem nossa 
capital terá cem por cento de coleta e tratamento de 
esgoto. Será a primeira capital brasileira a ter esse 
percentual. E isso será importante para trazer turistas 
ao Estado do Espírito Santo. 
 O Governador Paulo Hartung já aprovou a 
criação do nosso centro de convenções, no 
aeroporto de Vitória. O projeto técnico e o 
detalhamento dessa obra estão sendo feitos pela 
Prefeitura Municipal de Vitória. Estamos tentando 
publicar esse edital ainda este ano. Se não for 
possível, será publicado no início do ano que vem. É 
um projeto de cinquenta, sessenta milhões de reais, 
que colocará o Estado do Espírito Santo na rota 
definitiva dos grandes eventos do Brasil. 
 Todo o mundo quer vir ao Estado do 
Espírito Santo. A prova disso é que quando estivemos 
com os Senhores Maely Guilherme Botelho Coelho e 
Adésio, em Florianópolis, com o objetivo de captar 
um dos maiores eventos do Brasil para o Estado do 
Espírito Santo, o de cerâmicas vermelhas, 
conseguimos com enorme facilidade. São mais de 
dois mil expositores - do Brasil, da América Latina, 
da África e da Europa. Competimos com Recife, com 
cidades, do ponto de vista turístico, mais importantes 
do que o Estado do Espírito Santo. Ficamos até 
surpresos, pois não fizemos muito esforço para 
conseguir captar esse evento. Vejam que está fácil 
vender o turismo do nosso Estado. Mas isso não foi 
sempre assim. Isso é fruto de muito trabalho. 
 Agradeço aos empresários e aos profissionais 
do turismo esse crescimento. Estamos investindo muito 
na qualificação. O Senhor Wilson Vetorazzo Calil tem 
realizado um trabalho fantástico na área gastronômica. 
É um trabalho importante, porque se a pessoa vier ao 
Estado e não gostar da gastronomia, não voltará 
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nunca mais. Minha mãe diz sempre: você pega o 
namorado, a namorada pela gastronomia da sogra. 
É isso, realmente. As pessoas têm de gostar. 
  Outra questão importante, além da 
gastronomia, é o acolhimento. Então, estamos 
trabalhando muito na qualificação. Está presente a 
Senhora Denise Rodrigues Cossetti e os colegas do 
Senac, que nos ajudam muito na qualificação de sete 
profissões que estão sendo trabalhadas no Estado do 
Espírito Santo. 

O Sebrae é um parceiro importante que tem 
nos ajudado na qualificação da gestão. Temos com o 
Senhor Wilson Vetorazzo Calil um pacote importante 
e estamos trabalhando também na gestão. Estamos 
investindo muito na gestão, na qualificação, na 
sinalização; um projeto importante que o Senhor 
Marcus Vicente estava implantando e que 
terminamos. Agora, estamos com um levantamento 
para colocar mais mil placas turísticas no Estado do 
Espírito Santo. Essas placas serão colocadas no 
decorrer do ano que vem. Nesse ano colocamos 
trezentas e poucas placas, que já estão tendo uma 
repercussão muito boa, porque as pessoas têm de 
saber onde estão e para aonde vão. Para isso, precisa 
haver sinalização, o que é muito importante. E temos 
avançado bastante nesse segmento. 
 Enfim, acho que o Estado do Espírito Santo, no 
Governo Paulo Hartung, evoluiu muito em diversos 
setores, inclusive no turismo. Temos de agradecer a S. 
Ex.ª, aos empresários e aos profissionais do turismo. 
Parabenizar todos, inclusive a Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, que tem sido parceira 
importante nas leis aprovadas, ajudando no Orçamento. 
Tenho certeza de que o próximo governo avançará 
ainda mais. 

O Governador Paulo Hartung sempre diz que 
o próximo tem de ser melhor que o atual, e 
acreditamos nisso. Muito obrigado, um abraço a 
todos. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra ao Senhor Wilson 
Vetorazzo Calil, que falará sobre o Sindibares e sobre 
esta comemoração. 
 
 O SR. WILSON VETORAZZO CALIL - 
(Sem revisão do orador) - Cumprimentamos a 
Mesa, na pessoa do Senhor Deputado Paulo Roberto 
e da nossa querida Senhora Deputada Luzia Toledo. 
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar o 
diretor-superintendente do Sebrae, Senhor José 
Eugênio Vieira, pelo retorno àquela instituição; e 
também o nosso futuro deputado federal, Senhor 
Marcus Vicente. Na verdade todos esperamos, com 
muita fé, que S. S.ª assuma a cadeira na Câmara 
Federal no ano que vem para prestar serviços para o 
Estado do Espírito Santo. Não só para o turismo, mas 
principalmente para todo o Estado do Espírito Santo.  

Em nome dos citados senhores, 
cumprimentamos a Mesa e todos nossos colegas da 
área de Turismo.Vemos tantas pessoas presentes 

neste Plenário que há tanto tempo lutam pelo mesmo 
objetivo, caminhando na mesma direção. Como a 
Senhora Deputada Luzia Toledo muito bem disse 
hoje, há pouco tempo vimos o turismo começar a dar 
frutos, o Estado do Espírito Santo ser conhecido e 
reconhecido.  
 Agradecemos muito ao Governo Paulo 
Hartung. E, por força de nossa militância no turismo, 
viajamos por todo o país, e há um tempo tínhamos 
vergonha quando dizíamos que éramos do Estado do 
Espírito Santo. As pessoas tinham até medo da gente. E 
com muita alegria, hoje chegamos aos lugares e vemos 
o nosso Estado ser elogiado, e nosso Governo 
reconhecido. Todos aqueles que viajam sabem que isso 
é uma realidade.  
 Deixamos de público um agradecimento ao 
Governo Paulo Hartung que foi fundamental para 
mudar a imagem do nosso Estado do Espírito Santo. E 
isso, sem dúvida alguma, é um dos nossos grandes 
atrativos. Como o Estado tem uma boa imagem lá fora, 
as pessoas querem conhecê-lo, e isso também ajudou 
muito alavancar nosso turismo.  
 Como a Senhora Deputada Luzia Toledo disse: 
hoje o Sindibares faz vinte anos e nesse tempo temos a 
felicidade de só fazer agradecimentos. É um privilégio - 
quando essa entidade completa vinte anos - 
agradecermos todas as nossas conquistas. Hoje o 
Sindibares é uma entidade presente e cumprindo com a 
finalidade, representando os proprietários de bares, de 
restaurantes, de casas de diversões que oferecem tantos 
empregos.  

A gastronomia é responsável por mais de 
cinquenta por cento dos empregos do turismo. Hoje 
temos no Estado do Espírito Santo dezesseis mil 
estabelecimentos que oferecem noventa mil 
empregos. É uma entidade que representa todos e tem 
a felicidade de já ter a casa própria. Hoje temos sede 
própria e, daqui para frente, nosso objetivo contínuo 
é qualificação. Isso é o que o turismo mais precisa e, 
sem dúvida alguma, é mais difícil de fazer como 
todos sabem. Mas, até por isso, temos de perseverar 
na qualificação e na melhora da qualidade do nosso 
atendimento. Isso fará com que consigamos fidelizar 
os turistas que vêm ao Estado do Espírito Santo.  

Precisamos nos retirar, porque hoje faremos 
uma recepção no Cerimonial Le Buffet, onde 
receberemos nossos convidados. Agradecemos ao 
Senhor Deputado Paulo Roberto e à Senhora 
Deputada Luzia Toledo a oportunidade de estarmos 
presentes nesta Casa e a Comenda que receberemos.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, gostaríamos 
que V. Ex.ª nos levasse essa comenda que 
receberemos, pois contamos com a presença de V. 
Ex.ª no evento. (Muito bem!) 

 
A SR. ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Não poderíamos deixar de ouvir a 
mensagem do nosso diretor-superintendente reeleito 
do Sebrae, Senhor José Eugênio Vieira, esse braço 
que tem nos ajudado tanto na área do turismo. 
 Concedo a palavra ao Senhor José Eugênio 
Vieira, diretor-superintendente do Sebrae. 
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 O SR. JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA – (Sem 
revisão do orador) – Boa noite a todos. Registro 
meus cumprimentos ao Presidente da Mesa, Senhor 
Deputado Paulo Roberto, e com satisfação digo que 
a amizade de S. Ex.a foi uma conquista de minha 
vida pública. Conheci o Deputado Paulo Roberto na 
Petrobras, em São Mateus, e nossos laços de 
amizade se estreitaram ao longo de nosso 
relacionamento público. Cumprimento também a 
Senhora Deputada Luzia Toledo, proponente desta 
sessão solene, com quem também tenho uma relação 
de amizade de muitos anos. Senti-me muito feliz pelo 
convite de representar o Sebrae neste Plenário.  

Aproveito a oportunidade para cumprimentar 
a Senhora Naciene Luzia Modenesi Vicente, Prefeita 
do Município de Ibiraçu; o Senhor Edson Rodrigues 
Ruy, membro da Associação Brasileira de Agências 
de Viagens do Estado do Espírito Santo – ABAV/ES, 
e do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado 
do Espírito Santo – Sindetur/ES; o Senhor Maely 
Guilherme Botelho Coelho, diretor-presidente do 
Convention & Visitors Bureau do Espírito Santo; 
meu companheiro João Felício Scárdua, Secretário de 
Estado do Turismo; a querida Cecília Milanez 
Milaneze, da União Brasileira dos Promotores de 
Feiras, Ubrafe; o Senhor Marcus Vicente e a 
Senhora Maria Cândida Leal Reis Nader. 
 Turismo é uma atividade econômica que não 
é fácil de fazer. Disse em entrevista semana passada 
que o empresário só investe quando encontra uma 
economia sólida e quando, acima de tudo, acredita 
nas políticas públicas. E, nos últimos anos, o Espírito 
Santo conseguiu essas duas coisas: um crescimento 
econômico extraordinário e uma estabilização do 
setor público, o que fez com que durante a crise de 
2009, o Estado do Espírito Santo sentisse um pouco 
em função do Fundap. Mas, por outro lado, as micro 
e pequenas empresas sustentaram a economia não só 
do Espírito Santo como também do Brasil, onde se 
insere grande parte das empresas do turismo. 
 Turismo é uma paixão. E, dentro desse 
quadro de estabilidade econômica, de políticas 
públicas sobre o qual estou falando, o setor de 
turismo no Espírito Santo nos últimos anos também 
teve estabilidade. Começou com a Senhora Deputada 
Luzia Toledo, passou pelo Senhor Marcus Vicente e 
hoje está com o Senhor João Felício Scárdua.  

Não precisaria falar sobre S. Ex.as, mas 
faço questão de fazê-lo. Acompanhei bastante o 
trabalho da Senhora Deputada Luzia Toledo à 
frente da Secretaria, e é essa empolgação que todos 
nós já conhecemos. Depois veio Marquinho, permita-
me chamá-lo assim por nosso relacionamento de 
muitos anos. Para mim, não foi surpresa, pois 
acompanho o trabalho dele há muitos anos como 
prefeito, inclusive, tive o prazer de ser convidado 
para assessorá-lo em Ibiraçu. O resultado não poderia 
ser outro. Saiu o Marcus Vicente e entrou João 
Felício Scárdua que, como todos conhecemos, é um 
trator. Sai da frente, pois quando S. Ex.ª quer fazer as 

coisas, corre atrás, busca, atropela, no bom sentido, 
mas os frutos têm de acontecer. 

É muito triste para nós capixabas quando 
chegamos a algum lugar, quando andamos pelo 
Interior, não como turista, mas como usuário de 
nossa malha rodoviária, não conseguir indicação 
do caminho a procurar para chegarmos ao nosso 
destino. É triste para nós capixabas, imaginem para o 
turista. Somos mal atendidos, mal servidos, temos 
preços abusivos e quando não conferimos a conta 
entramos pelo cano. Enfim, há mazelas que não são 
fáceis de serem rompidas em função da própria 
cultura estabelecida no nosso Estado. 

Vi o trabalho iniciado pela Senhora 
Deputada Luzia Toledo, continuado pelo Senhor 
Marcus Vicente – acompanhei mais na época do 
Senhor Marcus Vicente - e depois consolidado pelo 
Senhor João Felício Scárdua. Acompanhei o esforço 
dos senhores nesse segmento. Participei de muitas 
reuniões junto com o Senhor João Felício Scárdua 
ainda quando o Senhor Marcus Vicente estava no 
conselho. Tentamos, junto com o Senhor Wilson 
Vetorazzo Calil, com o Senhor Valdeir Nunes dos 
Santos, o China, com o Senhor Maely Guilherme 
Botelho Coelho e com tantos outros desse segmento, 
buscar soluções para esses caminhos que não são 
fáceis. A própria rotatividade dessa mão de obra, que 
é muito grande, faz com que às vezes as políticas 
para esse setor sejam um pouco prejudicadas.  
 Senhora Deputada Luzia Toledo, estou 
neste Plenário me sentindo um representante do 
Sebrae. Hoje colho os frutos de um trabalho 
implantado pelo Senhor João Felício Scárdua, 
referência do Sebrae. Tenho dito isso em todo o 
lugar. O Sebrae estava em crise. Buscaram S. S.ª na 
Secretaria de Saúde para mudar a face do Sebrae. 
Isso foi feito e todos os integrantes do Sebrae 
fazem esse reconhecimento. O Sebrae está hoje onde 
está pela persistência, pela marca que o Senhor João 
Felício Scárdua consolidou em todo o lugar. Não é 
raro quando chegamos a algum lugar e me apresento 
como superintendente do Sebrae e as pessoas me 
perguntam: “Cadê o Senhor João Felício Scárdua? 
Ele não vem?” Essa é uma marca conquistada.  
 Ficamos muito felizes por suceder o Senhor 
João Felício Scárdua, mas é uma tarefa difícil. 
Quando se tem um bom gestor e temos que sucedê-
lo, queremos fazer mais do que aquele bom gestor. 
Outro exemplo é o do Senador Renato Casagrande. 
Que missão difícil é substituir o Governador Paulo 
Hartung! São tarefas difíceis, mas os homens 
públicos ao aceitá-las têm que ter a certeza de que 
terão que buscar os instrumentos necessários para 
suplantar isso.  

Fico feliz em ver meu amigo Igner Mansur, 
de quem fui colega de grupo escolar e ginásio. 
Também estou vendo o Senhor Deni Almeida da 
Conceição, que conheço há muitos anos de Linhares; 
o Senhor José Carlos Monjardim, o Cacau; o Senhor 
Jorge e muitos outros. 
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 Senhora Deputada Luzia Toledo, 
cumprimento V. Ex.ª por essa solenidade e agradeço 
o convite. Estou muito honrado em participar desta 
sessão solene, e em nome do Sebrae agradeço muito 
esta oportunidade. Desejo a todos uma boa noite. 
(Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Maely 
Guilherme Botelho Coelho, do Convention & Visitors 
Bureau. Após o pronunciamento de S. S.ª faremos a 
entrega dos certificados e da Comenda do Mérito 
Turístico Marcelo Valladares Nader. 
 
 O SR. MAELY GUILHERME 
BOTELHO COELHO – (Sem revisão do 
orador) – Senhores, uma boa noite a todos. Fui 
pego de surpresa porque achei que só três pessoas 
falariam; agora a Senhora Deputada Luzia Toledo 
me chama, mas não sobrou nada para eu falar. 
 Cumprimento a Senhora Naciene Luzia 
Modenesi Vicente, Prefeita de Ibiraçu; o Senhor 
Edson Rodrigues Ruy; a Senhora Deputada Luzia 
Toledo; o Senhor Deputado Paulo Roberto; o Senhor 
José Eugênio Vieira, reeleito superintendente de uma 
instituição tão importante para o turismo como o 
Sebrae; a Senhora Cecília Milanez Milaneze; o 
Senhor Marcus Vicente e a grande homenageada da 
noite, a Senhora Maria Cândida Leal Reis Nader. 
 Senhora Deputada Luzia Toledo, temos a 
obrigação de dizer que nosso Estado mudou graças a 
pessoas como V. Ex.ª, como os Senhores Marcus 
Vicente e João Felício Scárdua. Esse tripé conseguiu 
transformar o turismo do Estado. Não sei se V. Ex.ª, 
Deputada Luzia Toledo, é madrinha, é sogra, é irmã 
ou é prima do segmento turismo, mas V. Ex.ª não 
achava que o turismo estava bom, foi a Minas Gerais 
e conseguiu trazer para o Estado a Rota Imperial, 
desmembrando-a da Estrada Real. É um sucesso 
absoluto que será transformado em produto. V. Ex.ª é 
essa inquieta de sempre, só visando ao 
desenvolvimento do nosso Estado no setor de 
turismo. 
 Senhora Deputada Luzia Toledo, aproveito 
para falar do Senhor Marcelo Valladares Nader, a 
quem conheci desde os primeiros momentos, os 
primeiros passos do Convention & Visitors Bureau. 
Eu e o Antonio Bispo ainda éramos mantenedores e 
um pouco intrometidos no negócio - não digo nem 
conselheiro porque é uma expressão muito forte para 
quem contribui - e o Senhor Marcelo Valladares 
Nader realmente foi tudo o que falaram nesta sessão 
solene, pois era o homem da paz. Toda a segurança 
que hoje o Convention & Visitors Bureau tem é 
graças ao trabalho dos Senhores Marcelo Valladares 
Nader, Marcos Azevedo, Pedro Paulo Perim e tantos 
outros. Mas o Senhor Marcelo Valladares Nader 
estava sempre à frente. 
 Comentei há pouco com a Senhora Deputada 
Luzia Toledo que foi num bom momento, num 

momento de muita alegria quando alguém teve a 
ideia de criar a Comenda com o nome Marcelo 
Valladares Nader, pois ele teve todo o glamour e por 
isso estamos nesta sessão clamando o nome dele. 
 Aproveito a oportunidade para dizer que o 
Estado não muda nada sozinho; o povo precisa 
ajudar. Falaram que no passado tínhamos certa 
desordem e distância entre as instituições, mas 
conseguimos agregar; e a prova está aí. No 
Turismo, como em qualquer outro setor, se não 
tivermos vontade de agregar, de criar musculatura, 
dificilmente chegaremos a algum lugar. Como diz 
a sabedoria popular, se quisermos ir rápido, vamos 
sozinhos. Porém, se nos juntarmos, iremos mais 
longe. É o que estamos fazendo e o que conseguimos 
fazer. Hoje é quase um bloco só, somente uma voz 
afinada em relação ao Turismo.  
 Senhor Deputado Paulo Roberto, o 
Turismo tem uma prima, a Cultura, que está 
chegando e sentimos a pujança porque está fazendo a 
diferença. O Senhor Idalberto Luis Moro, 
presidente do Instituto Sincades, está presente e 
peço uma salva de palmas para S. S.ª, porque ele está 
mudando a cara da Cultura no Estado. (Palmas)  

Está chegando o Cais das Artes, que tem a 
interferência direta do Instituto Sincades e é um 
instrumento que servirá para alavancar ainda mais o 
desenvolvimento, dar musculatura ao nosso turismo. 
Temos obrigação de cada vez mais nos unirmos, e 
não somente nós, do Trade, com as instituições que o 
cercam e formatam isso. 

No último sábado, num evento promovido 
pela Rede Gazeta, em Pedra Azul, onde estavam 
presentes o Governador Paulo Hartung e o Senhor 
Renato Casagrande, governador eleito, tive 
oportunidade de falar. Após o pronunciamento do 
Senhor Renato Casagrande, fiz minha inscrição não 
para fazer perguntas, mas para pedir, isto é, pedir 
exatamente o que foi falado nesta sessão solene. O 
Senhor Renato Casagrande falou que os eixos 
prioritários eram a Educação, a Saúde, o Transporte, 
a Segurança e outros. Ficou para trás o setor Turismo. 
Naquela oportunidade falamos para S. Ex.ª sobre a 
necessidade de considerar o Turismo um eixo 
prioritário para o Estado, aproveitando toda a 
vocação que temos.  

Somos um dos poucos estados que tem a 
vocação e a condição de desenvolver um Turismo 
com uma política pública concreta e real. Se na 
Região Sul há montanhas, nós as temos também. Se 
na Região Nordeste tem praias, nós as também 
temos; mas a diferença é que estamos no meio. A 
distância do nosso Estado até Porto Alegre é a mesma 
para Fortaleza. Falta somente a ajuda do poder 
público, porque a nossa parte estamos fazendo. E foi 
aí que pedimos a S. Ex.ª consciência para nomear 
para a Pasta um técnico, como estava fazendo até 
então. Para que turbar o Turismo? Que S. S.ª também 
fizesse o mesmo, considerando o Turismo uma 
instituição necessária para o desenvolvimento do 
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Estado e como eixo prioritário para dar um pouco 
mais de gás, porque temos tudo que os outros têm e 
muito mais do que os outros não têm, nem terão. 
 Estamos confiantes na próxima 
administração do Governador eleito, Renato 
Casagrande. S. Ex.ª nos prometeu, quando estava no 
evento promovido pela Rede Gazeta, em Pedra Azul, 
falando em nome do Trade Turístico, que não iria 
escolher um secretário por escolher. Iria realmente 
fazer o possível e o impossível para indicar alguém 
que correspondesse as nossas necessidades. 
Dissemos: “Olha, governador, vamos fazer por onde 
não perder nada daquilo que conseguimos com esse 
tripé que começou com a Deputada Luzia Toledo e 
com os Senhores Marcus Vicente e João Felício 
Scárdua. Tivemos essa união, uma conquista muito 
grande, e eles provocaram isso para nós. Não 
podemos perder”. E vamos rezar para não perder 
isso. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Informo aos amigos e amigas que a 
Comenda do Mérito Turístico Marcelo Valladares 
Nader é concedida anualmente nesta data ou no dia 
27 de setembro, Dia Mundial do Turismo. Cada 
deputado apresenta um nome na Comissão de 
Turismo, que avaliará a indicação. São oferecidas 
apenas três comendas por ano, pois temos que dar um 
significado maior à Comenda, assim como as outras 
que são oferecidas pela Casa. 
 Este ano, como queríamos muito, ao 
término desta legislatura, entregar a Comenda do 
Mérito Turístico Marcelo Valladares Nader, o que 
fizemos? Enviamos comunicação para todos os 
Senhores Deputados, e apenas três responderam 
rapidamente: nós, a primeira, que apresentamos o 
nome do Senhor Tuffy Nader; o Senhor Deputado 
Atayde Armani, que indicou o Senhor Fábio Luiz 
Miranda Boa Morte, e o Senhor Deputado Paulo 
Roberto que indicou nome do Senhor Deni Almeida 
da Conceição. Esses três nomes serão os nossos 
homenageados com a Comenda. 

Falamos tanto sobre isso, mas às vezes 
V.S.as não compreenderam. Gostaríamos que neste 
Plenário estivesse o dobro de pessoas. Por quê? 
Porque hoje queríamos uma confraternização do 
nosso Trade Turístico e, todos juntos, fazendo uma 
homenagem ao Senhor Marcelo Valladares Nader.
 Portanto, todos que vieram a esta Casa 
receberão uma certificação de que participou deste 
momento rico que o Turismo está vivendo. Se 
olharem, temos neste Plenário desde o Convention & 
Visitors Bureaau até o Skal Club Internacional do 
Brasil, cuja presidenta é a Senhora Sônia Monteiro, 
presente a esta sessão. 
 Ontem explicamos para alguns companheiros 
que gostaríamos de valorizar esta sessão solene de 
hoje entregando a Comenda do Mérito Turístico 
Marcelo Valladares Nader a todos que vieram a esta 
sessão, porque todos são muito importantes para o 

nosso Turismo, mas não podemos assim proceder. 
Esperamos que todos compreendam o porquê de 
homenagearmos apenas três pessoas por ano com esta 
Comenda, e que compreendam também este 
momento, pois não queríamos terminar o ano sem 
fazer uma homenagem à memória de Marcelo 
Valladares Nader. E temos certeza de que 
explicaremos muito isso ainda, ou seja, por que 
conceder apenas três Comendas por ano. 

Devolvo a palavra ao cerimonialista, Senhor 
Sérgio Sarkis Filho, para que dê continuidade ao rito 
da sessão.   

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ato de grande importância nesta 
sessão solene, neste momento a Senhora Deputada 
Luzia Toledo iniciará a entrega da Comenda do 
Mérito Turístico Marcelo Valladares Nader, 
concedida a personalidades que se destacam na 
prestação de relevantes serviços turísticos no âmbito 
nacional ou internacional, segundo a Resolução n.º 
2.375, de 1º de junho de 2007. 

Convido a Senhora Maria Cândida Leal Reis 
e o Senhor Juliano Valladares Nader para receberem, 
em nome do Senhor Tuffy Nader, a Comenda do 
Mérito Turístico Marcelo Valladares Nader e um 
buquê de flores das mãos da Senhora Deputada Luzia 
Toledo e do Senhor Deputado Paulo Roberto, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo do 
homenageado. (Pausa) 

Tuffy Nader nasceu em Vila Velha, é médico 
veterinário, filho de Moisés Ruhama e Augusta 
Rachid Nader. Foi eleito deputado estadual por dois 
mandatos, de 1955 a 1959, e de 1963 a 1967. Foi 
também vereador pelo município de Vila Velha, de 
1947 a 1951. O Senhor Tuffy Nader é pai de Marcelo 
Nader e nesta noite recebe com muito orgulho a 
comenda que leva o nome de seu filho. 

 
(Procede-se à entrega da Comenda 
e das flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Deni de 
Almeida da Conceição para receber a Comenda do 
Mérito Turístico Marcelo Valladares Nader das mãos 
da Senhora Deputada Luzia Toledo e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S.S.ª. (Pausa) 

Deni de Almeida da Conceição nasceu em 
Linhares, é formado em ciências jurídicas pela 
Faculdade de Colatina, e secretário do Hospital Rio 
Doce, de Linhares. Também é jornalista, diretor e 
fundador do jornal “O Pioneiro”, daquele município. 
Foi presidente da ABAV-ES por dois mandatos e 
conselheiro da ABAV Nacional há oito anos. Fundou 
a ADEL – Associação para o Desenvolvimento de 
Linhares, onde preside a Comissão de Turismo. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 
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 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento iniciaremos a 
entrega de diplomas de homenagem em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo e pelos 
relevantes serviços turísticos prestados ao setor em 
âmbito nacional e internacional.  
 Convido a Senhora Ana Angélica Corrêa 
Valpassos Motta, homenageada do Senhor Deputado 
Paulo Roberto, para receber o diploma e um buquê de 
flores das mãos de S. Ex.ª e da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo da homenageada. (Pausa) 
 Ana Angélica Corrêa Valpassos Motta é 
graduada em turismo pela Faculdade Vale do Cricaré, 
São Mateus, e pós-graduada em ecoturismo pela 
Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais e 
FAEP – Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. 
Foi Secretária Municipal de Turismo de Conceição 
da Barra de 1999 a 2004 e de 2009 a 2010. 
Professora universitária de planejamento turístico do 
Centro Universitário São Camilo. 
 

(Procede-se à entrega do diploma e 
das flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Ademir 
Dadalto, promotor de eventos que enriquece as 
potencialidades turísticas de nosso Estado, 
homenageado da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para receber o diploma em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Antonio 
Bispo, representando a Adetur Sudeste, homenageado 
da Senhora Deputada Luzia Toledo, para receber o 
diploma em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo das mãos de S. Ex.ª e do Senhor Deputado 
Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Claudio 
Antonio Amaral de Calais, presidente da Agência de 
Desenvolvimento Turístico da Região da Costa e da 
Imigração, homenageado da Senhora Deputada Luzia 
Toledo, para receber o diploma em comemoração ao 
Dia Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª e do 
Senhor Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Cecília 
Milanez Milaneze, da União Brasileira dos 

Promotores de Feiras – Ubrafe, homenageada da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, para receber o 
diploma em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo e um buquê de flores das mãos de S. Ex.ª e 
do Senhor Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma e 
das flores) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Lea Marina 
Erlacher Brito, Diretora Regional do Senac em 
exercício, para receber, em nome do Senhor Dionisio 
Corteletti, Diretor Regional do Senac, homenageado 
da Senhora Deputada Luzia Toledo, o diploma em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo e um 
buquê de flores das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(A convidada recebe o diploma e as 
flores em nome do homenageado) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o homenageado da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, Senhor Edson 
Rodrigues Ruy, da Associação Brasileira de Agências 
de Viagens do Estado do Espírito Santo – ABAV/ES 
e Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do 
Espírito Santo – Sindetur/ES, para receber o diploma 
em comemoração ao Dia Mundial do Turismo das 
mãos da Senhora Deputada Luzia Toledo e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Flávia 
Roberta Cysne Novaes Leite, ex-prefeita do 
Município de Mimoso do Sul e Subsecretária de 
Estado do Turismo – Setur, homenageada da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, para receber o diploma em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo e um 
buquê de flores das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma e 
das flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Hariton 
Nathanailides, proprietário do Hotel Pousada das 
Flores, em Iriri, músico conhecido 
internacionalmente, maestro que com sua música 
encanta turistas que passam pelo Estado do Espírito 
Santo, nesta sessão homenageado da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, para receber o diploma em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo das mãos 
de S. Ex.ª e do Senhor Deputado Paulo Roberto. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Idalberto 
Luis Moro, Presidente do Instituto Sincades, 
homenageado da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para receber o diploma em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Jefferson 
Rodrigues, titular da Região Turística dos Imigrantes, 
Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá, Santa Teresa e São Roque do Canaã, nesta 
sessão homenageado da Senhora Deputada Luzia 
Toledo, para receber o diploma em comemoração ao 
Dia Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª e do 
Senhor Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Jorge 
Alencar Tavares, da Associação Brasileira de 
Empresas Organizadoras de Eventos –
Abeoc/Espírito Santo, homenageado da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, para receber o diploma em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo das mãos 
de S. Ex.ª e do Senhor Deputado Paulo Roberto. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José Carlos 
Monjardim Cavalcanti, Cacau Monjardim, grande 
defensor e divulgador da cultura e do turismo 
capixaba e autor da famosa frase Moqueca, só 
capixaba! O resto é peixada, nesta sessão 
homenageado da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para receber o diploma em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José Eugênio 
Vieira, Diretor-Superintendente do Sebrae - Espírito 
Santo, homenageado da Senhora Deputada Luzia 
Toledo, para receber o diploma em comemoração ao 
Dia Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª e do 
Senhor Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Luiz Fantin, 
representando a rede Bristol, homenageado da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, para receber o 
diploma em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo das mãos de S. Ex.ª e do Senhor Deputado 
Paulo Roberto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Maely 
Guilherme Botelho Coelho, do Espírito Santo 
Convention & Visitors Bureau – ESCVB, 
homenageado da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para receber o diploma em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Márcia 
Abrahão, reconhecida pelo brilhante desempenho e 
profissionalismo na divulgação do turismo capixaba, 
homenageada da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para receber o diploma em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo e um buquê de flores das mãos 
de S. Ex.ª e do Senhor Deputado Paulo Roberto. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do diploma e 
das flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Marcus 
Vicente, ex-Secretário de Estado do Turismo, 
homenageado da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para receber o diploma em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo das mãos de S. Ex.ª.  

Durante sua gestão o Senhor Marcus Vicente 
alavancou o ramo no Estado do Espírito Santo, 
inclusive com a inauguração do projeto Trem das 
Montanhas, que projetou o Estado de forma singular. 
(Pausa)  

 
(Procede-se à entrega do diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Maria Elvira 
Tavares Costa, titular da Região Turística dos Vales e 
do Café, englobando os municípios de Apiacá, Atílio 
Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de 
Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui, nesta sessão 
homenageada da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para receber o diploma e um buquê de flores em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo das mãos 
de S. Ex.ª. (Pausa)  

 
(Procede-se à entrega do diploma e 
das flores) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Paulo Renato 
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Fonseca Junior, titular da Região Turística 
Metropolitana, englobando os municípios de 
Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila 
Velha e Vitória, nesta sessão homenageado da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, para receber o 
diploma em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)  

 
(Procede-se à entrega do diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Valdeir 
Nunes dos Santos, o China, titular da Região 
Turística Montanhas Capixabas, englobando os 
municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, 
Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da 
Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda 
Nova do Imigrante, nesta sessão homenageado da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, para receber o 
diploma em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)  

 
(Procede-se à entrega do diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Sônia Maria 
Monteiro da Silva, empresária no setor de turismo da 
empresa Pay Less Turismo e presidente do Skal Club 
Internacional/ES, homenageada da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, para receber o diploma e um 
buquê de flores em comemoração ao Dia Mundial do 
Turismo das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)  

 
(Procede-se à entrega do diploma e 
das flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – A Senhora Sônia Maria 
Monteiro da Silva solicitou à Senhora Deputada 
Luzia Toledo a oportunidade de, em nome do Skal 
Club Internacional de Vitória/ES, prestar uma 
homenagem à Senhora Cândida Reis Nader. (Pausa) 

 
(A Senhora Sônia Maria Monteiro 
da Silva entrega um quadro à 
Senhora Cândida Reis Nader) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento a Senhora 
Deputada Luzia Toledo e o Senhor Deputado Paulo 
Roberto prestam uma homenagem às Senhoras 
Naciene Luzia Modenesi Vicente, prefeita do 
Município de Ibiraçu, e Tânia Catharina Pinto, 
professora, entregando-lhes um buquê de rosas. 
(Pausa) 

 
(Procede-se à entrega das flores) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Ouviremos neste momento a 
saudação do Senhor Marcus Vicente, ex-Secretário 

de Estado do Turismo, que falará em nome de todos 
os homenageados.  
 
 O SR. MARCUS VICENTE – (Sem 
revisão do orador) – Boa noite a todos. Falar por 
último é sempre uma desvantagem, porque todos já 
estão cansados. Mas serei objetivo para dizer da 
alegria de todos.  

Saúdo a Mesa na pessoa da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, uma apaixonada pelo 
turismo, que soube ao longo de sua vida traçar rumos 
e deixar marcas profundas na história do Turismo 
do Estado do Espírito Santo. Abraçando S. Ex.ª 
abraço todos da Mesa e todos os homenageados 
nesta sessão solene. 

É uma responsabilidade muito grande falar 
em nome dos homenageados, porque o turismo é uma 
atividade que nos emociona. Não dá para gostar 
mais ou menos de turismo. Vejo nesta sessão todos 
os companheiros da Secretaria de Estado do Turismo 
que trabalharam comigo, atualmente trabalham 
com o Senhor João Felício Scárdua e continuarão 
trabalhando no futuro Governo Renato Casagrande, 
acompanhando as diretrizes traçadas pelo Plano 2025 
e pelo Plano Estratégico do Turismo no Espírito 
Santo para, dentro do eixo principal do Plano 
Nacional do Turismo inserir o Estado do Espírito 
Santo nas prateleiras das principais operadoras de 
turismo do Brasil. Esse é o nosso grande objetivo. 
Por isso estamos nesta sessão solene.  

Em nome de todos os homenageados 
agradecemos a Assembleia Legislativa esta 
homenagem no Parlamento do Povo. A representação 
política se faz pelo Parlamento. Nesta Assembleia 
Legislativa, do alto desta tribuna, os deputados 
representam a vontade do povo do Espírito Santo e 
falam em nome dele.  

Por isso, ao Senhor Deputado Paulo Roberto, 
proponente desta sessão solene para entrega da 
Comenda do Mérito Turístico Marcelo Valladares 
Nader, fica registrado nosso agradecimento e o dos 
homenageados; à Senhora Deputada Luzia Toledo, 
Presidenta da Comissão de Turismo e Desporto, pelo 
seu trabalho e dedicação registramos o 
agradecimento e a admiração de todos nós, 
homenageados.  

Chamamos a atenção de todos os governantes 
capixabas, sejam eles da esfera federal, estaduais ou 
municipais, sobre a importância que o turismo tem do 
ponto de vista social e do ponto de vista de agregar 
valores que nenhuma outra atividade tem, já que o 
turismo congrega cinquenta e duas atividades 
econômicas que fazem girar em torno de si milhões e 
milhões de empregos no Brasil e no mundo inteiro.  

O Brasil terá a partir de 2012, prezado 
Senhor Deni Almeida da Conceição, quatro grandes 
eventos: em 2012 teremos a Copa das Américas; em 
2013, a Copa das Confederações; em 2014 teremos a 
Copa do Mundo, inclusive acho que nenhum dos 
presentes assistiu à Copa de 1950 e, talvez, a grande 
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maioria não assistirá a outra Copa do Mundo no 
Brasil; e em 2016 assistiremos às Olimpíadas, aliás, a 
primeira olimpíada a ser disputada no continente sul-
americano.  

A nossa responsabilidade na área do turismo 
é muito grande. Por isso fizemos um esforço muito 
grande, Senhores Edson Rodrigues Ruy e Maely 
Guilherme Botelho Coelho, para estar entre os 
deputados do Espírito Santo não só para defender a 
bandeira do turismo, mas defendê-la com muito 
afinco e determinação, pois passou a fazer parte de 
nossa vida o turismo como a atividade mais 
importante que a economia mundial pode gerar e 
desenvolver. Hoje e para sempre será dessa forma. 
Acreditamos muito no turismo e no seu crescimento.  

Ao chamar a atenção dos nossos 
governantes, principalmente dos prefeitos, Senhora 
Prefeita Naciene Vicente, queremos que deem 
atenção ao turismo, que não o coloque como um 
simples departamento, onde o chefe não tem nem 
lugar para sentar, não tem telefone para falar e não 
tem nenhum carro para circular, dependendo às 
vezes de uma carona, muitas vezes de motocicleta 
ou ainda de bicicleta para levar adiante o plano de 
turismo. É essa a atenção que queremos chamar, 
porque a base, a pirâmide do turismo se faz por 
meio do município.  

Ninguém fará roteiro turístico ou circuito 
turístico se não for pelo município. É no município 
que vamos encontrar os potenciais; é nas comunidades que encontramos as 
cachoeiras, a religiosidade, a gastronomia, o esporte, 
a natação, o esporte náutico, o turismo de aventura, o 
ecoturismo, o agroturismo e outros. Por isso, 
apelamos aos prefeitos que estão nos assistindo: 
deem importância ao setor para que esta pirâmide 
tenha alicerce bem forte, o alicerce da consciência, 
para que todos os munícipes saibam da importância 
que o turismo tem. E não é para o Brasil, não é para 
o mundo, mas para o ser humano, o ente mais 
valorizado na economia chamada turismo. Não 
vamos substituir o cozinheiro e o garçom por 
máquina ou por computador. Só eles podem servir e a 
eles têm de ser dadas condições para exercerem a 
profissão; condição para que sejam bem treinados e 
preparados para receber o turista.  

Estive este ano na Espanha pela primeira vez. 
Visitei Madri e algumas cidades do interior da 
Espanha. Fiquei simplesmente encantado com o que 
vi na Espanha. O Brasil está muito longe do que 
vimos lá, pois ainda não chegamos a seis milhões de 
turistas estrangeiros a nos visitar por ano. Mas a 
Espanha passa de setenta milhões de turista/ano, 
prezado Senhor Jorge Alencar.  

A atividade turística é tão importante que 
empolga até o orador que está falando. Por quê? 
Porque ela realmente agrega em torno de si. É uma 
pena que o Senhor João Felício Scárdua não esteja 
mais presente, mas está a Senhora Márcia Abrahão, 
ex-Secretária da então Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, que sabe da 

importância da agregação de todos, de todas as 
regiões turísticas, dos fóruns de debate sobre o 
turismo, área em que o Espírito Santo hoje tem se 
mostrado cada vez mais eficiente, cada vez mais 
qualificado, cada vez mais preparado para se 
apresentar. Mas tem que melhorar muito ainda. E tem 
de melhorar no município, pois é lá que 
encontraremos o grande alicerce na construção dessa 
obra que é o turismo no Espírito Santo e no Brasil. 
Por isso, Senhores Deputados Paulo Roberto e Luzia 
Toledo, agradecemos a V. Ex.as a oportunidade de 
falar em nome dos homenageados.  

Está presente a Senhora Maria Cândida 
Leal Reis Nader, a quem queremos dizer que não 
tivemos oportunidade de conviver com o Senhor 
Marcelo Valladares Nader, mas pelos testemunhos 
que ouvimos ao longo dos anos podemos perceber 
claramente a importância que ele teve para que 
estivéssemos aqui hoje. A figura do Marcelo 
empreende todo aquele que sonha fazer do turismo 
cada vez mais uma atividade importante para o 
Brasil e para o Espírito Santo. 
 Parabenizamos o Presidente Lula que criou 
o Ministério do Turismo. Uma informação 
importante para aqueles que não sabem, quarenta 
milhões de brasileiros da classe média baixa foram 
incluídos na faixa de consumo. Esse consumidor 
trafega de ônibus, passeia utilizando avião e 
pagando a passagem em dez vezes; é esse o perfil do 
turista que está chegando. São quarenta milhões de 
novos turistas sendo colocados no mercado para 
buscar seu destino, para buscar seu produto.  

Parabenizamos também o Governador Paulo 
Hartung, que teve a competência política, como 
sempre, de criar a Secretaria de Estado do Turismo. É 
uma visão de futuro, porque o turismo é o presente 
olhando para o passado e construindo um futuro que 
será bom para todos nós. (Muito bem!)  

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - O Governo do Estado do Espírito 
Santo, por meio do Instituto Estadual do Meio 
ambiente, IEMA, e a Secretaria de Estado do 
Turismo, Setur, tem o prazer de convidar todos para o 
evento de lançamento do Plano de Implementação e 
Estruturação do Ecoturismo e do projeto Corredores 
Ecológicos, que acontecerá no dia 14, amanhã, às 
16h, no Auditório I desta Casa de Leis. O Senhor 
Jayme Henrique Pacheco é o presidente do Instituto 
Capixaba de Ecoturismo e trouxe o convite. Muito 
obrigada. 
 Agradecemos a presença da Doutora Ivone 
Vilanova, nossa amiga, representando a Procuradoria 
do DNPM; da Senhora Tânia Catarina e do Senhor 
Hariton Nathanaildes. Pedimos uma salva de palmas 
para os dois que vieram aqui por amor ao turismo. 
(Palmas) O Hariton é um amigo querido. Toda vez 
que o convidamos aqui comparece entoando essa 
música erudita que faz encantar os corações. Com 
certeza foi muito bom ter começado a sessão solene 
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com a música de Hariton e de Tânia Catarina. Muito 
obrigada. 
 Agradecemos ainda ao Cerimonial da 
Assembleia Legislativa na pessoa do Senhor 
Sérgio Sarkis Filho e das demais companheiras de 
trabalho; ao Senhor Antônio Carlos Sessa, o 
Tonico, amigo, comendador e fotógrafo fantástico 
que está sempre presente, aos seguranças deste 
Poder; à equipe de Taquigrafia que com muito 
carinho e sempre com um sorriso tem nos 
acompanhando em todas as sessões e são muito 
importantes para a Casa; à assessoria de nosso 
gabinete; à Senhora Nelzely Gonçalves Lima 
Sperandio, que fez os contatos; aos assessores do 
gabinete do Senhor Deputado Paulo Roberto, que 
também deram uma contribuição valiosa; a todos 
os senhores e senhoras que vieram a esta sessão, 
pois do contrário ela não teria nenhum brilho. 

Agradecemos ao nosso ex-deputado 
Marcus Vicente as palavras, o amor que tem pelo 
turismo. S. S.ª poderia ser deputado eleito se 
tivesse feito uma forcinha a mais. Estamos 
torcendo, assim como todo o segmento do turismo, 
para que S. S.ª assuma uma vaga na Câmara 
Federal, e quem ganharia com isso seria o Estado 
do Espírito Santo, pois abriríamos portas no 
Ministério do Turismo e em outros ministérios em 
que S. S.ª tem um trânsito muito grande. 
Esperamos que S. S.ª, como primeiro suplente, 
chegue à Câmara Federal bem depressa.  

Agradecemos também à Senhora Cecilia 
Milanez Milaneze, da Ubrafe, um trator para 
trabalhar, não tem nada igual. Falaremos da feira 
que será realizada em breve, que abriu uma porta 
imensa para a cidade de Santa Teresa, e vamos 
usufruir aquele pedaço mostrando o que temos 
naquele Município. Agradecemos a S. S.ª o 
trabalho que faz e o tanto que gera de empregos 
diretos e indiretos. Agradecemos ao Senhor José 
Eugênio Vieira, ícone da administração. Por onde 
S. S.ª passou deixou sua marca. E agora virou 
escritor; volta e meia presenciamos o lançamento 
de um livro escrito por S. S.ª Gostamos muito do 
Senhor José Eugênio Vieira e estamos felizes por 
S. S.ª ter sido reconduzido ao nosso Sebrae, onde 
está fazendo um trabalho calmo, tranquilo. Todos 
estão felizes com sua gestão e com o trabalho de 
todos os diretores que o acompanham.  

Agradecemos ao Senhor Deputado Paulo 
Roberto o carinho. S. Ex.ª chegou dizendo que iria 
logo embora, pois sua mãe fará uma ressonância às 
22h, mas ficou até o final. Agradecemos à Senhora 
Naciene Luzia Modenesi Vicente, Prefeita de Ibiraçu, 
que está conduzindo os destinos daquele município 
com zelo, carinho, e com a sensibilidade feminina - 
desculpem-nos os homens - que fala muito alto. 
Parabenizamos a administração de S. Ex.ª e 
aproveitamos para dizer que estamos vivendo um 
momento histórico a partir da eleição de nossa 

Presidenta da República Dilma Rousseff. E os 
homens estão aplaudindo, o que é mais importante.  

Agradecemos ao Senhor Maely Guilherme 
Botelho Coelho a presença e as palavras. 
Agradecemos ao Senhor Edson Rodrigues Ruy, o 
Edinho, amigo de todas as horas. Tanto faz ele estar 
em Brasília, em Vitória ou no Exterior, não desliga o 
telefone e nos atende quando necessitamos. 
Agradecemos o trabalho que realiza pelo nosso 
turismo, junto com todos os nossos companheiros e 
companheiras. Agradecemos à Senhora Marcia 
Abrahão, grande amiga de Marcelo Valladares 
Nader. 

Não é fácil ser eleito para exercer um 
mandato, seja ele qual for. É muito difícil. Então, 
estamos muito feliz por realizar com o companheiro 
Paulo Roberto esta sessão solene homenageando um 
setor fantástico. 

Quando olhamos para os senhores 
constatamos que todos estão com o mesmo rosto do 
início da sessão. Somos educadora de profissão e 
conseguimos ver se a pessoa está prestando atenção 
ou se está querendo ir embora. Visualizamos isso 
com uma clareza muito grande. Esta homenagem a 
Marcelo Valladares Nader se estende a todo setor de 
turismo, podem ter certeza. 
 Senhora Maria Cândida Leal Reis Nader, foi 
com imenso prazer que propusemos o Projeto de 
Resolução n.º 2.375/2007, aprovado por esta Casa, 
instituindo a Comenda do Mérito Turístico Marcelo 
Valladares Nader. Gostaríamos que a Comenda fosse 
mais aprimorada, mas não tivemos tempo hábil para 
isso. Mas a entregamos, e isso que é importante. 
(Pausa) 
 A Senhora Maria Cândida Leal Reis Nader 
não quis fazer uso da palavra; pediu que falássemos 
por ela. E o fazemos com muito prazer. 
 Nós e o Senhor Deputado Paulo Roberto não 
estamos representando somente os trinta 
Parlamentares, mas a sociedade capixaba que 
conheceu Marcelo Valladares Nader, um grande 
cavalheiro, um gentleman, um grande companheiro, 
um homem apaixonado pelo turismo. 
 Convido todos para participarem de um 
coquetel, que será servido no Salão Nobre desta 
Casa, em comemoração a esta solenidade. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 14 de 
dezembro de 2010, para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 
décima quarta sessão ordinária, realizada dia 13 de 
dezembro de 2010. 
 Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 
dezoito minutos. 
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CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 DE 
DEZEMBRO DE 2010. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Euclério Sampaio, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Sérgio Borges, 
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. 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Dary Pagung e Givaldo 
Vieira e assumem respectivamente 
a 1.ª e a 2.ª Secretarias) 
 

 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 
Salmos, 37:5) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima décima 
quarta sessão ordinária, realizada em 13 de 
dezembro de 2010. (Pausa) 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

leitura da ata da trigésima quinta sessão solene, 
realizada em 13 de dezembro de 2010. (Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Wolmar 
Campostrini e Reginaldo Almeida) 

 
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: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 231/2010 
 
Vitória, 07 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Venho respeitosamente, por meio deste, 
renunciar ao meu mandato de Deputado Estadual, a 
partir do dia 31 de dezembro do corrente ano, tendo 
em vista a minha eleição para o cargo de Vice-
Governador deste Estado, função que assumo no dia 
1.º de janeiro de 2011, fato que me deixa muito 
honrado e agradecido ao povo capixaba pela 
confiança depositada em mim e no Governador eleito 
Sr. Renato Casagrande. 

Aproveito a oportunidade para agradecer a 
Deus e aos meus colegas parlamentares por todo 
conhecimento e experiência adquiridos durante o 
meu mandato, expressando que na qualidade de Vice-
Governador respeitarei e serei parceiro deste Poder, 
observando sempre a máxima de que os Poderes são 
independentes e harmônicos entre si. 
 

Atenciosamente, 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual – PT 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. Publique-se. À Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
VICE-GOVERNADORIA 

 
OFÍCIO N.º 55/2010 

 
Vitória, 13 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 

 
Tendo a honra, pelo alto intermédio de Vossa 

Excelência, de dirigir-me a essa Augusta Assembleia 
Legislativa, e, cumprindo o que determina a 
Constituição Estadual do Espírito Santo em seu art. 
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86, venho através da presente informar o meu 
afastamento das funções de Vice-governador a partir do 
dia 15 de dezembro até 31 de dezembro do corrente 
ano, em função de viagem internacional, está 
estritamente para atividades de caráter particular. 

Ensejando cumprir a legislação pertinente, 
aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência e ilustres demais Deputados a manifestação 
de meu mais profundo apreço e cordiais saudações. 

 
Atenciosamente, 

 
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO 

Vice-Governador do Estado do Espírito Santo 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Ciente. Publique-se. À Comissão de Justiça.  
Solicitamos aos Senhores Deputados que se 

encontram em seus gabinetes ou nas imediações que 
compareçam ao Plenário, pois é necessário quorum 
qualificado para votarmos o Expediente sujeito à 
deliberação. Até o momento, de acordo com o registro 
do painel eletrônico, temos apenas quatorze Senhores 
Parlamentares presentes em Plenário.   

Continua a leitura do Expediente.  
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA 
VALÉRIO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

OFÍCIO N.º 471/2010 
 
Vila Valério, 02 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminhamos em anexo cópia da Ata da 
quinta Reunião Ordinária do Conselho de Fiscalização e 
Acompanhamento do Fundo de Redução das 
Desigualdades Regionais de Vila Valério – ES. 
 

Atenciosamente, 
 

EDECIR FELIPE 
Prefeito Municipal 

Rua Lourenço De Martins, N.º 190, Centro, Vila Valério,  
CEP. 29785-000 - Telefax: (027) 3728 1000- CGC 01.619.232/0001-95 

E-mail: pmviva@terra.com.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 Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, 
DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 
OFÍCIO N.º 16/2010 

 
Vitória, 13 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com fulcro no art. 67, inc. XVI, 
encaminhamos a V. Ex.ª o relatório das atividades 
desta Comissão referente ao mês de NOVEMBRO 
de 2010. 
 

Atenciosamente, 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Infraestrutura 
 
Ao  
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) –  Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 107/2010 
 
Vitória, 13 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Vimos por meio deste, em  atendimento   ao 
que  dispõe   o artigo  305,  § 6.º  da  Resolução n.º 
2.700/2009 – Regimento Interno, comunicar a V. Ex,ª 
que devido a compromissos inadiáveis inerentes ao 
mandato, ficamos impedidos de comparecer à 112.ª 
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Sessão Ordinária, da 4.ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 16.ª Legislatura, realizada no dia  08 de dezembro 
do ano em curso.  
 

Atenciosamente,  
 

WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA 
Deputado Estadual – PT do B 

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

(Comparecem os Senhores 
Deputados Paulo Foletto e Atayde 
Armani) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 177/2010 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei n.º 
275/2010, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 207/2010, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
operação de crédito destinada ao Programa de 
Investimentos em Mobilidade Urbana da Região 
Metropolitana da Grande Vitória - BRT Grande 
Vitória. 

 
Palácio Domingos Martins, 13 de dezembro 

de 2010. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 177/2010, que acaba de ser lido.  

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

Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

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

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 178/2010 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar n.º 046/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 206/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar contratação temporária de 
pessoal, para atender às necessidades da Secretaria de 
Estado de Esportes e Lazer - SESPORT. 

 
Palácio Domingos Martins, 13 de dezembro 

de 2010. 
 

PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 

 
  O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 178/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1909/2010, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com a Senhora 
Denise Cadete Gazzinelli, diretora-presidenta da 
CETURB – GV, por ter recebido o Prêmio Qualidade 
Espírito Santo – PQES – Ciclo 2010 com o Diploma 
Categoria Ouro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1909/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1910/2010, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o  
Padre Ivo Ferreira de Amorim, Pároco da Catedral 
Metropolitana, pelos cinco anos de dedicação à 
Paróquia Nossa Senhora da Vitória. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1910/2010, que acaba de ser lido. 
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 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1911/2010, da Deputada  
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor João Carlos Coser, Prefeito do Município de 
Vitória, pela inauguração da Estação de 
Bombeamento de Águas Pluviais Doutor Antônio 
Ferreira da Silva Pinto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1911/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1912/2010, da Deputada  
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Gilson Amaro, Prefeito do Município de 
Santa Teresa, pela inauguração da programação do 
Natal Luz 2010. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1912/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1913/2010, da Deputada  
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Prefeito Amadeu Boroto pela realização do IV 
Festival de Ginástica Rítmica de São Mateus, onde 
reunirá atletas de vários municípios do Norte do 
Estado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1913/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1914/2010, da Deputada  
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor César Fracolossi Barbieri, presidente da  
Sociedade Capixaba de  Oftalmologia, pela 
realização do XX Simpósio Nacional da Sociedade 
Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e 
Refratometria. 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1914/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1915/2010, da Deputada  
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Jorge Antônio Lemos, presidente do  Circolo 
Trentino Di Santa Teresa, pela participação no Natal 
Luz e pela preservação da cultura no Município. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Em votação o Requerimento n.º 1915/2010, que acaba 
de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1916/2010, da Deputada  
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o  ex-
deputado estadual Gustavo José Wernersbach por ter 
recebido a Comenda Jerônymo Monteiro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1916/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1917/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Senhor Enio Bergoli da Costa, Secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – 
Seag; com o Prefeito Hilário Roepke; com o Vice-
Prefeito Florentino Guilherme; com o Presidente da 
Câmara Municipal Nelson Miertschink, todos do 
Município de Santa Maria de Jetibá; com o  Prefeito  
Javan de Oliveira Silva; com o Vice-Prefeito Reginaldo 
Simão de Souza e com o Presidente da Câmara 
Municipal Antônio Vilete Barradas, todos do Município 
de Ibitirama; com a Prefeita Cláudia Martins Bastos; 
com o Vice-Prefeito Sebastião Ivano Nunes e com o 
Presidente da Câmara Municipal Nelson Ramos Filho, 
todos do Município de Dores do Rio Preto, pela 
solenidade de assinatura da ordem de serviço para 
pavimentação asfáltica do trecho Santa Maria – Pedra 
Roxa, no Município de Ibitirama e do trecho Pedra 
Menina – Portão do Parque do Caparaó, no Município 
de Dores do Rio Preto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1917/2010, que acaba de ser lido. 
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 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1918/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com a 
Senhora Sueli Passoni Tonini, diretora-presidenta do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – IEMA, e com a Senhora Maria da Glória 
Brito Abaurre, Secretária de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos - SEAMA, pela solenidade de 
lançamento do Zoneamento Ecológico Econômico do 
Estado do Espírito Santo – ZEE-ES e pela assinatura da 
portaria  que cria o Grupo de Trabalho para Cooperação 
na Área de Recursos Hídricos entre o Espírito Santo e a 
França. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1918/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1919/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Senhor Haroldo Correa Rocha, Secretário de Estado 
da Educação - SEDU, pela solenidade de lançamento 
do livro Ensinando e Aprendendo:  Oito Anos da 
Nova Escola no Espírito Santo, e do livro 
Arquitetura Escolar Capixaba: Sua Trajetória. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1919/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1920/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Senhor Eduardo Antônio Mannato Gimenes, diretor do 
Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do 
Espírito Santo – DER/ES; com o Senhor Neilvado 
Bragato, Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas – Setop; com o Prefeito João Carlos Coser; 
com o Vice-Prefeito Sebastião Balarini e com o 
Presidente da Câmara Municipal Alexandre Passos, 
todos do Município de Vitória, pela solenidade de 
inauguração da passarela Maurício de Oliveira, na 
Ponte Governador Carlos Lindenberg – Ponte da 
Passagem. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1920/2010, que acaba de ser lido. 

 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1921/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Senhor Júlio Silva Filho, diretor da agência do Banco 
do Nordeste de Linhares, pela solenidade do 
lançamento da instituição. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1921/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1922/2010, do Deputado  
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Senhor Idalberto Luiz Moro, presidente do Instituto de 
Ação Social e Cultural – Sincades, e com o Senhor 
Severiano Alvarenga Imperial, presidente do  Sindicato 
do Comércio de Exportação e Importação do Estado do 
Espírito Santo – Sindiex, pela solenidade de lançamento 
do  primeiro livro de coleção Memória do 
Desenvolvimento do Espírito Santo: Grandes Nomes. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1922/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1923/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com a 
Senhora Sueli Passoni Tonini, diretora-presidenta do 
Instituto Estadual de Meio Ambeinte e Recursos 
Hídricos – IEMA; com o Senhor João Felício Scárdua, 
Secretário Estadual de Turismo do Estado do Espírito 
Santo – Setur; com o Senhor Aladim Fernando 
Cerqueira, diretor-presidente do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – Idaf, e com 
o Senhor Evair Vieira de Melo, diretor-presidente do 
Incaper, pela solenidade de lançamento do Plano de 
Implementação e Estruturação do Ecoturismo no 
CCMA/ES (PEIC) e de produtos de comunicação do 
Projeto Corredores Ecológicos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1923/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1924/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com Prefeito 
João Carlos Coser; com o Vice-Prefeito Sebastião 
Balarini, e com o Senhor Antônio Alexandre dos 
Passos, Presidente da Câmara, todos do Município  de  
Vitória, pela solenidade de inauguração da Estação de 
Bombeamento de  Águas Pluviais Doutor Antonio 
Ferreira da Silva Pinto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1924/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1925/2010, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o aluno 
Denner Angeli por ser finalista no II Concurso 
Científico Estadual Einstein, na categoria Artigo 
Relato. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Em votação o Requerimento n.º 1925/2010, que acaba 
de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1926/2010, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o aluno Thiago 
Dalcumune pela aprovação em 1.º lugar no Curso de 
Engenharia Mecânica, no vestibular UNESC/2011. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em votação o Requerimento n.º 
1926/2010, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 

(Comparece o Senhor Deputado Luiz 
Carlos Moreira) 

 
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 
Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, declino. 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Euclério Sampaio) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Sargento Valter de 
Paula. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA – 
(Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, público que nos 
acompanha pela TV Assembleia, registramos que o 
Município de  Serra está sendo decorado para o Natal. 
Um trabalho da Secretaria de Serviços daquele 
Município, muito importante para a população local. 
Salientamos que essa decoração contará com arranjos 
natalinos no formato de anjos, painéis de estrelas, 
bonecos de neve, duendes, Papai Noel, renas, etc, e 
projetos de iluminação em vários locais da cidade, o que 
demonstra o carinho do Prefeito de Serra com os seus 
munícipes. É importante que o espírito natalino 
prevaleça, que a paz e a harmonia estejam presentes e 
que o Prefeito Sérgio Vidigal cumpra esse papel com 
muita maestria naquele Município.  
 Outro fato  importante que aconteceu no 
Município de Serra, foi o lançamento de dois selos 
referentes ao Natal 2010. Fato importante 
principalmente porque aquele Município não é a capital 
do Estado. Uma demonstração de carinho que os 
Correios tiveram com o município demonstrando a 
importância para nosso Estado.  
 Registramos também que a Executiva do PSB 
realizou, por meio da Fundação João Mangabeira – 
FJM, em Brasília, o seminário Desafios dos Governos 
Socialistas – Experiências bem sucedidas, que teve 
como objetivo a apresentação e debates das gestões 
públicas e experiências bem sucedidas das 
administrações do PSB em curso, de modo a identificar 
os elementos que poderão servir de cooperação e apoio 
aos seis futuros governadores do Partido, que assumirão 
seus mandatos a partir de janeiro de 2011. 

Temos alguns modelos de gestões que estão 
dando certo e que são referências positivas, sobretudo 
as de Pernambuco e Ceará. Como exemplo, temos a 
diminuição dos índices de violência, a melhoria nas 
áreas da Educação e da Saúde nesses Estados, o que 
nos deixa muito feliz. 
 Registramos com muita satisfação as últimas 
medidas tomadas pelo Governo do Estado para 
acabar com a superlotação nos presídios capixabas. 
Resta apenas um presídio para ser desativado até o 
final deste ano, o de Novo Horizonte. Foi um desafio 
importante e estamos felizes com essa medida 
governamental visando humanizar os presídios e dar 
dignidade aos detentos. Portanto, é uma medida 
muito importante porque uma matéria jornalística 
acabou levando para o País uma mensagem negativa 
do Estado do Espírito Santo.  

Felicitamos o Senhor Ângelo Roncalli, 
Secretário de Estado da Justiça, por ser um dos 
grandes responsáveis por essa estruturação do 
sistema prisional, o que acarretará em mais dignidade 
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aos aprisionados e mais esperança na recuperação dos 
presos.  

Parabenizamos a indicação do Senhor Luiz 
Carlos Ciciliotti, presidente do PSB, para a Secretaria 
de Estado da Casa Civil. É uma homenagem importante 
ao Partido. E a homenagem ficará ainda maior com a 
indicação da advogada Valézia Perozini, que para nós é 
uma referência, é uma retaguarda, uma mulher que 
acompanha o partido há muitos anos e, portanto, a 
indicação dela também será muito comemorada se 
assim decidir o governador eleito Senhor Renato 
Casagrande. 

São dois companheiros indicados por 
intermédio do PSB. Ficamos feliz com os nomes 
lembrados, a exemplo dos Senhores Maurício Duque e 
Jadir Pela, dois companheiros importantes para nós que 
representamos o PSB, um partido com a 
responsabilidade de fazer um governo para a sociedade 
e não um governo para o próprio partido. Não existe 
pressão do nosso partido em relação à disputa por cargo 
ou a espaço no futuro governo do Estado. Existe sim 
uma grande pressão para que o Governo Renato 
Casagrande seja bastante positivo nos resultados, como 
é o Governo Paulo Hartung. Essa é nossa expectativa. 
Junto com os deputados federais e os senadores, 
esperamos do PSB um governo muito harmônico.  

A nossa expectativa é que nesta Casa a 
experiência e a sabedoria do Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço dê ao nosso futuro Governador do 
Estado a mesma tranquilidade e harmonia 
proporcionada ao Senhor Governador Paulo Hartung 
nesses oito anos de governo. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 

Ausente, concedo-a 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, cumprimentamos 
os colegas presentes, os profissionais da imprensa, os 
nossos companheiros de trabalho desta Casa, os 
nossos técnicos valorosos e a população do Estado do 
Espírito Santo que acompanha os trabalhos desta 
Casa através da TV Assembleia. Ficamos feliz 
quando andamos pelas ruas e encontramos nossos 
eleitores que acompanham nosso trabalho nesta Casa 
de Leis dizer sobre o cumprimento daquilo que 
pregamos. 
 Temos em mãos uma carta muito importante, 
cujo teor daremos conhecimento ao povo capixaba. 
Solicito ao cameraman que focalize a foto do Papa 
Bento XVI. (Pausa)  Quando estivemos no 

Vaticano, acompanhando a peregrinação da equipe da 
Fazenda da Esperança, em Roma, na Itália, levamos 
um livro de presente ao Papa Bento XVI sobre a 
restauração do Palácio Anchieta. Acreditamos ser esse 
livro uma das maiores obras do Governador Paulo 
Hartung, não obra física, como as estradas, e sim obra 
de recuperação da nossa cultura. Foi um trabalho muito 
importante realizado pelo Governo do Estado. A 
recuperação do Palácio Anchieta é um exemplo a seguir 
por todos os estados brasileiros.  

Levamos esse livro de presente com um 
cartão anexado ao Papa Bento XVI, e o deixamos na 
embaixada brasileira junto à Santa Sé, pois sabemos 
que na Itália temos a Embaixada do Brasil junto à 
Santa Sé, localizada dentro do Estado do Vaticano; e 
a Embaixada do Brasil, localizada no centro de 
Roma. 
 Portanto, recebemos do Vaticano uma carta, 
que diz: 

 
Secretaria de Estado 
 
Vaticano, 23 de novembro de 2010 
 
Senhora Deputada, 
 
Desempenho-me da grata 
incumbência de levar ao seu 
conhecimento que o Sumo Pontífice 
muito apreciou a gentil oferta do 
livro “Palácio Anchieta”, que aqui 
fez chegar pelos bons préstimos da 
Embaixada do Brasil junto à Santa 
Sé. 
 
Sua Santidade o Papa Bento XVI 
confiou-me, ainda, fazer-lhe chegar a 
expressão da Sua gratidão pelo 
referido preito e a certeza de que, 
 em Suas preces, invoca do 
Altíssimo sobre quem tomou a 
iniciativa de render-Lho, com 
menção particular para a Senhora 
Deputada Luzia Toledo e demais 
deputados capixabas, a abundância 
dos favores divinos e as mais seletas 
bênçãos celestiais.  
Aproveito o ensejo para lhe afirmar 
os protestos da minha mais alta 
consideração.  
 
Fernando Filoni 
Substituto 
 

 Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, o documento não se refere à 
Deputada Luzia Toledo, mas aos demais deputados 
capixabas. Por isso, registramos que esta carta tem 
valor muito grande. Agradecemos à diretoria do 
jornal A Gazeta que publicou, hoje, dia 14 de 
dezembro de 2010, a seguinte nota: O Vaticano 
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mandou uma carta à deputada Luzia Toledo 
agradecendo o livro sobre o Palácio Anchieta com o 
qual ela presenteou o Papa. O livro é sobre a 
restauração do Palácio Anchieta.  

Participamos hoje do lançamento, no Palácio 
Anchieta, do livro Programa Nossocrédito: 100 
Histórias de Sucesso no Espírito Santo. Com o objetivo 
de destacar as conquistas de cada empreendedor, para 
que sirvam de inspiração e exemplo para outros, a 
publicação traz cem histórias de referência em todos os 
78 municípios capixabas. Por meio de depoimentos, 
eles retratam os resultados positivos do programa no seu 
dia a dia. 

Parabenizamos o Senhor Governador Paulo 
Hartung, pois nosso Estado é o único que tem esse 
resultado do NossoCrédito, e também o Bandes, o 
Sebrae, o Senhor José Eugênio Vieira e principalmente 
as pessoas humildes que hoje estão incluídas por meio 
desse programa. (Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Paulo Roberto e Wanildo 
Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, agradecemos a oportunidade de 
estar nesta tribuna, mais uma vez, para fazer alguns 
comentários que entendemos serem pertinentes. Um 
registro importante e que foi divulgado amplamente 
pela CNT Transporte Atual, revista voltada para a 
logística, para o transporte de cargas e muito 
conceituada no País inteiro. Ela traz matéria onde é 
citado o Espírito Santo como um dos poucos Estados 
que está na corrida pela qualidade do ar. 

A matéria da edição informativa da revista 
CNT Transporte Atual do mês de novembro de 2010 
diz: 
 

Corrida pela qualidade do ar 
 
Estados têm de elaborar Plano de 
Controle de Poluição Veicular até 25 
de novembro e podem decidir adotar 
inspeção ambiental 
 
Por Cynthia Castro 
 
Órgãos de meio ambiente de vários 
Estados do país precisam correr 
contra o tempo para conseguir 
elaborar o PCPV (Plano de Controle 
de Poluição Veicular), dentro do 
período estipulado na resolução nº 
418/2009 do Conama (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente). A 
norma estabeleceu o prazo de um 
ano, que vence em 25 de novembro, 

para que os 26 Estados, o Distrito 
Federal e os municípios com mais de 
3 milhões de veículos indiquem quais 
medidas tomarão para melhorar a 
qualidade do ar das suas cidades. 
Entretanto, a maioria deles ainda 
não concluiu as ações necessárias. 
 
No início de outubro, entre os mais 
adiantados estavam Minas Gerais, 
Espírito Santo, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e São Paulo, conforme 
informou a presidente da Abema 
(Associação Brasileira de Entidades 
Estaduais de Meio Ambiente) e 
secretária de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Espírito Santo, 
Maria da Glória Brito Abaurre. O Rio 
de Janeiro também está com a situação 
mais tranquila, pois já possui medidas 
adotadas contra a poluição veicular, 
como a realização da inspeção 
ambiental. 
 
“Esses Estados estão mais avançados. 
Mas uma coisa que nos preocupa é que 
o cumprimento de todos os itens da 
resolução ainda está longe de ser 
alcançado pela maioria”, disse Maria 
da Glória. Nos dias 5 e 6 de outubro, a 
Abema realizou uma reunião em 
parceria com a CNT, na sede da 
confederação em Brasília. 
Representantes de órgãos ambientais 
dos Estados brasileiros, do Ministério 
do Meio Ambiente, Denatran 
(Departamento Nacional d Trânsito) e 
dos Detrans (Departamentos Estaduais 
de Trânsito) participaram. 
 
A resolução estabelece os critérios 
para a elaboração do PCPV. Esse 
plano precisa definir quais são as 
regras de gestão e controle da 
emissão de poluentes e do consumo 
de combustível. Deve apontar, de 
forma clara e objetiva, quais são as 
alternativas de ações. Se for 
necessário, pode ser implantado o 
Programa de Inspeção e Manutenção 
de Veículos em Uso, chamado de 
I/M. 
 
Conforme a resolução, um inventário 
sobre as emissões é a base desse 
plano. Entretanto,segundo a 
presidente da Abema, muitos Estados 
ainda não tinham elaborado os seus 
inventários até o início de outubro. 
Durante a reunião, o gerente de 
qualidade do ar do Ministério do 
Meio Ambiente, Rudolf de Noronha, 



Vitória-ES, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 Diário do Poder Legislativo - 12754 

afirmou para os representantes dos 
Estados presentes que o plano a ser 
entregue em novembro deve ser 
simples e apontar as ações a serem 
desenvolvidas. ‘Os Estados 
conhecem a sua realidade. Têm tudo 
na mão para fazer um plano 
simples’, afirmou. 
 
Segundo Noronha, o plano traça um 
diagnóstico da situação da qualidade 
do ar. O órgão ambiental vai dizer 
como está o ar na capital, na região 
metropolitana e em outras cidades. A 
partir daí, devem ser indicadas as 
medidas a serem desenvolvidas 
posteriormente para solucionar os 
problemas. 
 
‘Uma coisa é fato, e medidas 
precisam ser tomadas: o ar das 
cidades brasileiras é ruim. Embora 
tenha se constatado uma diminuição 
das emissões de todos os poluentes, 
nos últimos anos, com as medidas do 
Proconve (Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos 
Automotores), o ar das cidades 
brasileiras é poluído’, reconheceu o 
representante do Ministério do Meio 
Ambiente. 
 
Na opinião de Noronha, para atingir 
de fato o objetivo de melhorar a 
qualidade do ar, possivelmente todos 
os Estados devem chegar à conclusão 
de que em algum momento precisarão 
implantar um programa de inspeção 
ambiental. Ele considera que a 
inspeção inicial de ônibus e caminhões 
pode ser um caminho eficaz a ser 
seguido. “É lógico que um ônibus que 
transporta 50 pessoas é bem melhor do 
que 50 carros com uma pessoa em 
cada um. Mas esses ônibus têm um 
grande potencial de poluição, pelo 
combustível a diesel. Então, se 
estiverem bem mantidos, regulados, 
com motores ajustados, vão emitir 
muito menos”, diz. 
 
Minas Gerais é um dos Estados 
brasileiros que estavam com o seu 
Plano de Controle de Poluição 
Veicular adiantado, no início de 
outubro. A expectativa é que todo o 
documento esteja aprovado dentro 
do prazo estabelecido na resolução, 
conforme Elisete Gomides Dutra, 
gerente da gestão da qualidade do ar 
da Feam (Fundação Estadual de 

Meio Ambiente). Entre as propostas 
apresentadas está a implantação de 
um programa de inspeção veicular 
ambiental, que terá como frota alvo 
inicial os veículos pesados a diesel 
de Belo Horizonte, Contagem e 
Betim. Serão inspecionados pelo 
menos 40 mil veículos na capital e 
outros 10 mil em Contagem e 8.000 
em Betim. 
 
As frotas totais de veículos desses 
municípios são de 1,25 milhão, 221 
mil e 108 mil, respectivamente. Os 
Estados que decidirem implantar a 
inspeção terão mais um ano e meio 
depois da entrega do PCPV para 
colocar a medida em prática. De 
acordo com Elisete, nessas três 
cidades de Minas, as inspeções serão 
realizadas anualmente e haverá 
vinculação com o sistema de registro 
e licenciamento anual de veículos. 
No primeiro ano, a inspeção será 
obrigatória e não punitiva. Depois, o 
licenciamento do veículo ficará 
vinculado à aprovação. 
 
Uma das diretrizes estratégicas do 
programa mineiro é o estabelecimento 
de convênio com o Detran para 
viabilizar a implantação conjunta dos 
programas I/M e de ISV (inspeção de 
segurança veicular), ou pelo menos a 
vistoria do veículo. De acordo com a 
gerente de qualidade do ar da Feam, 
as concentrações de material 
particulado em Betim são superiores 
às registradas em Contagem e essas, 
superiores às de Belo Horizonte. 
Algumas possíveis explicações s ão a 
direção preferencial dos ventos, a 
concentração de indústrias e maior 
tráfego de veículos pesados em 
Contagem e Betim. 
Dentro das medidas para melhorar a 
qualidade do ar de Minas Gerais, há o 
compromisso de ampliação do sistema 
de prevenção e eliminação de focos de 
incêndio, da preservação e ampliação 
de áreas verdes, e ainda o incentivo a 
programas de reciclagem de veículos e 
melhorias do transporte coletivo. 
 
O Espírito Santo também está com a 
elaboração do PCPV em fase 
adiantada. De acordo com o 
coordenador do centro supervisor de 
qualidade do ar, Alexsander Barros 
Silveira, a execução do inventário de 
fontes móveis (veículos) e o 
monitoramento da qualidade do ar já 
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foram feitos no Estado. ‘Temos o 
monitoramento há mais de dez anos e 
atualizamos o inventário em 2010. O 
que falta agora é tomar a decisão. 
Definir quais ações iremos tomar no 
sentido de melhorar a qualidade do 
ar.’ 
 
Conforme Silveira, se ficar definido 
que haverá inspeção ambiental no 
Espírito Santo, a frota alvo deverá ser 
inicialmente a de uso intensivo: 
ônibus, caminhão e táxi. Depois, seria 
estendida aos demais. 
De qualquer forma, ele fez questão de 
chamar a atenção de todos os Estados, 
dizendo que em algumas situações a 
inspeção veicular ambiental pode não 
ser a melhor medida para conseguir 
melhorar a qualidade do ar. ‘É 
importante lembrar que a resolução 
fala da relação custo-benefício. Ou 
seja, a implantação de uma estratégia 
na qual você investe a menor 
quantidade de dinheiro para se obter 
como resposta a melhoria mais efetiva 
da qualidade do ar. Talvez, essa 
medida não seja a inspeção’, afirma 
Silveira, ao citar, por exemplo, a 
implantação de corredores de BRT 
(Bus Rapid Transit) como uma das 
ações a serem contempladas no PCPV. 
 
O diretor-geral da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável de Santa 
Catarina, Lauro Andrade, apresentou 
a lei que dispõe sobre o Programa de 
Inspeção de Emissões e Ruído de 
Veículos em Uso. Em setembro deste 
ano, um decreto estadual determinou a 
regulamentação, tanto para que sejam 
estabelecidas as diretrizes do 
programa de inspeção, que irá 
controlar as emissões de poluentes e 
ruídos dos veículos. As inspeções 
deverão ser realizadas pelo Estado, 
por meio de concessão do serviço ou 
consórcio de empresas. 
 
De acordo com o decreto, elas devem 
demonstrar estar tecnicamente 
capacitadas para implantar e operar 
os centros de inspeção pelo prazo de 
dez anos, prorrogável por igual 
período. “É muito importante que os 
Estados consigam cumprir esta 
resolução que chama a atenção para o 
problema grave da poluição. Os 
veículos respondem por grande parte 
da emissão dos gases de efeito estufa, e 
o PCPV é um documento de gestão e 
planejamento, que serve como base 

para se monitorar e controlar a 
qualidade do ar nos Estados”, diz 
Andrade.  
 
‘Falta definir quais ações iremos 
tomar no sentido de melhorar a 
qualidade do ar’ 
 
Alexsander Barros Silveira, 
Coordenador do Centro Supervisor 
de Qualidade do Ar do Espírito 
Santo 
 
PROPOSTA  
 
Inspeção requer renovação 
 
Na avaliação da CNT, a possível 
implantação no país de um programa 
de inspeção ambiental, chamado 
oficialmente de Programa de Inspeção 
e Manutenção de Veículos em Uso – 
I/M –, deve estar conciliada com um 
plano nacional de renovação de frota e 
reciclagem de veículos. Do total de 
caminhões que circulam hoje no 
Brasil, 45% (ou cerca de 600 mil) têm 
mais de 20 anos de uso. 
 
Com tecnologia defasada, esses 
veículos poluem muito mais. Mas a 
maior parte dos caminhões velhos é de 
propriedade dos autônomos, que têm 
dificuldades de acesso ao crédito para 
comprar veículos novos. Por isso, a 
CNT defende tanto a implantação de 
um programa que facilite as condições 
para que esses caminhoneiros possam 
trocar os veículos antigos por novos 
como também defende a viabilização 
de centros de reciclagem, permitindo a 
destinação correta para a sucata. 
 
A conselheira da CNT no Conama, 
Patrícia Boson, ressaltou também 
que os custos de investimento e de 
operação para a inspeção veicular 
(segurança ou ambiental) são 
elevados. “É necessário que a 
escolha pela inspeção esteja 
vinculada a locais onde os benefícios 
serão factíveis, visíveis e concretos.” 
 
Durante a reunião em Brasília, a 
CNT colocou à disposição o 
Despoluir – Programa Ambiental do 
Transporte como parceiro para 
colaborar com o PCPV nos Estados. 
O Despoluir é desenvolvido desde 
2007. Um dos projetos de destaque é 
o de Redução de Emissão de 
Poluentes pelos Veículos. 
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O projeto tem a participação de 
federações, empresas e autônomos. 
São realizadas aferições em 
caminhões e ônibus. Os veículos 
aprovados recebem o selo Despoluir. 
Desde o início do projeto, já foram 
feitas pelo menos 358 mil aferições. 
São mais de 12 mil transportadores 
envolvidos. 
 
Saiba mais sobre os objetivos do 
PCPV 
 
• É um instrumento de gestão da 
qualidade do ar do Pronar e do 
Proconve 
• O objetivo é estabelecer 
regras de gestão e controle da emissão 
de poluentes dos veículos e do 
consumo de combustíveis  
• Deve ter como base o 
inventário de emissões de fontes 
móveis e o monitoramento da 
qualidade do ar  
• Deverá caracterizar as 
alternativas de ações de gestão e 
controle da emissão de poluentes e do 
consumo de combustíveis  
• Se for necessário, o PCPV 
deve incluir um Programa de Inspeção 
e Manutenção de Veículos em Uso, o 
I/M 
• Deverá avaliar as diferentes 
alternativas de controle, justificando 
tecnicamente as medidas selecionadas 
com base no custo e efetividade em 
termos de melhoria da qualidade do ar 
 
Se o PCPV indicar a necessidade de 
I/M, deverão ser estabelecidos: 
 
• Extensão geográfica e as 
regiões a serem priorizadas 
• Frota alvo e embasamentos 
técnicos e legais 
• A frota alvo será definida de 
forma a abranger os veículos 
automotores, motociclos e veículos 
similares com motor de combustão 
interna 
• Cronograma de implantação 
• Forma de vinculação com o 
sistema estadual de registro e de 
licenciamento de trânsito de veículo 
• Periodicidade da inspeção 
• Análise econômica e a forma 
de integração, quando for o caso, com 
programas de inspeção de segurança 
veicular e outros similares 
• A implementação do I/M só 
poderá ser feita após a elaboração 
de um PCPV 

EXPERIÊNCIAS 
 
Rio e São Paulo têm programas 
 
A cidade de São Paulo e o Estado do 
Rio de Janeiro já têm programas de 
inspeção veicular ambiental 
implantados. No Rio, a experiência 
começou há mais de dez anos e, em 
São Paulo, o projeto é mais recente, de 
2008. O coordenador de inspeção 
veicular da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente de São 
Paulo, Márcio Schettino, afirma que 
para conseguir a adesão da população 
é imprescindível oferecer um bom 
atendimento durante o processo de 
agendamento e no dia da inspeção, de 
forma que o motorista perca o menor 
tempo possível para realizar a 
inspeção. 
 
‘É isso que temos buscado fazer em 
São Paulo. O tempo médio de 
atendimento de cada veículo é de 20 
minutos’, afirma. As inspeções são 
agendadas por call center ou pelo site 
da secretaria. Mostrar para a 
população que um programa de 
inspeção veicular ambiental traz de 
fato benefícios para o ar da cidade é 
também uma das medidas 
fundamentais para combater a 
resistência da população em pagar 
mais uma taxa, na avaliação de alguns 
participantes da reunião na sede da 
CNT. 
 
Em São Paulo, os motoristas pagam 
R$ 56,44 por ano. Segundo Schettino, 
com a realização do programa na 
capital paulista, houve um ganho 
ambiental até agora semelhante à 
retirada de 500 mil veículos de 
circulação. O programa foi 
implantado na cidade de forma 
gradativa. Em 2008, começou com 
toda a frota a diesel. Em 2009, motos e 
carros movidos a álcool, gás ou 
gasolina registrados entre 2003 e 2008 
também foram inspecionados. 
 
Neste ano, o programa deve atingir 
100% da frota. Há uma estimativa de 
que a frota da cidade de São Paulo 
seja de 6,5 milhões de veículos, mas a 
Secretaria do Verde acredita que o 
número seja menor, pois muitos carros 
já devem ter sido retirados de 
circulação sem dar baixa no sistema.  
 
No Rio de Janeiro, no início de 1997, 
o Inea (Instituto Estadual do 
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Ambiente) – antiga Feema – e o 
Detran assinaram um convênio de 
cooperação técnica para implantar o 
Programa de Inspeção e Manutenção 
de Veículos em Uso. Todos os 
veículos do Estado devem passar 
pela inspeção. Também é feita a 
vistoria visual de segurança. 
 
O Rio de Janeiro conta com 30 
estações de monitoramento de 
qualidade do ar e 51 postos de 
inspeções. Vinte deles estão na 
região metropolitana e 31 no 
interior. O motorista paga R$ 85,35 
para fazer a inspeção, tanto a 
ambiental como a visual de 
segurança. 
 
O diretor de Informação e 
Monitoramento Ambiental, Carlos 
Alberto Fonteles de Souza, também 
afirmou que o bom atendimento aos 
motoristas é fundamental para 
conseguir diminuir a resistência. 
“No início, foi mais difícil. As 
pessoas reclamavam mais. Mas 
agora a inspeção já faz parte de 
nossas vidas.” 

 
Esse tema foi debatido amplamente pelo 

Ministério do Meio Ambiente, com as diversas 
secretarias pertinentes nos Estados brasileiros. Nessa 
discussão foi incluída a necessidade de melhor 
qualidade do combustível, principalmente do diesel, um 
dos grandes poluidores, gerando complicações diversas 
ao meio ambiente. 
 Com a elaboração do Plano de Controle de 
Poluição Veicular, que tem prazo estipulado pela 
Resolução n.º 418/2009, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – Conama,  até 25 de novembro de 2010 
todos os vinte e seis Estados, o Distrito Federal e os 
municípios com mais de três milhões de veículos 
deveriam ter indicado  quais medidas tomariam para 
melhorar a qualidade do ar de suas cidades.  

O que vale registrar é que o Estado do Espírito 
Santo, de fato, tem se destacado em várias ações, dentre 
elas uma importantíssima que é elaborar um plano de 
poluição veicular, de emissão de gases poluentes 
provocados principalmente por uma frota que já 
ultrapassa vinte anos e que vem complicando, e muito, 
o meio ambiente do nosso País. É um dado importante.  
 Faremos a leitura da Lei n.º 12.340, de 1.º de 
dezembro de 2010, que diz: 

 
LEI Nº 12.340, DE 1º DE 
DEZEMBRO DE 2010. 
 
Conversão da Medida Provisória nº 
494, de 2010 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil - SINDEC, sobre as 
transferências de recursos para 
ações de socorro, assistência às 
vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução nas áreas 
atingidas por desastre, e sobre o 
Fundo Especial para Calamidades 
Públicas, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1.º O Sistema Nacional de 
Defesa Civil - SINDEC tem como 
objetivo planejar, articular e 
coordenar as ações de defesa civil 
em todo o território nacional. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos 
desta Lei, entende-se como defesa 
civil o conjunto de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais e 
recuperativas destinadas a evitar 
desastres e minimizar seus impactos 
para a população e restabelecer a 
normalidade social. 
 
Art. 2.º Os órgãos e entidades da 
administração pública da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e as entidades da 
sociedade civil responsáveis pelas 
ações de defesa civil comporão o 
Sindec. 
 
§ 1.º Os Estados e o Distrito Federal 
deverão encaminhar à Secretaria 
Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias da data de assinatura do termo 
de adesão ao Sindec, mapeamento, 
atualizado anualmente, das áreas de 
risco de seu território e 
disponibilizar apoio para a 
elaboração de plano de trabalho aos 
Municípios que não disponham de 
capacidade técnica, conforme 
regulamento. 
 
§ 2.º A Secretaria Nacional de 
Defesa Civil do Ministério da 
Integração Nacional será o órgão 
coordenador do SINDEC, ficando 
responsável por sua articulação, 
coordenação e supervisão técnica. 
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§ 3.º Integra o Sindec o Conselho 
Nacional de Defesa Civil - 
CONDEC, de natureza consultiva e 
deliberativa, responsável pela 
formulação e deliberação de 
políticas e diretrizes governamentais 
do Sistema Nacional de Defesa Civil, 
cuja composição e funcionamento 
serão disciplinados em regulamento. 
 
Art. 3.º O Poder Executivo federal 
apoiará, de forma complementar, os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios em situação de 
emergência ou estado de calamidade 
pública, por meio dos mecanismos 
previstos nesta Lei. 
 
§ 1.º O apoio previsto no caput será 
prestado aos entes que tiverem a 
situação de emergência ou estado de 
calamidade pública reconhecidos 
pelo Poder Executivo federal. 
 
§ 2.º O reconhecimento previsto no § 
1o dar-se-á mediante requerimento 
do Poder Executivo do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município 
afetado pelo desastre. 
 
Art. 4.º São obrigatórias as 
transferências da União aos órgãos e 
entidades dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para a 
execução de ações de socorro, 
assistência às vítimas, 
restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução, 
observados os requisitos e 
procedimentos previstos nesta Lei. 
 
§ 1.º As ações de que trata o caput a 
serem executadas serão definidas em 
regulamento e o Ministério da 
Integração Nacional definirá o 
montante de recursos a ser 
transferido, mediante depósito em 
conta específica mantida pelo ente 
beneficiário em instituição financeira 
oficial federal, de acordo com sua 
disponibilidade orçamentária e 
financeira e com base nas 
informações obtidas perante o ente 
federativo. 
 
§ 2.º O ente beneficiário deverá 
apresentar plano de trabalho ao 
Ministério da Integração Nacional, 
exclusivamente no caso de execução 
de ações de reconstrução. 

Art. 5.º O Ministério da Integração 
Nacional acompanhará e fiscalizará 
a aplicação dos recursos transferidos 
na forma do art. 4o. 
 
§ 1.º Verificada a aplicação de 
recursos em desacordo com o 
disposto nesta Lei, o saque dos 
valores da conta específica e a 
realização de novas transferências 
ao ente beneficiário serão suspensos. 
 
§ 2.º Os entes beneficiários das 
transferências de que trata o caput 
deverão apresentar ao Ministério da 
Integração Nacional a prestação de 
contas do total dos recursos 
recebidos, na forma do regulamento. 
 
§ 3.º Os entes beneficiários 
manterão, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados da data de aprovação 
da prestação de contas de que trata o 
§ 2o, os documentos a ela referentes, 
inclusive os comprovantes de 
pagamentos efetuados com os 
recursos financeiros transferidos na 
forma desta Lei, ficando obrigados a 
disponibilizá-los, sempre que 
solicitado, ao Ministério da 
Integração Nacional, ao Tribunal de 
Contas da União e ao Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo 
federal. 
 
Art. 6.º Ficam autorizados o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT 
e o Ministério da Defesa, mediante 
solicitação do ente federado 
interessado, a atuar, em conjunto ou 
isoladamente, na recuperação, 
execução de desvios e restauração de 
estradas e outras vias de transporte 
rodoviário sob jurisdição dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios afetadas por desastres. 
 
Art. 7.º O Fundo Especial para 
Calamidades Públicas - FUNCAP, 
instituído pelo Decreto-Lei no 950, de 
13 de outubro de 1969, passa a ser 
regido pelo disposto nesta Lei. 
 
Art. 8.º O Funcap, de natureza 
contábil e financeira, terá como 
finalidade custear ações de 
reconstrução em áreas atingidas por 
desastres nos entes federados que 
tiverem a situação de emergência ou 
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estado de calamidade pública 
reconhecidos nos termos do art. 3o. 
 
Art. 9.º O Funcap terá seu 
patrimônio constituído por cotas que 
serão integralizadas anualmente pela 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
 
§ 1.º A integralização de cotas por 
parte dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios será voluntária e somente 
poderá ser realizada em moeda 
corrente. 
 
§ 2.º Na integralização das cotas, 
para cada parte integralizada pelos 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a União integralizará 3 
(três) partes. 
 
§ 3.º Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios que decidirem 
integralizar cotas no Funcap deverão 
informar à Secretaria de Defesa Civil 
do Ministério da Integração 
Nacional, até o dia 30 de junho de 
cada ano, o valor a ser 
disponibilizado para essa finalidade, 
de forma a permitir a inclusão do 
valor a ser integralizado pela União 
na lei orçamentária anual do 
exercício seguinte. 
 
§ 4.º Os entes federados que 
integralizarem cotas no Funcap 
somente poderão retirá-las após 2 
(dois) anos da data de 
integralização, exceto no caso de 
saque realizado na forma do art. 11.  
 
Art. 10. Os recursos do Funcap 
serão mantidos em instituição 
financeira federal e geridos por um 
Conselho Diretor, composto por:  
 
I - 3 (três) representantes da União; 
 
II - 1 (um) representante dos Estados 
e do Distrito Federal;  
 
III - 1 (um) representante dos 
Municípios. 
 
§ 1.º A presidência do Conselho 
Diretor caberá a um dos 
representantes da União.  
 
§ 2.º Observado o disposto no caput, 
o Poder Executivo federal 

regulamentará a forma de indicação 
dos representantes e o 
funcionamento do Conselho Diretor. 
 
Art. 11. Na ocorrência de desastre, 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios cotistas do Funcap 
poderão sacar recursos até o limite 
de suas cotas, acrescido do valor 
aportado pela União na proporção 
estabelecida no § 2o do art. 9o. 
 
§ 1.º Os recursos sacados na forma 
deste artigo somente poderão ser 
utilizados para a finalidade prevista 
no art. 8o. 
 
§ 2.º Não será exigido restituição dos 
recursos aportados pela União 
sacados na forma do caput, exceto 
no caso de utilização em desacordo 
com a finalidade prevista no art. 8o. 
 
§ 3.º Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios cotistas deverão 
prestar contas dos recursos sacados, 
na forma do regulamento. 
 
Art. 12. A União poderá antecipar 
cotas, de forma a fomentar a adesão 
dos demais entes federados no 
Funcap. 
 
Art. 13. Em casos excepcionais, o 
Conselho Diretor do Funcap poderá 
autorizar o saque, na forma do caput 
do art. 11, para custear ações 
imediatas de socorro, assistência às 
vítimas e restabelecimento de 
serviços essenciais em áreas afetadas 
por desastres nos entes cotistas. 
 
Art. 14. O limite de integralização de 
cotas para cada ente, as condições 
para saque e utilização dos recursos 
do Funcap, bem como outros 
procedimentos de ordem operacional 
relativos a ele, serão estabelecidos 
em regulamento. 
 
Art. 15. Fica proibida a cobrança de 
juros de mora, por estabelecimentos 
bancários e instituições financeiras, 
sobre títulos de qualquer natureza, 
cujo vencimento se dê durante o 
período de suspensão do atendimento 
ao público em suas dependências em 
razão de desastres, quando 
caracterizadas situações de 
emergência ou estado de calamidade 
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pública, desde que sejam quitados no 
primeiro dia de expediente normal, 
ou em prazo superior definido em ato 
normativo específico. 

 
Art. 16. O caput do art. 1o da Lei no 
9.077, de 10 de julho de 1995, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1.º É o Poder Executivo 
autorizado a doar estoques públicos 
de alimentos, in natura ou após 
beneficiamento, diretamente às 
populações carentes, objetivando o 
combate à fome e à miséria, bem 
como às populações atingidas por 
desastres, quando caracterizadas 
situações de emergência ou estado de 
calamidade pública, mediante 
proposta conjunta do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, do Ministério da 
Integração Nacional e da Casa Civil 
da Presidência da República. 
....................................................” 
(NR) 

 
Art. 17. As transferências da União 
aos órgãos e entidades dos 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios para a execução de 
ações de reconstrução destinadas 
ao atendimento de áreas afetadas 
por desastre que tenha gerado o 
reconhecimento de estado de 
calamidade pública ou de situação 
de emergência serão condicionadas 
à edição de decreto declaratório do 
estado de calamidade pública ou da 
situação de emergência e à 
apresentação dos seguintes 
documentos: 

 
I - Notificação Preliminar de 
Desastre - NOPRED, emitido pelo 
órgão público competente; 

 
II - plano de trabalho, com proposta 
de ações de reconstrução em áreas 
atingidas por desastres. 

 
§ 1.º O ente federado afetado pelo 
estado de calamidade pública ou 
situação de emergência encaminhará 
os documentos previstos no caput ao 
Ministério da Integração Nacional 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
da ocorrência do desastre. 
 
§ 2.º Cumpridas as formalidades 
legais deste artigo, o Ministério da 
Integração Nacional aferirá 
sumariamente a caracterização do 
estado de calamidade pública ou da 
situação de emergência e procederá 
às transferências de que trata o 
caput deste artigo. 
 
§ 3.º Constatada, a qualquer tempo, 
a presença de vícios nos documentos 
apresentados, ou a inexistência do 
estado de calamidade pública ou da 
situação de emergência declarados, 
o ato administrativo que tenha 
autorizado a realização da 
transferência obrigatória perderá 
seus efeitos, ficando o ente 
beneficiário obrigado a devolver os 
valores repassados, atualizados 
monetariamente. 
 
§ 4.º Sem prejuízo do disposto no § 
3o, ocorrendo indícios de falsificação 
de documentos pelo ente federado, 
deverão ser notificados o Ministério 
Público Federal e o Ministério 
Público Estadual respectivo, para 
adoção das providências cabíveis.  

 
Art. 18. Ficam revogados: 
 
I - o art. 51 da Lei no 11.775, de 17 
de setembro de 2008;  
 
II - o Decreto-Lei n.º 950, de 13 de 
outubro de 1969.  
 
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 
Brasília, 1º de dezembro de 2010; 
189o da Independência e 122o da 
República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Paulo Sérgio Oliveira Passos 
Paulo Bernardo Silva 
João Reis Santana Filho  
 
Este texto não substitui o publicado 
no DOU de 2.12.2010.  
 

  Essa Lei foi sancionada pelo Presidente da 
República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em 1.º de 
dezembro deste ano, e é fundamental para as defesas 
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civis, municipais, estaduais, para fazermos ações 
preventivas por meio de uma lei que garanta um fundo.  

Para nos vincularmos a esse fundo temos que 
primeiro solicitar nossa inclusão, no prazo de cento e 
oitenta dias, encaminhando à Secretaria Nacional de 
Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, 
assinatura do termo de adesão, mapeamento atualizado 
anualmente com as áreas de risco do seu território e 
disponibilizando apoio para elaboração de um plano de 
trabalho aos municípios que não dispõem de 
capacidade técnica, conforme regulamento. Ou seja, 
municípios com menos de vinte mil habitantes não têm 
condições de se planejar, de fazer uma organização a 
ponto de talvez detectar quais são os seus graves 
problemas a serem tratados sob forma preventiva.  

Nesta tribuna gostaríamos de falar sobre 
esses dois temas. Parabenizamos a Secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Senhora Maria da Glória Abaurre, 
do Governo Paulo Hartung, que sai na frente no que 
tange à prevenção com uma ação que inibe a emissão 
de gases poluentes e, ao mesmo tempo, falarmos desta 
Lei n.º 12.340/2010, sancionada pelo Presidente da 
República. (Muito bem!) 

  
(Comparecem os Senhores Deputado 
Claudio Vereza e Janete de Sá)  

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

Presidente, pela ordem! Não sabemos se este seria o 
momento propício, mais oportuno para fazer um 
comunicado. Saímos hoje cedo de Vitória para o 
Município de Linhares por causa do falecimento de 
duas pessoas queridas. Infelizmente, não pudemos 
permanecer no enterro de um, mas no enterro do 
nosso compadre, Senhor Antônio Wilson Pereira, o 
Alemãozinho, estivemos presente. 

Registramos o falecimento dos Senhores 
Antônio Wilson Pereira do Nascimento, o 
Alemãozinho, e Adilson de Souza Martins, pai do 
Senhor Anderson Martins, Dandão, funcionário desta 
Casa.  Os dois senhores faleceram nessa madrugada, 
no Município de Linhares. Um foi enterrado hoje, às 
10h, e o outro às 16h, no Município de Linhares.  

Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª um 
minuto de silêncio pelo falecimento dos Senhores 
Antônio Wilson Pereira do Nascimento, o 
Alemãozinho, e Adilson de Souza Martins.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Atendendo ao requerimento do Senhor 
Deputado Atayde Armani, solicito a todos que 
fiquem de pé e façamos um minuto de silêncio em 
memória dos Senhores Antônio Wilson Pereira e 
Adilson de Souza Martins. (Pausa) 
 

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

O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
declino. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 262/2010, da Mesa Diretora, que extingue, 
cria e transforma cargos do quadro permanente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
02/12/2010. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Luiz Carlos Moreira se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 13/12/2010. (Prazo até o dia 15/12/2010). 
Existem emendas ao projeto para serem analisadas 
pelas Comissões.  (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.o 14/2010, da Mesa Diretora, que 
dispõe sobre a estrutura organizacional dos serviços 
administrativos da Secretaria da Assembleia 
Legislativa e sobre o plano de cargos e carreiras dos 
seus respectivos servidores. Publicado no DPL do dia 
07/12/2010. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Luiz Carlos Moreira se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 13/12/2010. (Prazo até o dia 15/12/2010). 
Existe emenda ao projeto para ser analisada pelas 
Comissões.  (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 44/2010, da Mesa Diretora, 
que altera dispositivos da Lei Complementar n.º 287, 
de 14.06.2004, que dispõe sobre a organização da 
Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 
02/12/2010. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Luiz Carlos Moreira se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 13/12/2010. (Prazo até o dia 15/12/2010). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 43/2010, oriundo da 
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Mensagem n.º 06/2010, do Tribunal de Justiça do 
Estado, que altera, acrescenta e modifica dispositivos 
da Lei Complementar n.º 234, Código de 
Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo; 
da Lei Complementar n.º 566/2010, Reestruturação e 
Modernização da Estrutura Organizacional 
Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado; e da 
Lei Ordinária n.º 9.497/2010, Plano de Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder 
Judiciário do Estado. Publicado no DPL do dia 
30/11/2010. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Theodorico Ferraço se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 13/12/2010. (Prazo até o dia 15/12/2010). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 46/2010, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 206/2010, que autoriza 
o Poder Executivo a realizar contratação temporária 
de pessoal, para atender às necessidades da Secretaria 
de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT. 
Publicado no DPL do dia 14/12/2010. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE DESPORTO E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 275/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 207/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
operação de crédito no valor de R$ 530.400.000,00 
(quinhentos e trinta milhões, quatrocentos mil reais), 
destinada ao Programa de Investimentos em 
Mobilidade Urbana da Região Metropolitana da 
Grande Vitória - BRT Grande Vitória. Publicado no 
DPL do dia 14/12/2010. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 242/2010, oriundo das Mensagens 
Governamentais n.os 161/2010 e 191/2010, que 
estima a receita e fixa a despesa do Estado para o 
exercício financeiro de 2011. Publicados nos DPL 
dos dias 14/10/2010 e 30/10/2010. Parecer n.º. 
09/2010, da Comissão de Finanças, pela aprovação, 
com emendas, publicado no DPL do dia 13/12/2010. 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 370/2007, do Deputado Doutor Rafael 
Favatto, que assegura à pessoa portadora de 
deficiência física, mental ou sensorial prioridade de 
vaga em Escola da Rede Pública Estadual próxima a 
sua residência. Publicado no DPL do dia 18/09/2007. 

Parecer n.º 596/2007, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de Cidadania, a 
Deputada Janete de Sá se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 13/12/2010. (Prazo até o dia 15/12/2010). 
(COMISSÕES DE CIDADANIA, DE SAÚDE, DE 
EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 566/2009, do Deputado César Colnago, 
revogando a Lei n.º 5.550, de 24 de dezembro de 
1997, e suas alterações que obriga os produtores e 
engarrafadores de bebidas alcoólicas a colocarem no 
rótulo a seguinte frase: O álcool faz mal à saúde, 
evite excesso. Publicado no DPL do dia 25/01/2010. 
Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação. Na Comissão de Educação não houve 
quorum para deliberação da matéria. (COMISSÃO 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 567/2009, do Deputado Marcelo Santos, 
que institui a Política Estadual de Incentivo ao 
Transporte por bicicletas, na forma que especifica. 
Publicado no DPL do dia 25/01/2010. Na Comissão 
de Justiça, o parecer n.º 182/2010, que é pela 
inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia 
27/05/2010 e rejeitado em Plenário na Sessão 
Ordinária do dia 01/06/2010. Parecer n.º 86/2010, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
(COMISSÕES DE MOBILIDADE URBANA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 593/2009, da Deputada Aparecida Denadai, 
que dispõe sobre a afixação de cartazes informativos, 
nos postos de combustíveis e nos restaurantes 
localizados às margens das rodovias estaduais, 
alertando motoristas de caminhão sobre os riscos de 
dirigirem sob efeito de álcool, drogas e 
medicamentos. Publicado no DPL do dia 10/12/2009. 
Pareceres n.os 48/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emenda; 05/2010, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação, 
04/2010, da Comissão de Segurança, pela aprovação 
e 53/2010, da Comissão de Saúde, pela aprovação, 
com emenda. (COMISSÃO DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 685/2009, do Deputado Da Vitória, 
alterando o inciso II do artigo 2.º da Lei n.º 5.229, de 
04/06/1996, que obriga as agências e postos de 
serviços bancários deste Estado, a instalarem porta 
eletrônica de segurança individualizada, em todos os 
acessos destinados ao público. Publicado no DPL do 
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dia 03/02/2010. Parecer n.º 346/2010, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade. (COMISSÕES 
DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 05/2009, do Deputado Paulo 
Roberto, que altera a redação dos artigos 39 e 44-A 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado, incluindo a Qualificação Profissional, como 
assunto de competência da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital, 
Biossegurança e Petróleo e seus Derivados. 
Publicado no DPL do dia 14/04/2009. Na Comissão 
de Justiça, o parecer n.º 122/2010, que é pela 
inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia 
30/04/2010 e rejeitado em Plenário na Sessão 
Ordinária do dia 11/05/2010. (COMISSÕES DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 09/2009, do Deputado Da Vitória, 
que institui a Semana Legislativa de Proteção ao Rio 
Doce a ser realizada anualmente pela Assembleia 
Legislativa do Estado. Publicado no DPL do dia 
16/06/2009. Pareceres n.os 191/2010, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e 07/2010, da 
Comissão de Meio Ambiente, pela aprovação. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 18/2009, do Deputado 
Marcelo Santos, que altera a alínea “g” do inciso I 
do artigo 23 e o § 3.º do artigo 187, ambos da 
Resolução n.º 2.700 de 15/07/2009 - Regimento 
Interno, que trata sobre o orador desviar-se da 
matéria relativa à proposição em discussão. 
Publicado no DPL do dia 22/09/2009. Parecer n.º 
350/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (Em anexo, por se tratar de 
matéria correlata, Projeto de Lei n.º 05/2010, da 
Deputada Aparecida Denadai, publicado no DPL 
do dia 11/05/2010). (MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 30/2009, do Deputado Claudio 
Vereza, que destina 30% da Programação da Rádio 
da Assembleia Legislativa do Estado para a música 
capixaba. Publicado no DPL do dia 23/11/2009. 
Pareceres n.os 376/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 07/2010, da Comissão de 
Cultura, pela aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 20/2010, do Deputado 
Euclério Sampaio, que modifica a composição do 
Conselho de Polícia, alterando a Lei Complementar 
n.º 04, de 15 de janeiro de 1990. Publicado no DPL 
do dia 17/06/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 64/2010, do Deputado Reginaldo Almeida, 
que dispõe sobre a afixação, nas dependências das 
boates e casas noturnas congêneres, de cartazes 
alertando os frequentadores dos riscos decorrentes do 
uso de drogas. Publicado no DPL do dia 26/03/2010. 
Parecer n.º 475/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 86/2010, do Deputado Doutor Rafael 
Favatto, dispondo que os serviços de Saúde do 
Estado, noticiem ao órgão responsável do Poder 
Executivo os casos de doença renal crônica. 
Publicado no DPL do dia 15/04/2010. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 106/2010, do Deputado Rodrigo Chamoun, 
que incentiva a agroindustrialização da produção dos 
agricultores familiares no Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 10/05/2010. 
Parecer n.º 455/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 178/2010, do Deputado Rodrigo Chamoun, 
que incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica 
na agricultura familiar no Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 17/06/2010. 
Parecer n.º 469/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE AGRICULTURA, DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 202/2010, da Deputada Janete de Sá, que 
garante aos consumidores o direito de optar por 
pacotes de serviços mais vantajosos sempre que estes 
forem disponibilizados pelo fornecedor. Publicado no 
DPL do dia 08/07/2010. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE 
FINANÇAS).  
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Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 207/2010, da Deputada Luzia Toledo, que 
altera a Lei n.º 8.745, de 12/12/2007, que obriga os 
estabelecimentos comerciais do Estado a utilizarem 
para acondicionamentos de produtos, embalagens 
plástico biodegradáveis e oxi-biodegradáveis-OBPs. 
Publicado no DPL do dia 14/07/2010. Parecer n.º 
461/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 249/2010, da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre a Política Estadual de 
reciclagem de Materiais. Publicado no DPL do dia 
17/11/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

  
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 02/2010, do Deputado Atayde 
Armani, que institui a Comenda “Zilda Arns 
Neumann”, a ser concedida pela Assembleia 
Legislativa a médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais e outros profissionais dedicados à causa 
social. Publicado no DPL do dia 23/06/2010. Parecer 
n.º 426/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 06/2010, da Deputada 
Janete de Sá, que altera o § 2.º do artigo 119 da 
Resolução n.º 2.700, de 15.7.2009, Regimento 
Interno, acrescentando à fase das comunicações o 
tempo não utilizado durante o pequeno expediente. 
Publicado no DPL do dia 21/05/2010. Parecer n.º 
474/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 08/2010, do Deputado Theodorico 
Ferraço, que institui a Medalha Roberto Kaustsky a 
ser concedida pelo Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL do dia 09/06/2010. Pareceres n.os 
427/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 102/2010, da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. (Em anexo, por se tratar 
de matéria correlata, Projeto de Resolução n.º 
10/2010, da Deputada Luzia Toledo, publicado no 
DPL do dia 17/06/2010). (COMISSÕES DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA).  

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 11/2010, do Deputado Paulo 
Roberto, que altera o artigo 39 do Regimento Interno, 
dispondo sobre a convocação dos membros suplentes 
nas Comissões Permanentes da Assembleia 
Legislativa. Publicado no DPL do dia 29/06/2010. 
Parecer n.º 452/2010, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 12/2010, do Deputado Atayde 
Armani, que dispõe sobre a concessão do título de 
Emérito Professor, aos integrantes do Quadro do 
Magistério Estadual. Publicado no DPL do dia 
04/11/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 262/2010. Existem 
emendas ao projeto para serem analisadas pelas 
Comissões. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Janete de Sá, Luzia Toledo, Claudio 
Vereza e Luiz Carlos Moreira.  

Senhores Deputados, na sessão ordinária 
realizada dia 13 de dezembro de 2010 o Senhor 
Deputado Luiz Carlos Moreira se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar o projeto na 
Comissão de Justiça. Portanto, tem prazo até o dia 
15 de dezembro de 2010. 

Consulto o relator, Senhor Deputado Luiz 
Carlos Moreira, se está apto a oferecer seu parecer.  

 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Não, 

Senhor Presidente. Continuarei me prevalecendo do 
prazo regimental para oferecer parecer ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – É regimental. 
Devolvo a palavra à Mesa. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados César Colnago, Giulianno 
e Rudinho de Souza) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Resolução n.o 14/2010. Existe 
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emenda ao projeto para ser analisada pelas 
Comissões. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Janete de Sá, Luzia Toledo, Claudio 
Vereza e Luiz Carlos Moreira.  
 Senhores Deputados, na sessão ordinária do 
dia 13 de dezembro de 2010 o Senhor Deputado 
Luiz Carlos Moreira se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar o projeto na Comissão de 
Justiça. Portanto, tem prazo até o dia 15 de 
dezembro de 2010.  
 Consulto o relator, Senhor Deputado Luiz 
Carlos Moreira, se está apto a oferecer seu parecer. 
  

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Não, 
Senhor Presidente. Continuarei me prevalecendo do 
prazo regimental para oferecer parecer ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – É regimental. 
Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
44/2010. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Janete de Sá, Luzia Toledo, Claudio 
Vereza e Luiz Carlos Moreira.  
 Senhores Deputados,  na sessão ordinária 
do dia 13 de dezembro de 2010 o Senhor Deputado 
Luiz Carlos Moreira se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar o projeto na Comissão de 
Justiça. Portanto, tem prazo até o dia 15 de 
dezembro de 2010.  
 Consulto o relator, Senhor Deputado Luiz 
Carlos Moreira, se está apto a oferecer seu parecer. 
  

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Não, 
Senhor Presidente. Continuarei me prevalecendo do 
prazo regimental para oferecer parecer ao projeto. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – É 

regimental. 
Devolvo a palavra à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
43/2010.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Janete de Sá, Luzia Toledo, Claudio 
Vereza e Luiz Carlos Moreira.  
 Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2010 
me prevaleci do prazo regimental para relatar o 
projeto, o que passarei a fazer neste momento. 
(Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
estou apto a oferecer o meu parecer uma vez que já 
realizei a leitura necessária. Constatou-se a 
compatibilidade do Projeto de Lei Complementar 
n.º 43/2010 com os preceitos constantes da Carta 
Magna Federal (art. 96, inc. II, alíneas “b” e “d”), 
da Constituição Estadual (art. 68, Parágrafo único, 
inc. II), e do ordenamento jurídico pátrio, o que 
nos leva a concluir por sua legalidade e 
constitucionalidade, razão pela qual sugiro aos 
ilustres pares desta Comissão o seguinte parecer:  
 

A COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela CONSTITUCIONALIDADE E 
LEGALIDADE do Projeto de Lei 
Complementar n.º 43/2010, de 
autoria do Ex.mo Sr. Des. Manoel 
Alves Rabelo, Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo.  

 
Portanto, opinamos pela constitucionalidade 

do Projeto de Lei Complementar n.º 43/2010. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
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O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 

 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 

o relator. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO 

– (JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Paulo 
Foletto, Luzia Toledo e Sargento Valter de Paula.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, trata-se do Projeto de Lei 
Complementar n.º 43/2010, do Tribunal de Justiça, 
que altera, acrescenta e modifica dispositivos da 
Lei Complementar n.º 234, de 18 de abril de 2002 - 
Código de Organização Judiciária do Estado do 
Espírito Santo; da Lei Complementar n.º 566/2010, 
Reestruturação e Modernização da Estrutura 
Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça 
do Estado; e da Lei Ordinária n.º 9.497/2010, Plano 
de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos 
do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 
 Esse projeto é do nosso conhecimento e antes 
de o Tribunal de Justiça mandar a matéria  a esta 
Casa, conversamos com o Desembargador Manoel 
Alves Rabelo e o auxiliamos para que algumas 
adequações fossem feitas. Com relação ao mérito na 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, esse projeto atende bem aos interesses da 
categoria dos servidores públicos daquele Poder. 
Neste sentido, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar n.º 43/2010. (Muito bem!) 
(Pausa)  
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. PAULO FOLETTO – Com a 
relatora. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
- Com a relatora. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a relatora. 

 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com a relatora. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Doutor 
Rafael Favatto, Da Vitória, Paulo Roberto, 
Theodorico Ferraçoe Atayde Armani.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
trata-se do Projeto de Lei Complementar n.º 43/2010, 
oriundo da Mensagem n.º 06/2010 que diz: 
 

Submeto à elevada apreciação 
dessa Augusta Casa Legislativa o 
incluso, PROJETO DE LEI, 
aprovado pelo Egrégio Tribunal 
Pleno deste Poder Judiciário em 
sessão realizada em 04/11/2010, 
propondo alterações e 
modificações nas Leis 
Complementares nº 234/02 e nº 
566/10, respectivamente Código de 
Organização Judiciária do Estado 
do Espírito Santo e Reestruturação 
e Modernização da Estrutura 
Organizacional Administrativa do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo e na Lei nº 9.497/10 
- Plano de Carreiras e de 
Vencimentos dos Servidores 
Efetivos do Poder Judiciário. 
 
Registro que se trata de medida que 
visa basicamente corrigir equívocos 
e elucidar o texto de alguns artigos 
dos projetos que deram origem às 
Leis Complementares nº 567/10 e 
566/10 e à Lei nº 9.497/10, 
publicadas em 22 de julho de 2010, 
garantindo-se a efetividade do que se 
pretende ver cumprido face às 
determinações do Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ e às reais 
necessidades de avanço do Poder 
Judiciário. 
 
Entretanto, pequenas correções nos 
quantitativos de cargos da estrutura 
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deste Poder, demonstrados nas leis 
citadas, irão gerar um novo 
impacto orçamentário e financeiro 
para o exercícios de 2011 e 2012, 
permanecendo-se, entretanto, em 
conformidade com a Lei Estadual 
nº 9.400, de 21 de janeiro de 2010 
(LOA) e com a Lei Complementar 
nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) e também com a 
programação aprovada no Plano 
Plurianual de Aplicações 
2008/2011 - Lei Estadual nº 
8.821/08 e na Resolução nº 
049/2009 - Planejamento 
Estratégico TJES 2010/2015.  

 
 Por essas razões, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei Complementar n.º 43/2010.  
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 43/2010. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem 
favoráveis ao projeto votarão SIM; os que forem 
contrários votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
César Colnago, Euclério Sampaio, Givaldo 
Vieira, Reginaldo Almeida e Wanildo 
Sarnáglia) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Freitas, 
Giulianno, Janete de Sá, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Paulo Roberto, 
Rudinho de Souza, Sargento Valter 
de Paula, Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
dezenove Senhores Parlamentares; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar. 
 Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 43/2010. 
 À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 46/2010. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Janete de Sá e Claudio Vereza.  

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

em mãos o Projeto de Lei Complementar n.º 
46/2010, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
206/2010, que autoriza o Poder Executivo a 
realizar contratação temporária de pessoal para 
atender às necessidades da Secretaria de Estado de 
Esportes e Lazer - SESPORT. O presente projeto é 
rigorosamente constitucional, razão por que 
opinamos pela sua constitucionalidade. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Com o relator. 
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O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
o relator. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO 

– (JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Sargento Valter de Paula, Luzia Toledo, 
Doutor Wolmar Campostrini e Paulo Foletto.  

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

da Cidadania, em mãos o Projeto de Lei 
Complementar n.º 46/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 206/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar contratação temporária de 
pessoal para atender às necessidades da Secretaria 
de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT. Para 
dar ciência à sociedade, informamos que o 
quantitativo de pessoal a ser contratado 
temporariamente é de oitenta e dois técnicos 
esportivos e cinco técnicos pedagógicos, com carga 
horária de vinte horas e salário mensal de 
novecentos reais, num total de oitenta e sete 
contratações temporárias. 

Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 46/2010. (Muito 
bem!) (Pausa) 

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

 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA  
Com a relatora.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a relatora. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com a relatora.  
 
O SR. PAULO FOLETTO - Com a 

relatora. 

A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Turismo e Desporto, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO 

– (LUZIA TOLEDO) – Convoco os membros da 
Comissão de Turismo e Desporto, Senhores 
Deputados Freitas, Claudio Vereza e Paulo Foletto.  

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

Turismo e Desporto, trata-se do Projeto de Lei 
Complementar n.º 46/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 206/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar contratação temporária de 
pessoal, para atender às necessidades da Secretaria 
de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT. 

Leremos, a seguir, os artigos 1.º e 2.º do 
Projeto de Lei Complementar n.º 46/2010, que 
dizem: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo 
autorizado a celebrar contrato 
administrativo de prestação de 
serviço, por prazo determinado, para 
admissão de pessoal, em caráter 
temporário, para atender às 
necessidades emergenciais da 
Secretaria de Estado de Esportes e 
Lazer - SESPORT, no desempenho de 
tarefas para execução dos 
programas sociais esportivos. 
 
Art. 2º As contratações previstas no 
artigo 1º respeitarão o prazo de até 
06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogadas por, no máximo, igual 
período e rescindidas a qualquer 
tempo por interesse da administração.  
 

Os cargos estão descritos no Anexo Único. 
São oitenta e dois cargos de Técnico Esportivo e 
cinco cargos de Técnico Pedagógico, totalizando 
oitenta e sete cargos. Consideramos extremamente 
importante o Projeto de Lei Complementar n.º 
46/2010. A Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
– Sesport tem realizado um trabalho maravilhoso e 
realmente faltam técnicos. O Senhor Deputado 
Vandinho Leite, nosso colega, chegará à Secretaria já 
com outros técnicos trabalhando, podendo obter um 
resultado melhor do que aquele que a Secretaria vem 
tendo, que é ótimo. 
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 Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 46/2010. 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 

Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. FREITAS - Com a relatora. 
 
O SR. PAULO FOLETTO - Com a 

relatora. 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com a 
relatora. 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Turismo e Desporto. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados 
Doutor Rafael Favatto, Atayde Armani, Da 
Vitória,Vandinho Leite  e Paulo Roberto.  

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

Finanças, o Projeto de Lei Complementar n.º 
46/2010  autoriza o Poder Executivo a realizar 
contratação temporária de pessoal para atender às 
necessidades da Secretaria de Estado de Esportes e 
Lazer - Sesport. A presente proposição não implica 
aumento de despesas com pessoal, visto que se 
trata de contratação para substituir a atual, prevista 
na Lei Complementar n.º 436/2008, motivo pelo 
qual não se faz juntar Demonstrativo de Impacto 
Orçamentário e Financeiro, assim como 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
Definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 46/2010. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 

Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - Com o relator. 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 46/2010. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
A presente matéria exige votação nominal, 

que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
 (Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Freitas, 
Giulianno, Janete de Sá, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Paulo Roberto, 
Rudinho de Souza, Sargento Valter 
de Paula, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Vandinho Leite) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Senhores Deputados, votaram SIM 
vinte Senhores Parlamentares; uma abstenção do 
Presidente, regimentalmente impedido de votar. 

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 46/2010. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

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

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 275/2010.  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
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Deputados Vandinho Leite, Luzia Toledo, Luiz 
Carlos Moreira, Janete de Sá, Doutor Wolmar 
Campostrini e Claudio Vereza.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei n.º 275/2010 é oriundo da Mensagem 
Governamental  n.º 207/2010, que  deu entrada nesta 
Casa de Leis no dia 10 de dezembro de 2010 e tem o 
seguinte conteúdo: 
 

Encaminho ao exame dessa ilustre 
Casa Legislativa o anexo Projeto de 
Lei em que solicito autorização para 
contratar com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES operação de crédito no 
valor de até R$530.400.000,00 
(quinhentos e trinta milhões, 
quatrocentos mil reais) para a 
implementação do Programa BRT 
Grande Vitória. 
(...) 
 
Os recursos destinam-se à 
implantação da primeira etapa do 
Programa BRT Grande Vitória, 
contemplando a execução de 
intervenções selecionadas como 
prioritárias do sistema de corredores 
exclusivos para transportes coletivos, 
numa extensão de 24 Km, no âmbito 
do Programa de Investimentos em 
Mobilidade Urbana da Região 
Metropolitana da Grande Vitória.  

 
Sem dúvida alguma já se pensa no futuro da 

Grande Vitória. É um projeto importante. 
Gostaríamos que contasse no programa de 
investimentos a construção de um túnel ligando 
Vitória ao Município de Vila Velha, porque sem 
dúvida alguma isso colaborará para o grande sucesso 
desse sistema de corredores exclusivos para 
transportes coletivos, cujos recursos para implantação 
o Governo do Estado está solicitando ao BNDES.  

É claro que seria melhor se esse recurso fosse 
aplicado em todo o Estado, que fosse aplicado no 
Norte, no Sul e no Centro, mas é um programa para a 
Grande Vitória, onde o trânsito está horrível. Nunca 
sabemos se chegaremos a tempo aos nossos 
compromissos. A preocupação do Governo com a 
mobilidade urbana da Grande Vitória é necessária, 
razão por que opinamos pela constitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 275/2010. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 

 O SR. VANDINHO LEITE- Com o relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
  
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente da Comissão, pela ordem! Peço a palavra 
para justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e 
Senhores membros da Comissão de Justiça, esse é 
um projeto importantíssimo que envolve 
investimentos da ordem de seiscentos e sessenta e 
três milhões de reais, com uma contrapartida de 
cento e trinta e dois milhões e seiscentos mil reais 
do Tesouro estadual.  

O novo governo, portanto, já entra com um 
recurso significativo para ser aplicado no Programa 
de Mobilidade Urbana da Grande Vitória, 
envolvendo investimentos em infraestrutura de 
implantação dos chamados corredores exclusivos 
inteligentes de transporte coletivo, priorizando a 
primeira etapa, tendo em vista ter sido desta 
combinação a melhor relação benefício/custo obtido 
nas análises econômicas. 
 O primeiro objetivo são os corredores 
exclusivos para ônibus na Grande Vitória. O segundo 
objetivo é consolidar o modelo tronco alimentador 
implantado pelo Transcol para os próximos dez anos. 
O sistema Transcol é formado de linhas 
alimentadoras e linhas troncais. As troncais são as 
linhas que se movimentam entre os terminais. As 
alimentadoras são as que saem dos bairros e vão até 
os terminais. Então, o Governo pretende consolidar 
esse modelo. Pretende também implantar o sistema 
de gestão automatizada do serviço de transporte 
coletivo, com controles da operação e da demanda de 
oferta, etc., e ainda complementar a integração dos 
serviços de transportes coletivos municipais com o 
serviço de transporte intermunicipal da Grande 
Vitória, em especial os Municípios de Vitória e Vila 
Velha; os únicos que ainda não foram integrados ao 
Sistema Transcol. Na Grande Vitória, os Municípios 
de Serra, de Cariacica e de Viana não têm linhas 
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municipais exclusivas, portanto, não integradas ao 
Sistema Transcol. 
 Com esse projeto o Governo Estadual 
pretende ampliar a integração das linhas municipais 
de transporte rodoviário dos Municípios de Vila 
Velha e Vitória ao Sistema Transcol, de tal forma que 
em curto prazo é um projeto muito importante. 
Embora, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
presidente da Comissão de Justiça, em longo prazo o 
Governo Estadual, junto com as prefeituras e o 
Governo Federal, e até com recursos internacionais 
terá que implementar um sistema ainda mais 
avançado do que o Transcol, em nossa opinião.  

Para que as pessoas abandonem o veículo 
individual, que causa engarrafamento, que causa 
poluição, que causa emissão de gases que provocam 
o efeito estufa e a emissão de CO2, é preciso 
implantação de um sistema de transporte coletivo 
não-rodoviário. O Senhor Deputado Marcelo Santos 
sempre menciona esse assunto. Deverá ser transporte 
coletivo ferroviário, além do transporte aquaviário. 
Deverá haver uma conjugação entre os transportes 
coletivos de massa, rodoviário, aquaviário e 
ferroviário.  

Insistimos na tese veículo leve sobre trilhos, 
um investimento alto no início, mas com custo-
benefício em médio prazo, que precisa ser 
implantado no Estado do Espírito Santo. O Governo 
do Estado está de parabéns. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Devolvo o projeto 
à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO 
– (JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Luzia 
Toledo, Sargento Valter de Paula e Paulo Foletto.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 275/2010, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 207/2010, 
autoriza o Poder Executivo a contratar junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, operação de crédito destinada ao 
Programa de Investimentos em Mobilidade Urbana 
da Região Metropolitana da Grande Vitória – BRT 
Grande Vitória. A Mensagem Governamental n.º 
207/2010 foi amplamente discutida pela Comissão de 
Justiça, que opinou pela constitucionalidade do 
projeto. 

Portanto, o nosso parecer é pela aprovação do 
referido projeto, conforme parecer da Comissão de 
Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 

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

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a relatora. 
 

 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– Com a relatora. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Com a 
relatora. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados 
Theodorico Ferraço, Doutor Hércules, Freitas e 
Sargento Valter de Paula.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de 
Infraestrutura, o Projeto de Lei n.º 275/2010, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 207/2010, é de 
suma importância porque autoriza o Poder Executivo 
a contratar junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
operação de crédito destinada ao Programa de 
Investimentos em Mobilidade Urbana da Região 
Metropolitana da Grande Vitória – BRT Grande 
Vitória. 

A mensagem é sucinta tendo em vista a 
importância que terá depois de implantado o Projeto 
de Lei n.º 275/2010 que diz: 
 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a 
contratar junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, operação de crédito 
no valor de até R$530.400.000,00 
(quinhentos e trinta milhões, 
quatrocentos mil reais) para 
aplicação no Programa de 
Investimentos em Mobilidade Urbana 
da Região Metropolitana da Grande 
Vitória - BRT Grande Vitória. 
 
Art. 2º O Programa BRT Grande 
Vitória tem como objetivo a 
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implantação de sistema de 
corredores exclusivos para ônibus 
nos principais eixos de interesse 
metropolitano. 
 
Art. 3º Em garantia da liquidação do 
financiamento mencionado no artigo 
1º, o Poder Executivo fica autorizado 
a ceder ao BNDES, parcelas do 
Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal - FPE, de que é 
titular e que lhe são transferidas na 
forma da Constituição Federal, as 
quais serão vinculadas à 
amortização ou resgate da dívida, em 
montantes suficientes ao pagamento 
do principal e acessório. 
 
Parágrafo Único – Fica o BNDES 
autorizado a transferir ou ceder, a 
seu exclusivo critério, para a União 
Federal, o crédito decorrente do 
contrato de financiamento a ser 
celebrado, devidamente corrigido, 
juntamente com os seus acessórios, 
inclusive as respectivas garantias. 
 
Art. 4º O Poder Executivo fará 
consignar nos Orçamentos Anuais e 
Plurianuais do Estado, durante todo 
o prazo da operação de crédito a que 
se refere esta Lei, as dotações 
suficientes à amortização do 
principal e dos acessórios 
decorrentes do contrato da citada 
operação de crédito. 
 
Art. 5º Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir os créditos 
adicionais necessários ao 
cumprimento desta Lei. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Há um erro de digitação que precisa ser 
corrigido, já que o projeto apresenta dois artigos 5.º. 

Após termos lido o projeto na íntegra, 
falaremos sobre a importância dele. A implantação 
do Programa BRT Grande Vitória dará condições por 
meio do empréstimo no valor quinhentos e trinta 
milhões e quatrocentos mil reais, para a implantação 
de sistema de corredores exclusivos para ônibus, 
garantirá melhor mobilidade urbana, principalmente 
no eixo metropolitano. Além de garantir melhor 
mobilidade urbana, temos condição, a partir da 
implantação desse modelo de transporte, de discutir 
outros modais, principalmente a reimplantação de 
outros meios de transporte já praticados, como o 
sistema aquaviário, como bem disse o Senhor 

Deputado Claudio Vereza. E podemos discutir não só 
o aquaviário de passageiros, mas também de cargas, 
porque temos as Estações Aduaneiras do Interior - 
Eadis, que podem, naturalmente, restabelecer a 
navegabilidade do rio Santa Maria da Vitória e 
transportar as mercadorias das Estações Aduaneira do 
Interior até o Porto de Vitória. Também temos outros 
modelos de transporte que podem ser discutidos, 
como o sistema metroferroviário e tantos outros.  
 Parabenizamos o Governo do Estado pela 
iniciativa e pelo estudo. Não será a execução e 
conclusão deste Projeto de Lei n.º 275/2010 que 
temos em mãos que resolverá os problemas de 
mobilidade urbana da Grande Vitória, mas, oferecerá 
melhor qualidade no transporte público de 
passageiros, garantindo ao cidadão que embarca no 
Município de Cariacica chegar ao Município de Serra 
com maior segurança e velocidade, claro que dentro 
do princípio da legalidade, ou seja, com a velocidade 
normatizada pelos órgãos de trânsito.  
 Como presidente da Comissão de 
Infraestrutrura e relator opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 275/2010, sugerindo ao DLR que 
corrija o texto, numerando o segundo art. 5.º para art. 
6.º que diz: Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  
 Em votação.  
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com 
o relator. 
 
 O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
-  Com o relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura.  
 Devolvo o projeto à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.   
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Theodorico Ferraço, Paulo Roberto, Da 
Vitória e Doutor Rafael Favatto.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei n.º 275/2010, oriundo da Mensagem 
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Governamental n.º 207/2010, autoriza o Poder 
Executivo a contratar junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
operação de crédito destinada ao Programa de 
Investimentos em Mobilidade Urbana.  
 A Mensagem n.º 207/2010 diz:  
 

O valor total do investimento para 
a operação de crédito pretendida 
junto ao BNDES é de R$ 
663.000.000,00 (seiscentos e 
sessenta e três milhões de reais), 
sendo a contrapartida no valor de 
R$ 132.600.000,00 (cento e trinta e 
dois milhões e seiscentos mil reais), 
originada do Tesouro Estadual.  
(...) 
O Estado do Espírito dispõe de 
margem suficiente de capacidade 
de financiamento para contratação 
da operação de crédito pretendida, 
conforme previsto no Programa de 
Ajuste Fiscal pactuado com a 
Secretaria do Tesouro Nacional, 
assim como as garantias oferecidas 
são aquelas praticadas pelo Estado 
para operações de crédito internas, 
conforme prevê a legislação 
vigente. 

 
 Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 275/2010. (Muito bem!) (Pausa) 

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

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 

o relator. 
  

O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
275/2010. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

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

(Comparece o Senhor Deputado 
Givaldo Vieira) 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 242/2010. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na qualidade de relator, peço 
a palavra para encaminhar votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, encaminhamos a votação pela 
aprovação do projeto com as emendas aprovadas na 
Comissão de Finanças. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Projeto de Lei n.º 
242/2010.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Finanças para redação final. 
 
 Faço um pequeno registro de cumprimento 
aos Senhores Deputados, principalmente aos 
integrantes da Comissão de Finanças, e, neste caso, 
ao relator Senhor Deputado Sérgio Borges. A votação 
do Orçamento é um dos momentos mais importantes 
desta Casa. O futuro governo, que se instalará no dia 
1.º de janeiro de 2011, contará com essa peça para 
balizar todas as ações. Quando se inquire qual a 
importância do Legislativo dentro do Texto 
Constitucional, a votação do Orçamento talvez seja 
uma das mais importantes.  

Funcionou o entendimento dos Senhores 
Deputados no sentido de dar apoio à administração, 
de facilitar os caminhos orçamentários. Votamos com 
relativa tranquilidade o texto apresentado pela 
Comissão de Finanças, liderada pelo Senhor 
Deputado Sérgio Borges. 

Esse registro é imperioso. A Presidência e a 
Mesa Diretora se sentem felizes porque votamos a 
Peça Orçamentária dentro daquilo que se espera de 
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uma Casa inteiramente consciente. A discussão 
aconteceu na Comissão de Finanças e agora no 
Plenário o projeto é sacramentado num batismo 
lustral de aprovação, com a votação unânime dos 
deputados presentes. 

Faremos uma observação interessante. 
Depois de muitos anos não foi apresentado nenhum 
destaque. Há um fato que precisa ser relevado. 
Viveremos a transição do Governo Paulo Hartung, 
com duração de oito anos, um governo magnífico, 
para o Governo do Senador Renato Casagrande, que 
assumirá o primeiro passo do mandato de 
Governador do Estado perante esta Casa. Essa 
transição já tem hoje o aplauso inquestionável da 
Assembleia Legislativa, valendo como um toque 
de definição de uma Casa Legislativa que tem se 
afirmado em todos os momentos pelo respeito à 
opinião pública e acima de tudo por ter consciência 
do seu papel fundamental na mecânica dos três 
Poderes. 

Cumprimentamos os Senhores Deputados, 
o Senhor Deputado Sérgio Borges e os demais 
membros da Comissão de Finanças. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Agradecemos a todos os 
Senhores Deputados que compõem a Comissão de 
Finanças e à Mesa Diretora. A análise do 
Orçamento precisa do apoio integral da Casa. A 
Mesa Diretora se colocou à disposição. Realizamos 
audiências públicas no Estado, mesmo depois das 
eleições.  

Agradecemos à equipe da Secretaria de 
Planejamento do Governo do Estado, ao Secretário 
Guerino Balestrassi e ao Senhor José Eduardo Faria 
de Azevedo, Secretário de Estado de Governo, que 
interagiram com a Comissão de Finanças para que 
entregássemos ao Espírito Santo um Orçamento real 
para 2011. O futuro Governador do Estado, Senhor 
Renato Casagrande, terá uma Peça Orçamentária que 
poderá trabalhar sem sustos e sobressaltos. 
 Senhor Presidente, temos a relação dos 
funcionários dos setores que trabalharam conosco na 
aprovação do referido Orçamento do Estado. 
Solicitamos a V. Ex.ª que faça constar na ata desta 
sessão ordinária um voto de louvor pelo trabalho de 
todos esses servidores. Não leremos todos os nomes 
desses funcionários, porque o importante é que 
saibam quem são e o que fizeram. Portanto, 
gostaríamos que constasse em ata desta sessão um 
voto de louvor da Comissão de Finanças e, se 
possível, com o apoio do Plenário desta Assembleia 
Legislativa. 
 Também agradecemos a todos os Senhores 
Deputados de todos os partidos políticos, porque 
nesses quatro anos que trabalhamos nesta Casa 
tivemos a oportunidade de ser relator do Orçamento, 
e sempre chegamos a um denominador para votarmos 
um Orçamento real para o nosso Estado, dando 
exemplo para todo o Brasil.  

 Muito obrigado a todos, obrigado a V. Ex.ª, 
como Presidente desta Casa e da Mesa que dirige. 
Deixamos um abraço ao Governador Paulo Hartung, 
pois este é o último Orçamento do governo de S. Ex.ª 
que relatamos. Enviamos também um abraço à 
equipe de S. Ex.ª pelo apoio que nos deram para que 
chegássemos, neste momento, com a aprovação 
unânime de um Orçamento real de mais de doze 
bilhões de reais. 
 Registramos um voto de louvor aos 
funcionários do DLCPT, Senhores Marcelo Siano, 
diretor;  Maria Esperança C. Allemand; Eliceia 
Bolelli da Rocha, Rodrigo Antônio Coelho e 
Richardison Sandes Nascimento; aos funcionários da 
Comissão de Finanças, Senhores Hertz Lincoln de 
Freitas, Sandra Cruz Dayrell, Clara Maria Zucarato 
Dias Amorim, Ilso Ronchi Junior, Luiz Antônio Real 
Barreiro, Lea Pires Alvarenga Brasil, Larissa Reisen, 
Rosa Eponina Salvador Moraes, Vanessa de Aguiar 
Fernandes e Glacileia Zanelato Stelzer; aos 
funcionários do CPD, Senhores Jonston Antônio 
Caldeira de Souza Junior, diretor, e Herildo Paixão; 
ao funcionário do DLR, Senhor Everton Feira Meira; 
aos funcionários do nosso gabinete,  Senhores João 
Alfredo Ribeiro e Gildazio Luiz Scalzer; aos 
funcionários da TV Assembleia, Senhores Vladimir 
Sampaio e Edson Romero, cinegrafista. Portanto, 
registramos um voto de louvor a esses funcionários 
pelo trabalho que desenvolveram quando da 
apreciação e da aprovação do Orçamento do Estado 
do Espírito Santo, exercício 2011. 
 Senhor Presidente, muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Atenderemos o pedido do Senhor 
Deputado Sérgio Borges e realizaremos a 
recomendação à Secretaria, para que os 
funcionários que participaram tão brilhantemente 
da elaboração da Peça Orçamentária de avaliação 
da Assembleia Legislativa tenham os nomes 
reconhecidos com um voto de louvor. 
 Passo a Presidência ao Senhor Deputado 
Da Vitória. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Assumo a presidência dos trabalhos neste momento e 
dou prosseguimento ao rito da sessão. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Marcelo 
Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, congratulamo-nos 
com a fala do Senhor Deputado Elcio Alvares, 
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Presidente desta Casa, com relação ao Projeto de Lei 
n.º 242/2010, que acabamos de votar, tratando do 
Orçamento do Estado do Espírito Santo. Registramos 
a monta do Orçamento de doze bilhões e oitocentos e 
oitenta milhões de reais. 
 Senhor Presidente Elcio Alvares, Senhor 
Deputado Da Vitória, registramos a importância deste 
projeto. Assinalamos também a importante 
participação dos Senhores Deputados Claudio Vereza 
e César Colnago, que assumiram a presidência da 
Comissão de Finanças nos anos de 2003 e 2007 
respectivamente. Todos sabemos - principalmente no 
período em que chegamos nesta Casa, em 2003 - o 
quanto era difícil trabalhar neste Plenário. Sabemos 
também da burocracia que encontramos nesta Casa, 
bem como das dificuldades que o Governo Paulo 
Hartung encontrou, ao ponto de termos apenas como 
investimento quarenta e sete milhões de reais. 

Cumprimentamos o Presidente da Comissão 
de Finanças, Senhor Deputado Sérgio Borges, e todos 
os membros da referida Comissão. Parabenizamos 
todos os servidores pelo brilhante trabalho que 
desempenharam, pelo apoiamento aos membros da 
Comissão e pela condução brilhante que o Senhor 
Deputado Sérgio Borges vem fazendo a frente da 
Comissão de Finanças. Parabenizamos todos os 
colegas deputados, sensíveis, que deram anuência à 
Comissão de Finanças, para que trabalhássemos em 
águas tranquilas. Imaginem se cada Deputado 
apresentasse emendas e as defendesse no Plenário; 
imaginem se o Plenário combinasse em aprovar 
emendas do jeito que bem entendesse; imaginem que 
bagunça e que colcha de retalho seria esse Orçamento. 

Agradecemos aos colegas deputados a 
compreensão, o gesto e a aprovação de uma peça de 
mais de doze bilhões de reais, em que são previstos 
investimentos da ordem de mais um bilhão de reais. 
De quarenta e sete milhões de reais, investimos este 
ano mais de um bilhão e quinhentos milhões de reais. 
Isso é fruto de um esforço concentrado, de uma 
construção realizada a várias mãos, iniciada à época 
em que o Senhor Deputado Claudio Vereza era 
Presidente desta Casa de Leis, e que teve 
prosseguimento  com o Presidente  Deputado César 
Colnago, que sucedeu S. Ex.ª. Demos a chancela para 
que o Governo do Estado pudesse encaminhar 
propostas, projetos e mensagens, aprovadas por este 
Plenário e que nos fizeram chegar ao dia de hoje, 
votando uma Peça Orçamentária desse tamanho, que 
garante investimentos em diversas áreas: Saúde, 
Educação, Segurança e outras, mas faltando muito 
ainda a ser corrigido. Demos passos muito grandes 
para chegar aonde chegamos. Tivemos que abrir mão 
de muita coisa e muitos chegaram a dizer das nossas 
prerrogativas. Isso teve um custo, mas o lucro foi 
social para chegarmos até aqui. 
 Parabenizamos os Senhores Deputados pelo 
trabalho e pelas andanças pelas ruas dos municípios, 
trazendo as demandas apresentadas dentro de um 
limite tão pequeno, mas que foram cumpridas e 
talvez amplificadas pelo Senhor Governador Paulo 

Hartung, que cumprimentamos e parabenizamos pelo 
trabalho, pelas ações e por um governo aprovado pela 
sociedade e por todos nós. Ninguém chega a casa 
dois oitenta e dois por cento de aprovação porque 
assina um papel, dá entrevistas ou fala bonito. Mas, 
sim, porque promoveu ações que são aprovadas pela 
sociedade, que não poderiam ter acontecido se esta 
Casa de Leis não estivesse sendo parceira, como está 
sendo neste momento. Parabéns a todos! 

Mais uma vez agradecemos a oportunidade 
de votar o maior projeto já discutido nesta Casa de 
Leis, que é a peça orçamentária de doze bilhões 
oitocentos e oitenta milhões de reais. (Muito bem!) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, peço a palavra para justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA –(Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, queremos, na mesma trilha do 
Senhor Deputado Marcelo Santos, enfatizar a 
importância dessa votação que realizamos. Foi uma 
votação tranquila, sem debates e sem divergências. 
Mas houve um tempo em que era diferente, em que 
nesta Casa de Leis o orçamento era uma peça de 
ficção cientifica, de ficção financeira. 
 Quando o Senhor Paulo Hartung foi eleito 
Governador do Estado do Espírito Santo havia um 
superfaturamento na peça orçamentária da ordem de 
seiscentos milhões de reais, sem receita prevista, e 
um descalabro de três meses de atraso no salário dos 
servidores públicos estaduais, fornecedores com 
débitos altíssimos, dívidas altíssimas e uma 
desorganização administrativa grande. E esta Casa de 
Leis passou os primeiro seis meses do ano de 2003 
vivendo de duodécimo, porque o orçamento não 
havia sido publicado, já que a peça orçamentária era 
uma verdadeira desorganização. 
 Em junho fomos convocados pelo 
governador para votar novo Orçamento para 2003. 
Aí, sim, uma Peça Orçamentária já com a previsão da 
antecipação dos royalties do petróleo. E o Presidente 
Lula, a pedido do Governador Paulo Hartung, 
antecipou a receita já com as contas arrumadas. 
Então, votamos o Orçamento de 2003, em pleno 
junho do mesmo ano, e a partir desse momento o 
orçamento passou a ser uma lei mais real, de acordo 
com a realidade da receita e da previsão de despesa 
incluindo investimentos que no início foram 
pequenos, mas que hoje são de grande relevância 
para a vida do Estado. 
 Concordamos com o pocisionamento dos 
Senhores Deputados Marcelo Santos e Elcio Alvares 
no sentido de enfatizar a importância da votação do 
Projeto de Lei n.º 242/2010, em votação simbólica. 
Interessante isso. A lei mais importante do ano é 
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votada em votação simbólica- não foi por votação 
nominal - projeto de maior incidência sobre a vida 
da população capixaba.  

 Esperamos que os próximos orçamentos, 
Deputado Sérgio Borges, Presidente da Comissão 
de Finanças, que tão bem conduz os trabalhos junto 
com a sua equipe, assessores cuidadosos que 
atendem os colegas deputados com muita 
gentileza. Parabéns à equipe da Comissão de 
Finanças! Esperamos que no próximo Orçamento 
tenhamos fatias maiores deste bolo, hoje, de doze 
bilhões de reais, para serem aplicadas no combate à 
fome, a miséria, as mazelas sociais para termos um 
Estado com condições muito melhores de vida para 
toda a população.  (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 
Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 370/2007.  

Concedo a palavra à Comissão de Defesa 
da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto.  
 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ) – Senhor Presidente, vou 
continuar me prevalecendo do prazo regimental 
porque, como disse na tarde de ontem, existe lei 
nesse sentido, inclusive de minha autoria. Vou 
conversar com o Senhor Deputado Doutor Rafael 
Favatto, que apresentou projeto parecido, para que 
seja apresentada uma emenda à lei já existente e que 
seja contemplada também a necessidade apresentada 
por  S. Ex.ª no presente projeto. Então, conversarei 
com o Deputado Doutor Rafael Favatto e se S. Ex.ª 
apresentar emenda poderemos discutir essa questão 
amanhã, na sessão ordinária, às 9h.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 

É regimental. 
 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ) - Devolvo a palavra à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 

Passo a Presidência ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE- (DOUTOR 

HÉRCULES) – Assumo a presidência dos trabalhos 
e dou continuidade à Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 566/2009.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 

Comissão de Finanças, Senhores Deputados 
Doutor Rafael Favatto, Da Vitória e Paulo Roberto.  

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

Finanças, o Projeto de Lei n.º 566/2009, de autoria 
do Deputado César Colnago, revoga a Lei n.º 
5.550, de 24 de dezembro de 1997, e suas 
alterações. A referida Lei instituiu, em nosso 
Estado, a obrigatoriedade dos produtores e 
engarrafadores de bebidas alcoólicas a colocarem 
no rótulo a seguinte frase: “O álcool faz mal à 
saúde, evite excesso”. Apesar de concordar com a 
lei, o Deputado faz uma mudança para que se use a 
expressão "Evite o Consumo Excessivo de Álcool".  
 Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 

Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
566/2009. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 

Devolvo a Presidência ao Senhor Deputado 
Da Vitória. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 

– Assumo a presidência dos trabalhos e dou 
continuidade ao rito da sessão.  

Discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 567/2009. 

Concedo a palavra à Comissão de 
Mobilidade Urbana, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto, e  informo aos Senhores Deputados 
que o presidente, Senhor Deputado Marcelo 
Santos,  está impedido de presidir os trabalhos da 
referida Comissão por ser autor do projeto. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Mobilidade Urbana e convoco seus membros, 
Senhores Deputados Marcelo Santos e Freitas.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Mobilidade Urbana, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 567/2009, de autoria do ilustre 
Senhor Deputado Marcelo Santos, devido à 
importância do projeto ora apresentado para o nosso 
Estado.  (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Marcelo Santos. 
  

O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Mobilidade Urbana, 
agradecemos a elaboração do relatório ao projeto de 
nossa autoria, um relatório profundo e brilhante. 
Temos certeza de que V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Doutor Hércules,  trabalhou algumas horas para 
elaborá-lo, até pela atenção que V. Ex.ª  sempre 
dispensa aos projetos que tramitam nesta Casa de 
Leis.  

O Projeto de Lei n.º 567/2009 diz: 
 

Institui a Política Estadual de 
Incentivo ao Transporte por 
Bicicletas, na forma que especifica. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituída a Política 
Estadual de Incentivo ao Transporte 
por Bicicletas , visando a melhoria 
do fluxo de veículos e da qualidade 
de vida dos cidadãos capixabas. 
 
Art. 2º Constituem objetivos desta 
Lei: 
 
I - a promoção de ações e projetos 
em favor de ciclistas a fim de 
melhorar as condições para o seu 
deslocamento;  
 
II - a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos capixabas, por 

intermédio de ações que favoreçam o 
pedalar; 
 
III - a eliminação de barreiras 
urbanísticas aos ciclistas; 
 
IV - a implementação de infra-
estrutura cicloviária urbana; 
 
V - a implementação de 
bicicletários; 
  
VI - a implementação de vestiários 
apropriados para o asseio e guarda-
volumes dos ciclistas; 

  
VII - possibilitar o aumento da 
consciência dos efeitos indesejáveis 
da utilização do automóvel nas 
locomoções urbanas; 
 
VIII - incentivar a redução do uso 
do automóvel nos trajetos de curta 
distância; 
  
IX - estimular o uso da bicicleta 
como meio de transporte alternativo; 
 
X - promover a bicicleta como 
modalidade de deslocamento urbano 
eficiente e saudável; 
 
XI - estimular o desenvolvimento de 
projetos e obras de infra-estrutura 
cicloviária;  
 
XII – realizar ações educativas 
permanentes com o objetivo de 
promover padrões de 
comportamentos seguros e 
responsáveis dos ciclistas, assim 
como promover campanhas 
educativas, tendo como público-alvo 
os pedestres e os condutores de 
veículos, motorizados ou não, 
visando divulgar o uso adequado de 
espaços compartilhados. 

  (...) 
 
 Este projeto de lei quer garantir que 
tenhamos na bicicleta um modelo de transporte 
eficiente, não poluente e saudável. E acreditamos 
que, a partir do parecer favorável do Senhor 
Deputado Doutor Hércules,o projeto será aprovado 
nesta Casa e sancionado pelo Governador do 
Estado. Também entendemos ser uma colaboração 
muito grande para o sistema de transporte da 
Grande Vitória, mas, principalmente, para o meio 
ambiente e para a saúde dos capixabas. (Muito 
bem!)  
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Continua em discussão 
o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Mobilidade Urbana. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Passo a Presidência ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Assumo a presidência dos trabalhos 
e concedo a palavra à Comissão de Finanças, para 
que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Informo a V. Ex.ª que o 
Senhor Deputado Paulo Roberto assumirá a 
presidência da Comissão de Finanças. (Pausa) 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(PAULO ROBERTO) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Sérgio 
Borges, Da Vitória e Doutor Rafael Favatto. 

 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Finanças, o Projeto de Lei n.º 567/2009, de autoria 
do Senhor Deputado Marcelo Santos, contém todas 
as informações para que esta Comissão possa 
deliberar. Dessa forma, opinamos pela aprovação 
do referido projeto. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Devolvo a Presidência ao Senhor 
Deputado Da Vitória.  (Pausa) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Assumo a presidência dos trabalhos e dou 
continuidade aos trabalhos da sessão.  
 Em discussão o Projeto de Lei n.º 567/2009. 
(Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
preferência para votação do projeto na forma do 
parecer da Comissão de Mobilidade Urbana. 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sérgio Borges) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
O requerimento de V. Ex.ª depende do apoiamento 
do Plenário. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  

 Em votação o Projeto de Lei n.º 567/2009, na 
forma do parecer da Comissão de Mobilidade 
Urbana. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 

 Passo a Presidência ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 593/2009. 
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(PAULO ROBERTO) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Da Vitória, Doutor Hércules e Doutor 
Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei n.º 593/2009, de autoria da Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, dispõe sobre a 
afixação de cartazes informativos, nos postos de 
combustíveis e nos restaurantes localizados às 
margens das rodovias estaduais, alertando motoristas 
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de caminhão sobre os riscos de dirigirem sob efeito 
de álcool, drogas e medicamentos. 

A Comissão de Justiça ofereceu parecer pela 
constitucionalidade do projeto, com emenda; as 
Comissões de Defesa do Consumidor e de Segurança 
opinaram pela aprovação da matéria, sem emenda; a 
Comissão de Saúde opinou pela aprovação da 
matéria, com emenda. Portanto, o parecer da 
Comissão de Finanças é pela aprovação do Projeto de 
Lei n.º 593/2009, com emenda. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com o 
relator. 

 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 

O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado  à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
593/2009. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
preferência para votação do projeto na forma do 
parecer da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Em votação o Projeto de Lei n.º 593/2009, na 

forma do parecer da Comissão de Finanças. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

 À Comissão de Justiça para redação final.
  
 

O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de manutenção 
da sessão. 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos, para 
efeito de recomposição de quorum para manutenção 
da sessão. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Dary Pagung, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, Freitas, 
Giulianno, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Paulo Foletto, 
Rudinho de Souza, Sargento Valter de Paula, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite)  
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Givaldo Vieira, 
Janete de Sá e Paulo Roberto) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Senhores Deputados, registraram 
presença sete Senhores Parlamentares. 

Não há quorum para manutenção da sessão, 
pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, especial, hoje, 
às 20h, conforme requerimento do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, aprovado em Plenário, 
para debater sobre os trabalhos do Futebol de 
Areia do Estado do Espírito Santo, para a qual 
designo Expediente: o que ocorrer, e comunico que 
haverá sessão ordinária dia 15 de dezembro de 
2010, cuja Ordem do Dia é a seguinte: discussão 
única, em regime de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, do Projeto de 
Resolução n.os 14/2010,  05/2009, 09/2009, 
18/2009, 30/2009, 02/2010, 06/2010, 08/2010, 
11/2010 e 12/2010; discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.os 
44/2010 e 20/2010; discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, dos Projetos de Lei n.os 262/2010, 
370/2007, 685/2009, 64/2010, 86/2010, 106/2010, 
178/2010, 202/2010, 207/2010 e  249/2010.  

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

cinquenta e nove minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Rodrigo Chamoun, e, por estar afastado por 
decisão judicial o Senhor Deputado Robson Vaillant.  
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ATAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PERMANENTES E 

TEMPORÁRIAS 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA. 
TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 
DEZEMBRO DE 2010. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Havendo número legal, invocando a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 
 Leitura, discussão e aprovação da ata. 
Solicito à secretaria que suspensa a leitura da ata da 
reunião anterior.  

Cumprimentamos todos que participam hoje 
desta reunião ordinária da Comissão de Segurança; o 
Senhor Deputado Sargento Valter de Paula, membro 
efetivo desta Comissão e agradecemos a S. Exª a 
participação; justificamos que o deputado Rodrigo 
Chamoun está ausente porque precisa fazer repouso – 
segundo orientação médica – pois está em 
tratamento; cumprimentamos e convidamos para 
fazer parte da Mesa o Desembargador Doutor José 
Paulo Calmon, representando o Poder Judiciário; o 
Doutor Alexandre Farina Lopes, Juiz de Direito e 
gestor do projeto “Começar de novo” que será um 
dos nossos palestrantes deste dia; o Senhor Paulo 
César que representa o sindicato dos agentes 
penitenciários do Espírito Santo e o Senhor Denis 
Mascarenhas, que é o vice-presidente; a doutora 
Hermínia Maria Silva, Juíza de Direito; o doutor Luiz 
Neves Neto, Delegado de Polícia Civil que representa 
o chefe de Polícia Civil neste ato; a Senhora Kézia da 
Cunha, representante do Doutor Angelo Roncali, da 
Secretaria de Justiça; o Senhor Capitão Heron Roman 
do 4º Batalhão, Comandante da 2ª Cia que neste ato 
representa o Tenente-Coronel Sônia, Comandante 
daquela Unidade e a Senhora Carmem Mazoco, 
representante da Senhora Silvana Galina, 
acompanhada da Senhora Carolina Aragão Binda e a 
Senhora Magda Lamborguini que representa neste 
ato o Doutor André Garcia, Secretário de Segurança 
do Estado do Espírito Santo. Cumprimentamos todos 
os advogados presentes na pessoa do doutor Luciano 
Pavan que também tem um trabalho muito amplo de 
assessoria a esta Comissão e agradecemos a todos a 
presença. 
 Vamos, então, de acordo com a necessidade do 
Doutor Alexandre Farina, já começar esta audiência 
pública com a apresentação do projeto “Começar de 
novo” desenvolvido no Estado do Espírito Santo sob a 
sua coordenação. 
 Solicito à assessoria da Comissão de Segurança 
que disponibilize um microfone sem fio e passe às mãos 
do Doutor Alexandre Farina e o assessore na 
possibilidade de ser apresentado um vídeo. 

 Concedo a palavra ao Senhor Alexandre 
Farina. 
 

O SR. ALEXANDRE FARINA – (Sem 
revisão do orador) – Boa tarde a todos. 
Agradecemos aos Senhores Deputados Da Vitória 
e Sargento Valter de Paula a oportunidade que nos 
dão; cumprimentamos a todos os componentes da 
Mesa na pessoa do ilustre Desembargador José 
Paulo Calmon e faço questão de registrar que o 
gestor do projeto Começar de novo foi por 
indicação de S.Exª e mais uma vez de público 
agradeço. 

 Na verdade, o Projeto começar de 
novo – talvez os senhores ainda não tenham 
conhecimento – por determinação do CNJ que 
basicamente visa à ressocialização dos presos e dos 
egressos. Hoje na verdade o Estado do Espírito 
Santo já vinha desenvolvendo um belíssimo 
trabalho feito pela SEJUS e toda a sua equipe 
visando exatamente a essa ressocialização. O 
“projeto Começar de novo” veio para fortalecer o 
que já vinha sendo desenvolvido e tivemos de ser 
um nome gestor, como disse anteriormente.  

 Este projeto, é de sapiência de todos, que o 
Estado do Espírito Santo em um passado não muito 
longínquo tinha uma dificuldade muito grande com 
os seus presos e egressos em um sistema falido. E, 
hoje, deve-se fazer uma ressalva, porque se não 
fosse todo um investimento feito nesse sistema que 
os Senhores já sabem, não seria possível, não havia 
possibilidade alguma de tentarmos ressocializar 
esses presos. 

Há um bloqueio, uma dificuldade muito 
grande, quando se diz: dar emprego para ou trabalho 
para preso, as pessoas não entendem muito bem e há 
uma rejeição muito grande. Mas este projeto visa 
exatamente o contrário: hoje conseguimos firmar 
parceria com 98 empresas do Estado do Espírito 
Santo. Temos um universo de aproximadamente 1400 
presos trabalhando. Temos uma parceria com o 
sistema AS; temos uma parceria firmada com o 
Espírito Santo em Ação. Enfim, estamos aqui 
preocupados em possibilitarmos uma sociedade 
capixaba e brasileira uma situação um pouco melhor. 
Porque não adianta, nós que somos operadores do 
Direito- os advogados presentes sabem disso- só a 
LEPE determinar e nós realmente não colocarmos em 
prática. 

Uma das coisas que a LEPE determina é o 
emprego para esse preso. E hoje com muito afinco 
da parceria SEJUS , Tribunal de Justiça, e o 
Projeto Começar de Novo, a gente está obtendo 
muito êxito. Até gostaria de sugerir a V.Ex.ª que 
depois passasse a palavra para Dr.ª Quesia porque ela 
sabe de todos os números de processos inclusive tem 
o material auto explicativo que pode ser entregue, e é 
mais fácil de se compreender. Senhor Depuado V. 
Ex.ª pode ter certeza que a gente sabe do empenho 
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desta comissão, já tivemos a oportunidade de nos 
comunicar com o município de Aracruz de 
reclamarmos àquela situação que o município 
passava. Sabemos do empenho de V.Ex.ª para a 
cada dia melhorar mais o Estado do Espírito Santo, 
Deputado Sargento Valter neste aspecto e em 
outros também; temos certeza de que com o apoio 
dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, 
daremos uma guinada nesse sentido, no Espírito 
Santo, embora já tenhamos dado, mas ainda temos 
muita coisa a fazer, deputado. 
 O que ocorre no Estado do Espírito Santo é 
que as coisa foram deixadas de lado no presídio. 
Então quando se critica; como se pode ressocializar 
um preso, onde se tinha uma cela que cabiam 
quatro e eram colocados quarenta a cinqüenta 
presos. Não se tinha dignidade. Hoje se concede 
dignidade para aquele preso e assim com o 
trabalho desenvolvido pela SEJUS como V.Ex.ª 
disse. Com o apoio do Poder Judiciário no começo 
do próximo ano, temos possibilidade de tentar 
ofertar para aquele preso que ele resgate a 
dignidade da vida humana. Esse é basicamente o 
limiar do projeto o que interessa é a ressocialização 
por meio de curso e emprego e, como diz, temos 
inúmeros parceiros e vamos ter a cada dia. Hoje 
somos o segundo Estado da Federação em número 
de presos trabalhando. Com certeza no próximo 
ano seremos o primeiro. Temos várias pessoas se 
empenhando nisso, inclusive a Assembleia 
Legislativa por meio de V. EX.ªs. 

Tivemos o prazer de estarmos junto na 
Espanha e V. Ex.ª sabe quanto custa para 
ressocializar um preso. O investimento é alto. O 
problema é que a sociedade não aceita ouvir que 
vamos gastar dois três milhõescomo preso. E não 
aceita porque existe preconceitos, mas que estão 
sendo quebrados e tenho certeza de que com o 
apoio de todos nós, todos unidos em um só 
propósito e ressocializar essas pessoas, a gente 
pode ter uma sociedade um pouquinho mais digna. 
 Vamos assistir a um vídeo e ai fica mais 
fácil de ver o que é o projeto, o que a gente 
realmente pretende alcançar e iremos alcançar com 
certeza. Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 
– Obrigado Dr. Alexandre Farina Lopes, convido 
V. Ex.ª para compor a Mesa, conosco. Infelizmente 
não poderemos assistir ao vídeo, recebi 
informações dos técnicos agora que o aparelho não 
está fazendo a leitura.  
 Acredito que o tempo hábil do Senhor Juiz 
Alexandre Farina Lopes não seja necessário para o 
desenvolvimento da proposta apresentada pelo 
Senhor Deputado Sargento Valter de Paula de copiar 
a apresentação desse vídeo em um pen drive e depois 
apresentá-lo nesta Comissão de Segurança. 

O SR. ALEXANDRE FARINA LOPES – 
Se V. Ex.ª me permitir, comprometo-me em retirar 
uma cópia deste vídeo e encaminhar aos 
representantes.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
O Juiz Alexandre Farina Lopes está propondo 
encaminhar a todos os membros desta audiência 
uma cópia deste vídeo. A própria Comissão de 
Segurança fará esse encaminamento. 
 Mas o grande interesse nosso era apresentar 
esse projeto de grande referência à sociedade 
capixaba. A apresentação do projeto Começar de 
Novo é o objetivo desta audiência pública. Mas não 
temos dúvida que V. Ex.ª, com a Senhora Quésia 
da Cunha Oliveira, Diretora da Diretoria de 
Ressocialização do Sistema Penal – Diresp, fará 
essa apresentação mesmo com a limitação da 
tecnologia. 
 Aproveitamos essa reunião ordinária da 
Comissão de Segurança para lembrar ao Presidente 
Elcio Alvares a importância desses equipamentos 
estarem sempre em condições de uso. Não temos 
dúvidas que os capixabas não querem uma 
economia desse porte. Não existe essa 
possibilidade. 
 Estamos trabalhando para economizar 
recursos advindos dos impostos pagos pelos 
cidadãos capixabas. Inclusive durante os nossos 
mandatos demos uma grande contribuição neste 
sentido, mas precisamos fazer com que os 
equipamentos desta Casa funcionem, 
principalmente durante uma audiência tão 
importante como essa. 
 Registramos a presença do Senhor Flavio 
Fulton Portugal, da Superintendência de Polícia 
Prisional; da Senhora Miriam Gonçalves Nunes e 
do Senhor Expedito Jorge, agente de Polícia 
Federal. 
 Retornamos a palavra ao Senhor Alexandre 
Farina Lopes para que possa, dentro das limitações 
desta Casa, falar um mais pouco sobre esse projeto 
e depois passaremos a palavra a Senhora Quésia da 
Cunha Oliveira, que tem alguns dados estatísticos 
sobre o projeto, que é de muita relevância para nós. 
 

O SR. ALEXANDRE FARINA LOPES - 
Na verdade, Senhor Deputado Marcelo Santos, a 
situação já foi posta. Parece que o Senhor 
Deputado Sargento Valter de Paula vai nos 
socorrer, a quem agradeço. 
 Algo que deve ser ressaltado é que o 
Governador do Espírito Santo, quando da visita do 
CNJ outrora, assinou um decreto obrigando a toda 
empresa que contrata com o Estado a contratação 
no percentual de seis por cento da mão de obra total 
para a execução do objeto contratual, sendo três por 
cento de presidiários e três por cento de egressos.  
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 Hoje existe certa dificuldade com o 
egresso. Inclusive o Senhor Ângelo Roncalli em 
conversa com o Desembargador José Paulo 
Calmon Nogueira da Gama, conosco, com a 
Quésia da Cunha Oliveira e com a Karina de 
Oliveira Amaral, colocou que, em parceria com o 
movimento empresarial Espírito em Ação, estamos 
na eminência de fazer uma convocação desses 
egressos. Porque a pessoa na verdade passa pelo 
sistema, cumpre o que tem de cumprir e ficamos 
distante desse cidadão. 
 Na verdade, é de sabença de todos que o 
cidadão quando passa pelo sistema, quando bate à 
porta dos empresários, raríssimo é aquele que o 
recebe, porque ele sai do presídio com a pecha de 
ex-presidiário, uma bola de neve. Por isso o 
projeto; por isso estamos tentando ajudar, e vamos 
ajudar, porque o egresso tem família para sustentar 
e se não consegue emprego, do outro lado, no outro 
giro, está a marginalidade de braços abertos para 
recebê-lo, para ele voltar ao caminho anterior, caso 
tenha cometido algum ato arbitrário. 
 Então, solicitamos o apoio desta Casa de 
Leis no que for necessário para a convocação 
desses egressos, o que é de fundamental 
importância para cumprirmos literalmente o que 
determina o decreto-lei. Porque temos certa 
facilidade com os presos porque estão nos 
presídios. 
 A guisa de exemplo, no presídio de Bubu 
um empresário implantou um call center e estamos 
com mais ou menos quarenta presos trabalhando lá 
dentro. O Senhor, assim como nós, tivemos o 
prazer de ver que na Espanha o empresário vai até 
o presídio e monta sua linha de produção naquele 
presídio.  

Conversamos com o Doutor João Ângelo 
na presença do Desembargador José Paulo e 
soubemos que o Estado do Espírito Santo tem 
interesse desse programa no presídio de Vila 
Velha, com a máxima urgência, ofertar a área. Mas 
não tem jeito, incidimos na Lei n.º 8.666, e será 
licitado, abrindo a oportunidade para as pessoas 
montarem suas fábricas dentro do daquele presídio, 
num galpão, assim como tivemos oportunidade de 
presenciar na Espanha. 
 Nesse aspecto estamos trabalhando com 
afinco e com carta branca dada pelo 
desembargador Manoel Rabelo e pelo 
desembargador José Paulo Calmon Nogueira da 
Gama, para tentar parceria com a Sejus e que 
possamos ajudar aquele que cometeu um ato ilícito.  

Ora, o juiz não julga a pessoa, mas o ato 
que o cidadão pratica. Às vezes o cidadão precisa 
da oportunidade que não teve. Tentamos dar 
escolaridade ao preso, o que for possível, cursos 
técnicos para que venha para o mercado de 
trabalho, seja como preso ou como egresso, e tenha 

resgatada sua dignidade. Se conseguirmos fazer 
isso será ótimo, mas não são todos, infelizmente 
não vamos conseguir ressocializar a todos. 
 Em conversa com o Doutor João Ângelo 
percebemos a necessidade de incrementar 
imediatamente a contratação de assistente social, 
porque esses profissionais passam o dia dentro do 
presídio, estarão no front para saber da 
personalidade do preso e poderão estudar a 
situação e dizer: tem x preso que o senhor pode 
contratar.  

Sobre a contratação de presidiários não 
incidem encargos trabalhistas. Olha a situação! O 
cidadão que está preso tem custo alto para o Estado 
e se não for ofertado esse emprego a tendência é 
que o preso retorne ao presídio.  

Vejam a economia em todos os sentidos. O 
cidadão tem a oportunidade de emprego; ganha ele 
e ganha a família, pois o preso está trazendo 
dinheiro para dentro de casa; ganha o empresário, 
porque deixa de incidir tributos e só paga um 
salário mínimo e um seguro mínimo; ganha a 
sociedade, porque aquele cidadão, depois de 
cumprir sua pena, tem como retornar à sociedade e 
conviver normalmente. Caso contrário, estaria 
dentro do sistema sem oportunidade de 
ressosialização, em que pese tenha sido feito e 
muito bem-feito o trabalho de ressocialização pela 
Sejus.  

Mas temos que avançar mais. Se o preso 
não passar por isso voltará à sociedade ocorrendo 
gastos de dinheiro público com segurança pública, 
hospital e tratamento.  

Essa é literalmente uma oportunidade por 
meio do projeto Começar de Novo, que hoje tenho 
a honra de ser seu gestor. Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Obrigado, Doutor Alexandre Farina Lopes. 
 Registramos a presença nesta Comissão do 
Senhor Gilsinho Lopes, deputado estadual eleito, já 
fazendo um exercício para quando assumir o 
mandato, em fevereiro. Sua presença é importante 
porque virá para esta Casa trazendo a experiência da 
segurança pública, contribuindo com o nosso 
mandato. 
 Solicito à assessoria da Comissão que 
apresente o DVD que trata da ressocialização dos 
presos, um trabalho do projeto Começar de Novo. 
(Pausa) 
 

(É feita a apresentação do DVD)  
  

O SR. PRESIDENTE– (DA VITÓRIA) – 
Agradeço à equipe técnica que nos deu oportunidade 
de apresentar este vídeo extremamente importante à 
sociedade. 

Cumprimentamos o Senhor Joel Lírio, 
Secretário de Defesa Social do Município de Serra, 
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que nos honra com sua presença; e a Senhora Vera 
Lúcia Bernabi, representando o Doutor Sindemberg 
Rodrigues, da AcelorMittal. 

Retorno a palavra ao palestrante Doutor 
Alexandre Farina Lopes. 

 
O SR. ALEXANDRE FARINA LOPES – 

Peço desculpas aos presentes, mas em razão de 
estar adjudicando à frente da 9.ª Vara Criminal; da 
4.ª Vara Criminal e da Central de Inquérito tenho 
que me ausentar, já que tenho audiência agora. 
Mas de qualquer forma, não é ela a me representar, 
não, porque a cada dia mais aprendo com a Késia, 
pessoa que já vem desenvolvendo esse trabalho 
espetacular junto à SEJUS. Estou à disposição e 
peço novamente desculpas por ter de me ausentar.  

Agradeço a oportunidade e quero dizer para 
V. Ex.ª e para o Sargento Valter de Paula que 
estamos aqui com um único propósito: tentar a 
cada dia melhorar esta terra do Espírito Santo. 
Temos certeza que com esse trabalho e com a 
união de todos teremos uma sociedade um pouco 
melhor do que está agora. Se V. Ex.as precisarem 
de mim estou à disposição, basta que a assessoria 
entre em contato comigo. 

 Mais uma vez agradeço a oportunidade de 
estar nesta Casa e o faço nas pessoas do 
Desembargador José Paulo Nogueira da Gama e de 
V. Ex.ª. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 

– Agradecemos a participação e contribuição dos 
Senhores Alexandre Farina Lopes e José Paulo 
Calmon Nogueira da Gama a esta Comissão de 
Segurança.  

Concedo a palavra ao Senhor 
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da 
Gama. 

 
O SR. JOSÉ PAULO CALMON 

NOGUEIRA DA GAMA – Boa tarde a todos os 
presentes. Cumprimento os componentes desta 
Comissão de Segurança desta augusta Assembleia 
Legislativa. 

Senhor Deputado Da Vitória, Senhor 
Deputado Sargento Valter de Paula, Deputado 
eleito Gilsinho Lopes, autoridades já nominadas. 
Fazemos menção especial à Doutora Quésia da 
Cunha Oliveira, que com seus esforços, com o suor 
do seu trabalho tem dado nova visão ao sistema 
prisional do nosso Estado. Era o componente que 
faltava para alcançarmos o resultado final. 

O Doutor Expedito nos brindará com uma 
palestra na quinta-feira. 

Estou coordenando atualmente um grupo 
de monitoramento e fiscalização do sistema 
penitenciário, dentro daquele espírito de melhorar 
as condições dos nossos presos. Acompanhamos o 

sistema prisional e gostaríamos de prestar um 
depoimento sucinto, mas de alguma validade. 
Falaremos da escolha da pessoa do Doutor 
Alexandre Farina Lopes à gestão do Projeto 
Começar De Novo. 

Tempos atrás tive a oportunidade de ser 
intitulado à Vara de Execuções Penais enquanto 
promotor de justiça e por ali permaneci por três 
anos. Trabalhei sozinho, sem estagiário, com uma 
carga de cinquenta a sessenta processos/dia, não de 
alta complexidade, mas de muitos benefícios, etc., 
etc. e etc. Tínhamos alguma coisa interessante no 
Estado do Espírito Santo, como o IRS funcionando 
dentro da legislação, ou seja, sendo observada 
fielmente a LEP- Lei de Execuções Penais. Uma 
cela; um preso; havia concurso da melhor cela; 
oficinas de trabalho, tudo funcionando bem. Mas 
só tínhamos uma unidade. E depois, a Penitenciária 
Agrícola; regime fechado; IRS. O IRS depende de 
sofrer uma reforma; houve uma expansão da sua 
capacidade e aí veio o grande problema, ou seja, se 
tem um colchonete vamos colocar mais uma cama. 
E assim o sistema começou a ruir e chegou em 
2002 numa situação caótica, ou seja, os direitos 
humanos ali passaram longe; as prisões eram 
verdadeiras masmorras. Então, faltava o 
profissionalismo. Foi criada uma comissão para 
conceber um novo instituto, o Instituto Estadual do 
Sistema Penitenciário. Todas as instituições 
importantes do Estado participaram, como: OAB, 
CUT, Polícia Civil, Polícia Militar. E naquela 
época tínhamos cinco, seis milhões de dólares que 
deveriam ser aplicados nesse programa. Porém, o 
Sindicato da Polícia Civil entendeu que os 
carcereiros, figura que existia nos quadros da 
Polícia Civil, seriam aproveitados no sistema. 
Todo esse quadro importante, valioso, entraria e, a 
partir dali, seria criada uma carreira. A pessoa 
começaria como agente penitenciário e iria até a 
direção, a exemplo do que ocorria no Rio Grande 
do Sul. Foi a tentativa de profissionalização do 
sistema, ou seja, profissionalizar o pessoal do setor 
Recursos Humanos, alterar aquela metodologia 
arquitetônica, onde o preso fica atrás e a 
administração fica na frente. Ou seja, você não 
vigia ninguém, e cada qual que tome conta do seu 
território. Para entrar no setor é difícil. Para fazer 
uma detenção, tinha que falar o seguinte: Estamos 
levando boas notícias, e vamos tirar de cinquenta, a 
duzentos homens da prisão para o regime fechado. 
Perguntávamos: Como conversamos, como 
entramos na prisão? Tinha que entrar a Pastoral 
Carcerária, mais isso, e mais aquilo intermediando, 
para alcançarmos a meta. Portanto, hoje existe o 
modelo arquitetônico, também fundamental.  
 As coisas foram tomando um estado tal, 
que infelizmente fui ao Doutor Elci de Souza e 
disse: Doutor, preciso de um reforço na 5.ª Criminal 
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para poder trabalhar. Estou tendo dificuldades, não 
estou podendo fazer inspeção. Fazer só o trabalho 
burocrático não me interessa, quero fazer mais 
alguma coisa. Então, saí dali e fui trabalhar com a 
Defesa do Consumidor, acompanhando pari passu 
esse desenvolvimento.  
 Em 2002, a situação estava extremamente 
difícil. Em 2005, parece que foi um marco: tudo foi 
sendo preparado na primeira parte da gestão do 
Governo Paulo Hartung, no primeiro mandato. 
Agora, estamos vendo uma situação 
completamente diferente: dois concursos 
realizados; formação de Agentes Penitenciários; e 
o problema da dignidade resolvido. Os presos estão 
sendo bem tratados, mas sem as regalias e a 
desorganização do passado.  

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, 
estou contando situações que vivi. Fui na PA-ES 
fazer uma inspeção, passei num barzinho próximo 
da prisão, e li: José, sinuca: 3; cachaça: 5. 
Perguntamos ao dono do bar: quem são essas 
pessoas? Ele nos respondeu: São os presos, que 
vêm aqui tomar cachaça e jogar sinuca. Ficam se 
divertindo e saem no fim de semana. O Estado 
recebia esses presos com as famílias. No fim de 
semana eles tinham um local para tomar banho. Ou 
seja, o Estado patrocinava verdadeiras orgias naquela 
época. Portanto, houve uma verdadeira reviravolta no 
sistema, que com certeza muito em breve será 
modelo nacional. O Estado do Espírito Santo já teve 
a defesa do consumidor, como modelo e exemplos 
nacionais.  

Voltando ao assunto anterior, hoje, existe 
uma oficina de trabalho, em que os presos terão 
que trabalhar. Mas não trabalhará num ambiente 
desorganizado, e sim, com o sistema AS, dando 
apoio necessário à Incaper, e naquilo que interessa 
às pessoas do Interior, assim sucessivamente. Para 
o empresário aderir a um programa desses, 
sabendo que existe uma punição técnica de 
classificação, o cidadão será analisado dentro dos 
seus méritos. Serão irrecuperáveis? Existe um 
percentual. Esse preso terá um tratamento 
específico, adequado, criminológico, dentro do que 
se espera e que a própria lei permite, para alcançar 
quem sabe um trabalho digno dentro da instituição. 
Agora, aqui fora as amarras são diferentes. 

Senhora Quésia da Cunha Oliveira; 
Secretário de Estado de Justiça, Senhor Ângelo 
Roncalli de Ramos, cidadãos envolvidos, queremos 
dizer de cadeira que o Estado do Espírito Santo está 
dando um salto da maior relevância. Em razão da 
confiança que o segundo setor, o produtivo, está 
dando a coisa vai se transformando. Agora, o preso 
que chega lá tem diploma de gesseiro, ou de pintor, 
ou de marceneiro. Isso, sem nenhuma menção ao 
local onde fez o curso. Não interessa, o importante é 
a qualificação profissional dele. E assim tenho 
certeza de que as coisas caminharão. 

Senhor Presidente, desculpe-me por estar me 
alongando, mas esse registro é fundamental. A 
confiança, o Parlamento ajudando, convocando o 
empresariado, indo lá ver quais são as reais 
condições. Nós, com certeza, devolveremos à 
sociedade pessoas de bem. Inclusive, esse é um fator 
decisivo. Não pensei que tivesse acontecendo com 
tanta força, Doutor Expedito Jorge Tavares de Souza. 
Os presos que tinham vínculos com tóxicos, os 
drogaditos, estão se recuperando na cadeia. Vejam só 
que capacidade transformadora. Eles não têm acesso 
a drogas, mas têm a médico, a dentista, a psicólogo e 
à assistente social. Ali ele está se limpando, não é 
isso Doutor Expedito Jorge Tavares de Souza? Esse 
cidadão com certeza retornará melhor. 

Mas, dentro de outro conceito também que 
acho fundamental é a disciplina. Não tem essa. Preso 
tem suas obrigações. Não vai chegar ali para 
encontrar um celular, mulher e aquelas coisas todas 
que sabemos que antigamente aconteciam.  

Fico muito honrado e muito satisfeito de ter 
sido convidado, Senhor Deputado Da Vitória. 
Coloco-me á inteira disposição. Não dei carta branca 
nenhuma ao Senhor Alexandre Farina Lopes. Ele não 
entende nada de carta branca não, muito pelo 
contrário, ele foi lá pelo seu dinamismo. Ele é um 
cidadão operoso, não tem medo de trabalhar, de 
enfrentar situações e desafios. Está ai, enfrentando e 
já está se dando muito bem. Está sendo reconhecido e 
já foi à Espanha. Já rodou o Brasil. Está coletando 
elementos e carreando conhecimentos para 
aproveitar. Ninguém pode dizer: vamos inventar a 
roda. Não existe nada disso. Tudo já funciona.  

Agora a adaptação é a principal. O que 
temos para fazer a adaptação? É a grande 
interrogação. Temos homens como ele, como a 
Doutora Quésia da Cunha Oliveira, o Doutor 
Expedito Jorge Tavares de Souza e como V. Ex.ª. 
Todos envolvidos e empenhados no sentido da 
melhoria contínua e do programa de qualidade. 
Precisamos disso. Precisamos dar ao empresariado 
aquilo que ele merece. Ele terá condições de ter a 
força de trabalho à sua disposição, mas terá também a 
responsabilidade social, o acompanhamento. Terá 
os benefícios econômicos e vai dar muito mais 
para ele. Estou recuperando um ser humano. Ele 
poderá falar amanhã: esse aqui é por minha conta.  

Tem um cidadão que foi dar uma palestra 
para gente e já é empresário. Ele fez cinco cursos na 
prisão e hoje é um empresário. Está contratando seis 
egressos e presos. Assim as coisas vão andando.  

Como o Espírito Santo está avançando, tenho 
certeza de que nesse aspecto também não há como 
errar.  

Senhores, um abraço. Obrigado pela 
oportunidade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Agradecemos ao Doutor José Paulo Calmon 
Nogueira da Gama, Desembargador de Justiça do 
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nosso Estado, pela participação que muito 
abrilhantou esta audiência pública.  

Finalizaremos com um bom debate. Um 
debate oportuno pelo momento que vivemos no 
Estado do Espírito Santo. Também convido V. Ex.ª 
para que no próximo Governo entre num debate 
desta comissão. Fazendo parte dela ou não, 
contribuirei para que apresentar ao novo Governo 
uma proposta de avaliação em relação ao modelo 
apresentado na Espanha, que será apresentado hoje 
pelo Doutor Gerardo Bohorquez Mandragon, 
diretor da Acadis – Associação Capixaba de 
Desenvolvimento e Inclusão Social – que 
desenvolve um grande trabalho com os nossos 
adolescentes que conhecemos in loco. A Comissão 
de Segurança acompanha esse trabalho e sabe que 
é um bom trabalho e precisamos ampliar para 
todos os jovens de nosso Estado.  

A Espanha dá um grande exemplo para o 
mundo. Falaremos sobre isso um pouco mais no 
final, mas o exemplo que a Espanha dá é cuidando 
até dos filhos dos outros Países, diferente do 
Espírito Santo e do Brasil, onde o maior percentual 
de internos e detentos são do nosso próprio Estado 
e País.  

Na Espanha, a grande maioria, mais de 
cinquenta por cento dos detentos, são de outros 
países. Mais de setenta por cento dos internos 
jovens são de outros países. Eles cuidam dos filhos 
de outros países e têm um investimento alto. Não 
temos como aferir como este investimento, o 
resultado, se aqui no Brasil vemos um detento que 
cumpre pena e volta uma, duas, três, quatro, cinco, 
dez vezes para a cadeia. Então, temos que aplicar 
um pouco mais de recurso para a educação e uma 
boa ressocialização, não somente aplicar recurso 
em edificações, em equipamentos, mas também no 
ser humano.  

Essa é a missão que acredito que o próximo 
governo tem que ter para melhorar a segurança 
pública, devolvendo o detento em condições de 
convívio social. É um ser humano que precisa ser 
atendido enquanto cidadão. Ele não teve a formação 
familiar que tivemos e por isso o levou a um desvio 
de conduta. Não tem como avaliar de uma forma 
rápida cada cidadão. E os tipos de crimes que 
acontecem são os mais variados. A grande maioria 
deles é por força do tráfico de drogas e consumo de 
entorpecentes. Então, é difícil ter doutor para todas as 
necessidades de compreensão da identidade do ser 
humano.  

Mas é importante a união de todos nós. 
Enquanto representante da sociedade esta comissão 
deu uma contribuição e quer continuar. Aprovamos o 
orçamento do Estado para 2011 para investimentos e 
é preciso que a sociedade esteja junto, porque não é 
missão fácil para o nosso eleitor saber que está 
pagando imposto e sendo devolvido para quem está 
furtando seu próprio patrimônio. É difícil. Mas é 

necessário que ele compreenda que tem que tratar 
esse cidadão porque ele vai voltar para a rua e vai 
ter que conviver com ele.  

Então, deputado eleito, Senhor Gilson 
Lopes, e Senhor Deputado Sargento Valter de 
Paula, que já contribuiu bastante nessa área, já 
chegamos a esta Casa com uma grande missão 
tendo em vista que o Estado do Espírito Santo já 
está contribuindo.  

Pedimos à Doutora Quésia da Cunha 
Oliveira, que já foi citada algumas vezes pelo 
Doutor Alexandre Farina Lopes, que se manifeste 
após a fala do Doutor Gerardo Bohorquez 
Mondragon, que será um dos palestrantes e 
aproveitamos para agradecer a sua presença.  

Cumprimentamos a Senhora Roseane 
Pimentel, assistente social, representado a 
Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal 
de Vitória.  

Agradecemos a participação do Doutor 
José Paulo Calmon Nogueira da Gama. A 
comissão está à disposição de V. Ex.ª. 

Passo a palavra ao Doutor Gerardo 
Bohorquez Mondragon, por quinze minutos, que 
vai apresentar um modelo que vai colaborar com 
esta Casa de Leis e para o próximo governo, 
apresentando um documento ao futuro governador 
Renato Casagrande. 

 
O SR. GERARDO BOHORQUEZ 

MANDRAGON – Boa-tarde. Agradeço muito este 
convite do Senhor Deputado Da Vitória. 

Cumprimento todas autoridades presentes. 
Na verdade apresentar um sistema de 
ressocialização... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Peço licença ao Doutor Gerardo para agradecer a 
presença da Doutora Hermínia Azoury, que também 
tem que se ausentar porque tem compromisso. Muito 
obrigado. V. Ex.ª também tem contribuído muito para 
o bem social do nosso Estado. (Pausa) 

 
O SR. GERARDO BOHORQUEZ 

MANDRAGON – Na verdade, me passaram a 
incumbência de apresentar esse modelo de 
ressocialização da Espanha, pela militância que 
tenho na área de direitos humanos, mais na área do 
conflito. Já são quase duas décadas trabalhando 
com conflitos. Sou autor do modelo pedagógico e 
sócioterapêutico que é diferenciado no Brasil para 
atender pessoas que estão em conflito pessoal, 
conflito familiar, conflito comunitário, por último 
conflito com a lei e a partir daí me convidaram, 
faço parte de um grupo que foi à Espanha conhecer 
o sistema de ressocialização da Espanha, que está 
composto pelo Doutor Alexandre Farina Lopes, 
Deputado Da Vitória, Paulo César, presidente do 
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sindicato Sindaspes. Faço a parte de poder estar 
fazendo esse elo de comunicação, uma parte 
técnica, mas que é muito difícil de poder fechar 
toda a apresentação em quinze minutos. 

Apresentarei os detalhes a fim de chamar a 
atenção. Seria bom se o Senhor Paulo pudesse 
acompanhar, me sentiria honrado, pois ele esteve 
presente todo o tempo. 
 O sistema prisional da Espanha tem algo 
muito peculiar que não é só a parte da estrutura 
moderna que tem na Europa, um dos sistemas mais 
modernos que existem lá. Falo isso porque tive a 
honra de conhecer quase todos os países onde me 
parece dos mais completos, não pela parte da 
estrutura moderna em nível da infraestrutura mais 
completa, que chama muito mais atenção: 
completa no atendimento e na ressocialização do 
preso que está privado da sua liberdade.  
 Esse modelo é feito para toda a federação, 
para toda a Espanha. Existem quatorze módulos 
referenciais, no módulo em regime disciplinar. Cada 
centro penitenciário tem capacidade para um mil e 
oitocentos presos, sendo um preso por cela. Segundo 
as necessidades aumenta-se para dois presos por cela. 
No entanto, na maioria das vezes só existe uma cela, 
que parece mais um quarto qualquer, menos uma 
cela. 
 Cada módulo possui setenta e duas celas. Já 
no módulo de regime disciplinar permite quatro celas 
individuais, com duas horas de banho de sol por dia, 
com uma proposta de atendimento individual.  
 Chama-me muito a atenção, porque o preso 
é bem cuidado, faz parte de toda uma engrenagem 
pedagógica e terapêutica, mesmo sendo adulto. A 
cada três meses a equipe técnica emite parecer 
técnico do preso fazendo acompanhamento constante.  

Todos os centros penitenciários possuem 
postos médicos equipados, com capacidade para 
atender às diferentes especificidades, sobretudo, 
especialidades bem complexas. Existem postos 
médicos com clínico geral; cardiologista; 
odontológos; enfermeiros; técnico em 
enfermagem; nutricionista; psiquiatra; terapeutas; 
urgências e emergências, incluindo pequenas 
cirurgias. São verdadeiros hospitais com 
atendimento de primeira qualidade. E durante vinte 
e quatro horas tem esse atendimento. 
 A equipe médica é contratada para todos os 
turnos. A estrutura está preparada para atender 
portadores de necessidades especiais não só em 
nível físico, mas outros tipos de deficiências 
também, estão estruturados para isso. 
 A formação profissionalizante também é 
muito importante: a padaria; carpintaria; tornearia; 
automotiva; elétrica, predial; bombeiro hidráulico; 
corte e costura; pintura; gesso; jardinagem e outros, 
conforme a necessidade da população. 
 Essas oficinas são terceirizadas por empresas 
com capacidade de investimento e contratação de 

mão de obra do presídio. O importante é que essas 
empresas terceirizadas em contrapartida têm a mão 
de obra de todos os presos e registram carteira lá 
dentro para alguns que também não têm condições 
de sair; pois, trabalhamos com pessoas privadas de 
liberdade. Sabemos que nem todos têm perfil para 
sair do contexto comunitário, e muitos precisam 
desse recurso a fim de garantir meios de 
subsistência. 
 Existe uma equipe de ressocializadores 
responsáveis pelo monitoramento e 
acompanhamento dos internos dentro do centro; 
outra equipe de educadores por módulos, 
responsáveis pela intervenção pedagógica, 
terapêutica e ressocializadora dos internos, 
acompanhando de perto a evolução do preso. 
 Quando falo de intervenção pedagógica, 
vai além da palavra simbólica de todas as 
intervenções que existem no cotidiano. É dizer que 
existe ali uma rotina pedagógica, uma jornada 
pedagógica que visa trabalhar as atitudes, 
comportamento, todas as ações que, de fato, 
levaram esse preso a cometer crime. 
 Quando falo de ações, intervenções 
terapêuticas é muito mais profundo. Existem 
profissionais para isso que me chama muito a 
atenção. Existe um trabalho para ressocializar, de 
fato, esse preso. A preocupação não é colocá-lo no 
mercado de trabalho, a fim de dizer que tem 
cinquenta, duzentos mil homens trabalhando fora 
do presídio. A preocupação primária é estar 
fazendo uma abordagem terapêutica, comparar que 
esse preso que está a trabalhar possa sair completo, 
dizer que ele encontra sentido primeiro na 
existência dele que encontra sua vocação dentro 
dele mesmo.  

Então a parte terapêutica vem abordar todo 
o problema do consumo de drogas que a maioria 
dos crimes está associado a esse crime de tráfico de 
drogas. Mas, mais do que ao tráfico de drogas ao uso 
e abuso de substâncias psicoativas. Então é 
importante, porque o preso que esteja reabilitado 
pode trabalhar e produzir muito mais. Passa esse 
valor símbolo; estou esquecendo as palavras.  

Tem uma guarda civil que é acionada quando 
houver necessidade de conter fisicamente casos de 
emergência para retomar a disciplina prisional. Essa 
guarda municipal porta armas de fogo diante da 
contenção física e também é responsável pelos 
deslocamentos fora do município, tendo a seu cargo 
dispositivo de segurança avançada, automóveis 
próprios para deslocamento e sistema de vigilância 
externa da unidade prisional.  
 Os deslocamentos dos presos dentro do 
município para consultas médicas especializadas, 
atendimento à saúde especializado, audiência e 
demais ações que a Justiça venha querer, os 
responsáveis por essas ações são a Polícia Militar do 
município.  
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 Cada módulo tem cinquenta agentes de 
controle interno por turno diurno e vinte e cinco 
por turno noturno, tendo como função o 
acompanhamento pedagógico e terapêutico. Em 
quinze anos - colocamos aqui o que nos chamou 
muita atenção - que de fato se vê por que o clima 
do presídio não é um clima de presídio. Claro que a 
gente tem que ter em conta todo o contexto da 
Europa, mais da Espanha, mas o clima é bastante 
gostoso, agradável e, de fato, se percebe no 
tratamento dos presos.  

Em quinze anos não há registro de fugas, 
rebeliões, tumultos ou depredação dos prédios. É 
um investimento pesado na formação dos presos e 
motivou as empresas a aderirem aos programas de 
inclusão pessoal, familiar e social. Tem de estar 
olhando isso, porque nós, da inclusão laboral, o 
principal, a inclusão laboral, ela é consequência de, 
primeiro da formação pessoal. Então eles se 
preocupam muito nesse sentido.  

O centro - Dentro dos complexos 
penitenciários é comum encontrar presos 
trabalhando, estudando e produzindo diversas 
formas de subsistência pessoal e familiar, embora, as 
leis não trazem benefícios para aqueles que trabalham 
e se comportam bem dentro do cumprimento da 
pena. É dizer, todas as ações são voltadas para a 
convivência comunitária, onde o único estímulo é o 
crescimento pessoal e financeiro; 

Essa lei foi abolida a alguns anos atrás por 
que não existe essa motivação então nos chama 
muito mais a atenção por que se não há uma 
motivação o que precisa então o ser humano? Ali 
não permite a lei de descontar dias da pena por 
trabalho realizado ou por assistir a aula, não tem 
em conta isso. Portanto, o sistema motivacional é 
muito mais profundo dentro do centro 
penitenciário.  

Caminhar dentro dos presídios é um motivo 
de prazer, pois os ambientes são cuidadosamente 
preparados para o bem-estar comum de todos os 
habitantes.  

A tecnologia é uma das melhores, envolve o 
sistema logístico de segurança. São equipamentos 
modernos e novos e sempre operados por 
profissionais competentes e preparados para ditas 
funções. Os sistemas penitenciários contam com um 
regimento interno disciplinar conhecido por todos os 
detentos logo no início, na chegada ao presídio. 
Então nos chama muito a atenção que os presos 
sabem no início qual é pacto de convivência 
institucional e qual o manual de norma e 
procedimentos, qual o regimento interno; tudo isso 
para que ele saiba, de fato, como começar um 
processo de convivência comunitária, que não é fácil, 
é muito difícil.  

Gênero – trabalho na parte de gênero 
interessante - algo que nos chamou muito a atenção 
foi isso.  

Percebemos no sistema prisional Espanhol 
que essa convivência é possível e que seus 
resultados são positivos para a inclusão social dos 
mesmos; para tanto, são desenhados programas de 
crescimento pessoal, diferenciação de gênero, 
resignificação de valores, sexualidade e auto-
estima, controle de natalidade, saúde preventiva, 
respeito e mecanismos de boa convivência, como 
também habilidades sociais, qualificação e 
formação para o emprego e gestão de conflitos. 
Isso compõe todo o quadro antes do preso sair para 
trabalhar.  

Os custos. É claro que a gente fica 
completamente surpreso com os custos do preço, 
mas é claro que uma boa formação custa.  

Cada módulo contempla refeitório, pátio de 
convivência, biblioteca, sala de jogos, oficinas, 
profissionalizantes, fumódromo, cozinha, sala de 
atendimento, parlatórios para visitas familiares, 
quartos para visita íntima, quartos para no máximo 
dois presos. Alguns módulos ganham uma 
infraestrutura privilegiada. Quartos para no 
máximo dois presos, alguns módulos ganham uma 
infraestrutura privilegiada como é o fato de ter um 
quarto individual. Todos os quartos têm banheiro 
individual, lavabo personalizado, ducha, TV de 
plasma, escrivaninha com cadeira e armário para 
roupas. 
 O valor per capta de cada preço custa 
noventa euros por dia, sendo que por mês é dois 
mil e setecentos, ao ano são trinta e dois mil e 
quatrocentos euros cada; em valores reais, dia 
duzentos e dois com cinquenta reais, seis mil e 
setenta e cinco reais mês, setenta e dois mil e 
novecentos reais/ano, para cada preso. 

 
(O valor per capita de cada preso 
custa 90 Euros por dia, sendo que 
por mês é 2.700, ao ano 32.400 
Euros cada; em valores reais, dia 
202,50 Reais, 6.075,00 Reais mês, 
72.900,00 Reais ano para cada 
preso.) 

 
 Isso é próprio de uma cultura. Agora, esse 
dinheiro de fato se vê em cada cantinho da 
penitenciária. Ali se percebe, respira-se pedagogia, 
terapia, cidadania em cada cantinho. 
 Mas do que gastos, o custeio representa um 
investimento que os contribuintes estão fazendo em 
troca de paz e de mudança social. 
 Chamou-me muito a atenção porque eu fui 
com essa mentalidade latino-americana, todo 
preocupado com esse custo, e ele falou: bom, mas 
vocês não se preocupam com todo esse dinheiro que 
estão pagando? É algo que me surpreende, que na 
mentalidade do europeu e do espanhol, para ele disse 
que é muito pouco dinheiro, não porque ali tem 
bastante dinheiro, mas é pelos resultados que obtêm 
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disso. Ou seja, isso me deixou mais surpreso e 
assustado de que isso não representa uma perda. É 
um investimento que estão fazendo em troca de 
paz, de mudança social; em troca de 
ressocialização. E a ressocialização de fato vale, 
custa caro. Quando a ressocialização é feita 
concretamente o estado é feliz ao investir. 

A equipe técnica está composta de dois 
psicólogos e dois assistentes sociais por módulo, 
acrescentando educadores com diferentes 
especialidades, conforme demanda, tais como: 
esporte, cultura, lazer e profissionalização. 

As oficinas profissionalizantes estão sempre 
acompanhadas por profissionais especialistas na 
área de atuação laboral, com a finalidade de que os 
produtos sejam da melhor qualidade, pois o 
objetivo é eminentemente comercial e, portanto, 
visam lucro. 

Há serviços que são terceirizados como são a 
padaria, cozinha, limpeza e conservação de 
ambientes institucionais, todas as oficinas 
profissionalizantes, a área de saúde e lavanderia. 
São terceirizados, mas com mão de obra do 
presídio. 

As áreas de esporte e espiritualidade se dão por 
intermédio da comunidade e dos programas sociais 
do município. Ali é muito comum que a 
comunidade participe do presídio, que os médiuns 
(?) da espiritualidade se façam presentes para 
trabalhar com esse preso. 

 Vale à pena dizer que fomos convidados 
pela Associação para a Gestão da Integração social 
– GINSO, da Espanha, que trabalha com presídios 
e também com instituições socioeducativas. 

 A Associação para a Gestão da Integração 
social – GINSO, faz esse trabalho maravilhoso, na 
Espanha, com os presos e também com 
adolescentes infratores. É um modelo de gestão 
compartilhada para os menores e em contrato de 
gestão com o estado, nessa área. 

 É algo também duvidoso nesse sentido, 
porque as organizações que estão ali não visam lucro. 
Não são empresas, são organizações sociais sem fins 
lucrativos, mas com contrato de gestão por 
resultados. Diz-se que ali tudo o que se investe tem 
que dar resultado. Do contrário, não se repassa 
recursos. É algo que está completamente monitorado 
por uma equipe de avaliação do Estado. 

 Vale à pena ressaltar, nesse sentido, que 
estamos também trabalhando, no entanto, na área 
socioeducativa, nos contratos de gestão por 
resultados, pelo menos aqui, como centro 
socioeducativo. O Estado e a Secretaria de Estado da 
Justiça tem feito essa modernização na gestão. 

Vale à pena entender isso só por medida 
socioeducativa. Seria interessante refletir isso para o 
sistema prisional.  

A Associação para a Gestão da Integração social 
– GINSO, foi criada no ano de 2001 com a finalidade 

de gerir centros de execução de medidas judiciais 
amparadas pela lei orgânica 5/2000 de 12 de 
Janeiro, da Espanha. Trabalham através de contrato 
de gestão em gestão compartilhada, ou seja, Estado 
e organização social. 

O objetivo final da GINSO é a efetiva 
reinserção social dos adolescentes e jovens 
submetidos a medidas socioeducativas.  

A GINSO, tem sete centros de ressocialização 
na Espanha, na gestão compartilhada com o 
governo. 

Com os adolescentes também pegamos os 
valores dos custos. A renda per capita por 
adolescente está em duzentos e quarenta euros/dia. 
Ou seja, sete mil e duzentos euros/mês, oitenta e 
seis mil, quatrocentos euros/ ano, que em reais 
equivale a quinhentos e oitenta e oito reais/dia, e 
dezessete mil, seiscentos e quarenta reais/mês, hum 
mil seiscentos e oitenta reais/ano por adolescente. 
Quatro mil e quinhentos já é um escândalo. Lá, 
somente no mês, custa praticamente dezessete mil 
reais a mais. Ou seja, isso é uma coisa bastante 
interessante nesse sentido.  
 Colocaremos esse programa de 
ressocialização muito rápido porque interessante é 
depois fazer uma mesa de trabalho para discutir 
isso porque como parte técnica, por ter 
conhecimento técnico, terapêutico, fizemos o 
levantamento desses programas de ressocialização 
mas que muito pertinente depois fazer uma mesa 
de trabalho para analisar cada programa e poder 
enriquecermos, ou pelo menos, analisarmos se 
estão atrasados, que interessante. Se é preciso haver 
um ambiente rigoroso, então que seja coerente, 
confiar no justo, para que possa ter valor positivo. 
Uma frase de ... que é importante também.  
 Por que o processo de ressocialização com 
adultos? E coloco assim muito claro porque minha 
vivência, porque atrás de cada ser humano que 
infringiu a lei, existe uma realidade dolorosa e uma 
história que não pode se repetir. E quando se trata o 
ser humano como animal, ele age como um animal. 
Quando agimos com expressões de amor, a resposta é 
amorosa. E quando lhe damos oportunidade, ele as 
aproveita e cresce com isso.  
 Tem áreas de intervenções. Só as coloco 
rápidas porque são muito complexas e muito bonitas 
na intervenção com adultos. Então, sou um 
apaixonado por isso, não seja por isso, de repente não 
me prolongarei nisso.  

As áreas de intervenção nas penitenciárias. 
Área formativa: esta se conceitua por uma série de 
programas que tem como finalidade a compensação 
das carências apresentadas pelos presos. Deve conter 
as seguintes atividades necessária de formação: a 
parte escolar, formação de qualificação profissional, 
desenvolvimento pessoal e competências sociais, 
oficinas ocupacionais, oficinas físico-esportivas, 
comunidade terapêutica para reabilitação do ócio e 
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abuso de drogas. Existe todo um programa 
terapêutico que dá de fato o resultado nesse sentido 
de intervenção. Não existe comunidade terapêutica 
com aquele método teocêntrico que é através de 
Deus, que Deus cura. Isso não existe. Há toda uma 
metodologia científica para obter resultados que é 
o mais importante. E uma programação completa 
para essa área. 

Área de vida cotidiana onde se executa o 
trabalho, básico de saúde, higiene pessoal e 
comunitária, organização, limpeza, pontualidade, 
respeito em geral, aquelas ações que possibilitam a 
autonomia doméstica e a melhor convivência, entre 
elas: higiene pessoal e do seu entorno, o equilíbrio 
alimentício, cuidados, saúde e cuidados mesmo dos 
outros, sexualidade, relações interpessoais, respeito 
pela diferença, gestão do conflito. 
 Depois vem a área de intervenção técnica. 
É claro que estou resumindo isso porque o 
programa é muito grande. Os relatórios são únicos 
previstos em lei sobre situação pessoal, familiar e 
social dos presos, revistos de forma sistêmica no 
individual. É importante isso porque a família é 
multiplicadora de violência. Se não fazemos um 
trabalho paralelo com a família por aí, o preso cai. 
Ou seja, reincide.  
 Diagnosticar as necessidades de 
intervenção específica para o tratamento de cada 
preso. Planejar e desenvolver programas sistêmicos 
conforme realidade dos presos. Informar aos 
órgãos sociais sobre a evolução dos presos para 
determinação de necessidades criminológicas, 
objetivo do tratamento, elaboração do programa 
familiar e avaliação desses, sutileza nos protocolos 
de gestão de programas de intervenção, ações 
conforme diagnóstico do preso.  
 Programas gestão do risco de reincidência de.  
 Tem um programa de gestão que é muito 
moderno, se bem estamos modernizando bastante. 
Temos atualizado bastante esse programa de gestão 
para identificar o risco de reincidência de sobretudo 
na inclusão social do preso. Então, esse passa por 
esse programa e através de uma avaliação que precisa 
de um programa específico detectamos que tipo de 
preço. Estou falando isso porque não se dá em todo 
ser humano. É claro que isso tem suas ressalvas. Mas, 
por intermédio desse programa, detectamos que tipo 
de preso tem maior facilidade de recair na saída 
laboral, na rua ou na familiar. Temos oitenta por 
cento de segurança na saída, de ter esse adulto fora 
do presídio. Importantíssimo. Bem interessante 
conhecer esse programa porque é bem científico, foi 
desenvolvido na Europa, na Espanha, em Barcelona, 
pela própria universidade e isso tem dado bastantes 
resultados. 

Necessidade de coletar informações e 
análises sistêmicos dos dados relevantes do preso; 
aplicação de instrumentos atuais, condutuais ou 
estadísticos de predição de risco delitivo mediante a 

detenção dos fatores de risco. É bem complicado, é 
bem técnico, não é muito comum, não é muito 
normal. 

Formular os objetivos da intervenção 
terapêutica sistêmica nesse programa de gestão do 
risco de reincidência delitiva; implementação dos 
programas de tratamento em função das 
necessidades criminológicas de cada preso e do 
nível de risco de reincidência e avaliação através 
do pós-teste. Também se utiliza muito. Há uma 
preocupação muito grande no científico de prever 
alguns comportamentos que são previsíveis e todos 
os que trabalham em conflito sabem disso. São 
previsíveis. Vemos até que ponto isso vai 
acontecer e podemos criar um programa paralelo 
para evitarmos uma recaída para que o trauma não 
seja maior. 

Programa Específico de Maltrato Familiar 
e Violência de Gênero. Isso se dá muito nas 
penitenciárias, mas também no solto, na família do 
preso. Também há mulheres presas nas 
penitenciárias, então há uma convivência entre 
preso e presa. É algo absurdo entre nós em solo 
latino-americano porque é difícil, mas lá existe 
essa convivência entre mulher e homem 
tranquilamente, a convivência é muito tranquila. 
Existe o Programa Específico de Maltrato 
Familiar e Violência de Gênero.  

Um dos objetivos fundamentais deste 
programa é proporcionar intervenção terapêutica 
específica aos presos em relação aos delitos 
relacionados com a violência intrafamiliar. Não 
com a parceira, mas sim por intermédio da família.  
Realiza-se terapia individualizada de autoajuda, 
conforme necessidades e terapia grupal, com 
grupos de apoio e grupos operativos, assim como 
intervenções familiares. Esses grupos operativos 
não são da Espanha, foram criados na Argentina 
Enrique Pichon Rivière trabalhou muito isso, peguei 
muito isso de Enrique Pichon Rivière na Argentina e 
fazemos isso. Quem trabalha com grupos operativos, 
com pessoas que estão em conflito, sabe que dá 
muito resultado e tenho adotado muito na intervenção 
com pessoas que têm problemas de personalidade. 

Programa de Treinamento em Habilidades 
Emocionais, Competências Sociais e Autocontrole. 
Esse programa funciona paralelo a uma possível 
inclusão laboral, mas esses programas devem 
funcionar antes da inclusão laboral. Um dos 
principais problemas detectados na intervenção 
diárias com presos é o déficit de habilidades sociais e 
de comunicação que apresentam, assim, como a falta 
de autocontrole e o desconhecimento das habilidades 
de regulação emocional. É preciso aprender, mas 
muitas dessas coisas não são aprendidas, mas eles 
precisam aprender com a própria convivência na 
penitenciária. 

Essa falta de autocontrole está associada a 
numerosas práticas de risco como, por exemplo, o 
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consumo de substâncias tóxicas (...). Também são 
psicoativas, mas aqui estou fazendo outra 
referência, substâncias psicoativas e também são 
de risco como as adições, não só a droga é uma 
adição, cria-se dependência com ela, existem 
outras adições que criam dependência piores que a 
droga, por exemplo, o sexo, a comida, o jogo de 
azar, e tantas outras coisas que temos nas 
comunidades de pessoas privadas de liberdade. 
Nesses ambientes surge tudo. 

(...) que dificulta em grande parte a 
implicação dos sujeitos em seu próprio processo de 
mudança, reduzindo a probabilidade de uma 
reinserção social efetiva. Isso me chama muito à 
atenção e concordo muito porque trabalho isso com 
os adolescentes e obtenho muito resultado. Antes 
de mandá-los pra as comunidades, antes de colocá-
los nas empresas, eles precisam por isso. Do 
contrário, ele fracassará no emprego. Por melhor 
que seja o empresário, não conseguirá segurar a 
onda da liberdade. Um dos maiores problemas é se 
saber lidar com a liberdade, é isso o que temos que 
trabalhar nesse Programa de Mediação de 
Resolução de Conflitos, outro programa que existe 
nas penitenciárias. O objetivo desse programa é 
remediar, reduzir e favorecer a resolução de 
dialógica e negociada dos conflitos interpessoais 
que podem surgir no desenvolvimento da vida 
diária na penitenciaria, modificando e 
generalizando a outros âmbitos ditas aquisições. A 
metodologia também se estende aos módulos de 
trabalho de intervenção em Drogodependência e 
Convivência Responsável. Existe outro programa 
em convivência responsável. 
 Programa de Tratamento de 
Drogodependência. Baseado nos princípios da 
psicoterapia breve e terapia sistêmica de grupos, 
onde a família também é abordada. Falo que esse 
tratamento de drogodependência é efetivo para todo 
ser humano. Digo isso, pois onde estou implantando 
está dando muito resultado com os adolescentes. 
Tenho hoje sessenta adolescentes no mercado de 
trabalho e digo que o único Estado do Brasil onde 
tem sessenta adolescentes de uma única unidade 
trabalhando com avaliação de desempenho acima de 
noventa. Isso é para dizer que os programas que se 
trabalha antes de acontecer a inserção laboral são 
extremamente importantes para uma inserção 
produtiva, de resultado.  

Há os grupos de autoajuda, cria-se um espaço 
de reflexão, sensibilização, para modificar a conduta 
aditiva mediante a aprendizagens das causas que o 
levaram ao consumo das drogas.  

Programa de Convivência Responsável. 
Fomentar uma atitude de respeito e de 
responsabilidade individual e social, criando um 
clima de convivência normalizado e facilitando o 
compromisso de mudança e da análise das 
circunstâncias que desencadearam na atual situação 

judicial. Esse Programa de Convivência 
Responsável se desprende. Cada programa se 
desprende, tem detalhamento, tem sistema de 
avaliação, de controle, de verificação. Tudo está 
amarrado visando a resultados. 

Programa de Prevenção de Risco se 
Suicídio. Outra coisa importantíssima que 
desconhecemos nos centros penitenciários e nas 
unidades de internação para adolescentes. A 
privação de liberdade acelera o sentimento de 
tânatos, segundo Freud, o sentimento de morte que 
existe não só no privado de liberdade, mas em 
todos os seres humanos. 

Realização do diagnóstico para detectar 
condutas auto agressivas, será feita uma avaliação 
específica por parte dos profissionais da saúde, 
psiquiatra e psicólogo/a; a Direção do Centro 
determinará a procedência de sua inclusão no 
Programa e a seleção das medidas a implementar, 
sempre em coerência com o risco estimado que 
está se apresentando. 

Outro programa é o de Formação e 
Qualificação Profissional. O de inclusão social é o 
último que se fará. Objetiva a formação nas 
diferentes competências e habilidades pessoais dos 
presos para uma equilibrada inserção laboral; 
através do estudo e da analise das avaliações 
vocacionais, para tanto, é importante o 
acompanhamento de um orientador vocacional. Faz-
se isso porque se a pessoa não tem perfil para 
mexer com pão não poderá trabalhar em uma 
padaria. Se ele corre algum risco, se tem alguma 
doença, alguma coisa que provoque por intermédio 
da respiração da massa, da farinha, não pode. Tem 
que ter um orientador vocacional que possa dar 
essa ajuda e orientar melhor o preso para canalizar 
mais os resultados e para a produtividade ser cada 
vez mais eficiente. Isso é importante: resultado e 
efetividade nos processos. 

O Plano de Intervenção Familiar, que 
também é muito importante em um sistema de 
privação de liberdade. Trabalha-se a família. Sem ele 
a inclusão familiar, laboral e comunitária será muito 
fraca. Não porque o indivíduo não quer mudar de 
vida, mas porque os fatores externos, os de risco são 
muitos poderosos. Vemos isso no dia a dia.  

Contextualizar ação do combate ao uso e 
abuso de drogas e outras adições que terminam 
acorrentando à família. Desmitificar o conceito das 
drogas e contextualizar as adições dentro da cultura 
atual. É muito importante também intervir o sistema 
familiar ofertando ferramentas para lidar com a 
problemática dependência. 
 É muito importante ver, porque normalmente 
quando se comete um crime ou um ato infracional 
associado ao consumo de drogas, culpamos a 
substância psicoativa. Numa pesquisa que estamos 
fazendo com uma equipe técnica, começamos a 
perceber que o problema não é a droga. Grandes 
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especialistas como a Scotal dizem que de fato a droga 
não é problema. Todo mundo sabe e conhece há 
muitos anos. Desde que nos conhecemos por gente no 
mundo, sabemos que atrelado às drogas existem 
outros valores simbólicos que precisamos analisar.  
 No caso desse programa, existe algo que é 
pior, que cria a maior dependência e que 
normalmente não detectamos, que é a dependência à 
criminalidade. Um desejo inconsciente pela 
transgressão. Estranho. Analisamos e achamos bem 
estranho. Um desejo inconsciente. É bem 
psicoanalítico. Um desejo inconsciente pela 
transgressão. É como quem diz: eu não quero ser 
criminoso, mas há algo que está me motivando para 
cometer alguns atos que transgridem as normas 
sociais.  
 Isso é importantíssimo, porque a partir desse 
sentimento é que criamos um programa de tratamento 
para as drogas e para a dependência à criminalidade. 
Isso é um fato importante para levarmos em conta. 

Abordar o sistema familiar do preso com 
problemas de adições, a partir de um enfoque 
sistêmico e contextualizado, acreditando que o 
dependente não prejudica apenas a si mesmo, e sim 
todo seu ambiente familiar e o social. 

Colocamos algumas fotos do grupo 
visitando alguns centros de ressocialização com a 
equipe diretiva da Ginso, na Espanha. Esse programa 
é gigantesco. Fizemos um resumo muito rápido. 
Esperamos que tenha tirado algumas dúvidas. É claro 
que não apresentamos alguns programas que se 
estendem mais um pouco. Mas, isso é o mais 
relevante neste momento, que já podemos colocar à 
disposição todo esse programa de ressocialização 
com todos os fatores que dissemos, para poder 
analisar e ver de que forma podemos contribuir 
num processo de ressocialização e de inclusão 
familiar, comunitária e pessoal. 

Não sei se o Senhor Paulo Cézar Buzzetti 
deseja completar alguma questão. Esse era a minha 
apresentação.  

Agradeço a oportunidade. (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Nós, da Comissão de Segurança, agradecemos a 
palestra do Senhor Gerardo Bohorquez Mondragon. 

Agradecemos a participação do Doutor 
Luciano Pavan de Souza que já terá que se ausentar 
porque tem compromissos. Obrigado pela presença. 
Sabemos que V. S.ª não é muito obediente, 
principalmente quando gosta muito do tema. Por isso 
demos mais quinze minutos. Tínhamos certeza de 
que V. S.ª ficaria mais quinze minutos.  

Essa visita sem a presença de V. S.ª, do 
Doutor Alexandre Farina Lopes e do Presidente 
Paulo Cézar Buzzetti não teria o mesmo resultado. V. 
S.ª contribuiu muito para que pudéssemos 
materializar uma boa sugestão ao Governo do Estado. 
O resultado das ações do ser humano aparece quando 
ele gosta do que faz. 

Sabemos do comprometimento que V. S.ª 
tem junto ao nosso Estado, pela obrigação 
contratual da instituição que preside e o resultado 
que o Espírito Santo tem adquirido na Secretaria de 
Justiça. 

Temos alguns minutos para concluir 
regimentalmente esta audiência. 

Pedimos àqueles que quiserem fazer alguma 
manifestação, que façam o registro para falarem nesta 
audiência pública, com tantas personalidades e tantos 
representantes importantes da sociedade capixaba. 

Concedo a palavra à Senhora Quésia da 
Cunha Oliveira, representando o Senhor Ângelo 
Roncalli, Secretário de Justiça do Estado do Espírito 
Santo.  

 
A SR.ª QUÉSIA DA CUNHA OLIVEIRA 

– (Sem revisão da oradora) – Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula, boa-tarde. 

Senhor Deputado Da Vitória, obrigada por 
esta oportunidade. Cumprimento os membros da 
Mesa parabenizando a apresentação.  
 Acho que todos que me antecederam 
manifestaram programa do Governo do Estado. Estou 
na Secretaria de Estado da Justiça, na Diretoria de 
Ressocialização, trabalhando no programa de 
inclusão social de apenados e de egressos. Temos um 
público de pessoas jovens no sistema prisional com 
um nível de escolaridade baixíssimo e uma 
qualificação profissional muito incipiente. Por isso 
elencamos três pilares fundamentais para 
trabalharmos com a pessoa em privação de liberdade, 
não desconsiderando todos os outros.  

Precisávamos delimitar um campo de atuação 
para que pudéssemos dar conta nesse momento de 
crescimento da população prisional. Numa ausência 
de técnico suficiente para trabalhar, elencamos três 
eixos para investirmos maciçamente no programa de 
ressocialização. Investimos na educação, na 
qualificação profissional e no trabalho.  

No que diz respeito à educação, realizamos 
convênio com a Secretaria de Estado da Educação e 
implantamos o programa educacional Portas Abertas 
para a Educação dentro do sistema prisional nos 
mesmos moldes da educação dos jovens e adultos. A 
Secretaria de Educação da Educação disponibiliza 
uma média de cem professores da rede de ensino e 
acertamos os ensinos fundamental e médio. 
Encaminhamos os presos que saem com o ensino 
médio completo aos parceiros para o ensino superior. 
Felizmente, ainda temos poucos casos, temos 
somente cinco presos encaminhados para o ensino 
superior. 

Entendemos que na medida que um programa 
avança e cresce... Já crescemos mais de mil por cento 
o número de estudantes no sistema prisional e esse 
número aumentará. Entendemos que a educação é o 
primeiro pilar, não podemos nem pensar em trabalho 
quando até para trabalhar como gari é exigido, no 
mínimo, o ensino médio.  
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Hoje trabalhamos arduamente com esse 
programa de educação nas prisões com adaptação nas 
salas de aulas, com a formação de professores. 
Infelizmente, ainda temos uma série de paradigmas, 
de despreparo das pessoas que ainda lidam com a 
pessoa em privação de liberdade de uma forma pouco 
técnica e pouco científica. Casos como o de sábado, 
de professora que se envolveu com preso, pois estava 
burlando a lei levando celular para dentro do 
presídio. É uma realidade que precisamos vencer, 
mas são casos isolados. 

No programa de qualificação profissional nos 
conveniamos com o Sistema S e o Instituo Federal de 
Tecnologia. Ainda hoje sentamos com representantes 
da Secretaria de Estado de Trabalho e faremos um 
programa específico para o sistema prisional.  

É muito difícil porque as prisões não foram 
criadas como espaços educacionais e de qualificação, 
mas quase tão somente como espaço de custódia. Isso 
é pela emergência, pela cultura do sistema prisional 
ou pela pressa da construção. Só agora os espaços 
contemplam a necessidade de qualificação. É muito 
difícil estabelecermos espaços de qualificação dentro 
do presídio, espaços para que as instituições se 
estabeleçam dentro do sistema. Quando possível, 
também levamos a pessoa em privação de liberdade 
para as instituições, mas a logística é muito grande e 
pesada.  

Precisamos investir mais nos espaços 
prisionais. O nosso sonho é que esses espaços se 
transformem em grandes escolas. Estamos 
caminhando e mapeando os erros e dificuldades 
para que não nos percamos nesse caminho tão difícil. 

No terceiro pilar, que é o trabalho, 
avançamos muito, mas ainda é muito pouco tendo 
em vista a necessidade que temos. Saímos de cinco 
mil apenados para onze mil em muito pouco tempo; 
de onze unidades prisionais. Prova disso é a 
parceria da Secretaria em buscar espaços no 
município para a instalação de unidades prisionais 
modernas. A maioria dos municípios não quer 
prisões nas suas comunidades como se fossem um 
lixo e as pessoas querem isso bem longe. Essa é 
uma grande dificuldade que temos enfrentado. 

Para a área de trabalho nós só podemos 
colocar o preso para trabalhar se o segundo setor 
entrar. O primeiro setor não se especializa em 
trabalho; esse é o espaço do segundo setor. 
Conveniamos e buscamos sensibilizar o empresariado 
dos setores produtivos para absolver essa mão de 
obra. Isso tem sido muito difícil. 
  No começo, apenas encontrávamos essa 
parede e recuávamos. Depois, diagnosticamos onde 
estava o problema. Primeiro, no preconceito. A mídia 
fez esse trabalho muito bem feito de assustar a 
sociedade de levarem mais de um juiz. A maioria das 
pessoas ao se dirigirem ao sistema prisional, sempre 
fizeram de forma muito negativa. Existe uma 
resistência cultural muito grande que levaremos 
décadas para vencer. Quando as imagens percorrem o 

Brasil existem pressões. Quando se fala de presídio 
de uma forma muito ruim, cria-se mais ainda a 
resistência da população para aderir a esse programa 
de tratamento penal. Então, o primeiro problema a ser 
vencido foi o preconceito e o segundo a própria 
burocracia do sistema governamental. 
 Quanto ao preconceito, só iremos vencê-lo 
com resultados e trabalhos. E quanto à burocracia, 
começamos a mapear junto com a Procuradoria Geral 
do Estado, o tempo e a dificuldade que os 
empresários tinham para aderir ao programa de 
tratamento penal. Conseguimos vencer isso, 
criando uma minuta padrão. E hoje, os convênios 
quando a empresa entrega toda a documentação 
não demora mais que uma semana. Como o Doutor 
Alexandre Farina Lopes falou, o próprio decreto do 
Governo do Estado. É o Governo do Estado 
fazendo o dever de casa, criando as condições, para 
que todas as empresas que ganham as licitações no 
Estado absolvam essa mão de obra. Precisamos levar 
isso a todas as instituições. Precisamos que o 
Tribunal de Justiça e a Secretaria de Justiça, 
absolvam presos, Assembleia Legislativa, Detran, 
todos, assim como nos outros estados, que todos 
façam o dever de casa, absolvendo parcelas dessa 
população. 
 Estamos monitorando muito mais e criando 
um fluxo muito mais transparente e mais efetivo de 
acompanhamento, mas não é fácil Senhor 
Deputado Da Vitória. É um trabalho árduo, intenso 
que precisa da participação de todos. Temos feitos 
esse trabalho há várias mãos e precisamos avançar 
muito mais. Estamos longe de termos um projeto 
perfeito, adequado, com os resultados que 
gostaríamos. Estamos longe. Encontramos o 
caminho, a forma e o sistema, mas temos muito que 
avançar. Precisamos da adesão de muitos outros 
empresários. Para o senhor ter ideia, na semana 
passada nos reunirmos com o setor produtivo da área 
da construção civil, porque existia uma resistência à 
adesão do Decreto, como se fosse ruim para o 
empresariado, mesmo com uma mão de obra mais 
barata, produtiva, efetiva, eles não queriam essa mão 
de obra nessas empresas. Precisamos também de 
respeitar isso. Precisamos diagnosticar e mitigar esses 
riscos que irão aparecendo ao longo do percurso. 
Avançamos com o Decreto, com o fluxo de processo, 
com o Programa Começar de Novo que veio 
potencializar as nossas ações e fortalecer o que já 
vínhamos fazendo. O Doutor Alexandre Farina Lopes 
empenhadíssimo em ter levado para as suas redes 
sociais de relacionamento o programa, a sala de 
magistrado, em que entramos nas prisões e 
acompanhamos tem um efeito muito grande. Todas 
as vezes que os espaços são abertos nos estamos lá, 
distribuindo todo o material. Convidamos tantos os 
setores produtivos, quanto os estudantes, para 
visitarem as prisões, porque não fazemos isso 
sozinho, é um trabalho de muitas mãos. A minuta 
padrão, a educação e o novo modelo arquitetônico 
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que o senhor conhece com tanta propriedade e tão 
bem. 
  Estamos sensibilizando os setores produtivos, 
mas precisamos mudar uma cultura prisional, com a 
adesão dos técnicos e dos agentes penitenciários. Já 
temos essa abertura, esse diálogo e a compreensão de 
que este é um trabalho em conjunto e precisamos 
fazê-lo em juntos. Essa é uma prática que só existirá 
quando entendermos que é bom para o agente 
penitenciário que ganha no trabalho e que ganham 
também a sociedade. Temos de ter coragem em 
dizermos isso. É bom para a sociedade, é bom para o 
agente, é bom para o estado, é bom para todo mundo, 
investimento este, que o palestrante que nos 
antecedeu falou muito bem. 
  O Sistema Prisional é único que absolve 
todas as todas as Políticas Sociais, ele é o único. 
Tudo que falou no âmbito da sociedade desemboca 
no sistema prisional. Então, é o único lugar onde 
todas as coberturas sociais precisam acontecer.  

Então, se a educação acontece a nível de 
Ministério de Educação, é na Secretaria de Educação; 
se a saúde acontece, nesse espaço da saúde, são nos 
hospitais, nos postos; a política de geração de 
emprego e renda acontece nesse espaço; quando 
chega no sistema prisional, todas essas políticas se 
reúnem, todas. Então, as pessoas vão para o hospital 
de livre e espontânea vontade, ficam um tempo e vão 
embora. Nas escolas as pessoas vão de livre 
espontânea vontade, ficam um tempo e vão embora. 
No sistema prisional não. Tratamos de liberdade para 
um sujeito em privação de liberdade. Um 
antagonismo difícil de ser vencido. Um paradoxo 
complicado de ser superado.  

Então, imaginem todas as políticas 
desembocando numa política de aprisionamento. É 
muito difícil, complexo. E não existe mágica para 
isso. Então é um trabalho muito árduo, que requer 
estudos, que sejam revistos o tempo inteiro, que 
sejam agregados a outros olhares, a outras mãos, a 
todas as pessoas que possam contribuir. Não é fácil 
tratar com política prisional, exatamente, pela sua 
complexidade. E há o envolvimento e o 
comprometimentos de todos. Muitas vezes as 
pessoas se envolvem, mas não se comprometem. 
Criticam, mas não sugerem. Ou esperam resultados 
de uma forma mágica. Isso, não vamos dar conta. 

Precisamos de pessoas falando sobre essa 
temática, estudando e criando. Ele citou aqui o 
psiquiatra Enrique Pichon Rivière que já é 
estudioso. E procuramos sempre, como outros da 
Rússia que tratou disso. Esquecemos o nome dele, 
que também tratava com privação de liberdade. O 
próprio Paulo Freire. Estamos trabalhando. Estamos 
estudando, tentando fazer da forma mais técnica 
possível. Mas, não é fácil. Não é simples. Precisamos 
de parceria, precisamos de desconstrução e 
construção simultaneamente. O modelo que estava 
posto precisava ser vencido. Precisávamos superar 
uma série de dificuldades estruturais e econômica. 

 O governo conseguiu fazer o seu trabalho de 
uma forma maravilhosa, grandiosa. A própria 
Assembleia Legislativa foi parceira nesse processo, 
quando abriu as suas portas, e quando abriu os seus 
espaços para sediar a discussão. Nós mesmos 
participamos com os senhores de audiências públicas 
no município para discutirmos sobre essa temática 
tão delicada, tão sensível a todos. Então, estamos no 
caminho. Mas ainda há muito a se fazer. Estamos, 
talvez, muito longe da perfeição do modelo 
americano que também por meio do Ministério da 
Justiça estamos estudando. O sistema de 
classificação, só para o senhor ter uma idéia é desde 
1984. A Lei de Execução Penal já previa indenização 
da pena. Mas ninguém no Brasil, ninguém faz isso.  

Agora, que o Ministério da Justiça implanta 
um programa de estudo de uma necessidade de 
classificação. Pela primeira vez na história do sistema 
prisional vamos estudar a classificação 
individualização da pena. Já havíamos tido exemplo 
do módulo de respeito que é aplicado na Espanha, 
mas ninguém nunca o implantou. Estamos abertos, 
estudando, trabalhando, buscando parcerias. 
Entendemos que precisamos de todos, nesse 
momento, tão difícil, mas num momento tão especial. 

Queremos deixar o registro do que o 
programa “Começar de Novo” faz. Errar é humano, 
mas ajudar a quem errou começar de novo é mais 
humano ainda. Esse é o nosso lema. Muito obrigada 
por esta oportunidade. Estamos abertos a outros 
momentos como este de diálogo e de construção.  

 
 O SR. PRESIDENTE  - (DA VITÓRIA) – 
Obrigado Senhor Quésia da Cunha Oliveira, Diretora 
de Ressocialização do Sistema Penal, que representa, 
nesse ato, o Secretario de Estado da Justiça, Doutor 
Ângelo Roncalli. 
 Cumprimentamos o Capitão Heitor Cirino 
Barbosa Filho e o 1.º Tenente, Regente da Banda de 
Música da Polícia Militar, Wesley Eudes Rodrigues. 
 
 Neste momento concedo a palavra ao 
membro efetivo desta comissão, Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– Boa tarde a todos e a todas. Saudamos o Presidente 
desta Comissão, Senhor Deputado Da Vitória, e dizer 
que já encerrando as nossas atividades legislativa, 
diríamos que temos a sensação de termos cumprido 
com as nossas obrigações se fosse esta a última 
sessão que teríamos feito durante todo o nosso 
mandato tal a produtividade da mesma. Saudamos as 
presenças do Senhor Desembargador João Paulo 
Calmon Nogueira da Gama e do Senhor Alexandre 
Farina Lopes e parabenizamos a exposição do Senhor 
Alexandre Farina Lopes. 
 Parabenizamos o Senhor Desembargador 
Gerardo Bohorguez Mondragón pela bela palestra e 
pela sua importância. Assim como saudamos o 
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Senhor Paulo Cézar Buzzeti Presidente do Sindicato 
dos Agentes do Sistema Penitenciário; a Senhora 
Hermínia Maria Silveira Azoury, juíza de direito do 
Colegiado Recursal de Vitória e Serra; o Capitão 
Teron Ronan Roman, dizendo da nossa gratidão, 
respeito e admiração pela Polícia Militar; o Senhor 
Expedito Jorge Tavares de Souza, agente da Polícia 
Federal, por sua importância, pela sua criatividade e 
por sua contribuição; o Senhor André de 
Albuquerque Garcia, Secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo 
e o Senhor Luiz Neves P. Neto, delegado de Polícia. 

Aproveitamos a oportunidade para saudar 
dois companheiros que têm uma importância 
estrondosa no sistema prisional, porque lá atrás, 
quando não tínhamos presídio, eles ajudaram muito: 
o Senhor Gilsinho Lopes, Deputado eleito, que foi 
delegado superintendente prisional e o Senhor 
Carlinhos Lyrio, um dos políticos que se não nos 
enganamos também passou por lá. 

Parabenizamos os Senhores por fazer o que 
faziam, num sistema em crise, não tendo hora para 
dormir nem para acordar, sem saber se era delegado; 
porque sem condições financeiras para soldar uma 
grade, precisavam pedir a um serralheiro ou recorrer à 
comunidade; porque sem condições de contratar um 
pedreiro para tapar um buraco, recorriam novamente 
à comunidade. Tudo tem um começo, e essa 
organização que hoje é um elogio para nós teve essa 
contribuição valorosa. 
 A vida é uma construção. Enquanto não 
tivermos a oportunidade e condições de exercer, 
temos que agradecer nossos heróis, aqueles que de 
fato criaram condições para estarmos aqui. 
 Senhora Quésia da Cunha Oliveira, Diretora 
de Ressocialização do Sistema Penal, temos uma 
admiração, um carinho e um respeito muito grande 
pelo seu profissionalismo. Desde quando V.S.ª 
exercia o cargo de Diretora do Sistema Prisional 
Feminino já admirava seu trabalho. Gosto de 
valorizar as pessoas mesmo a distância, e não 
ficamos procurando porque achamos um pouco 
esnobe. Nas nossas orações fazemos reflexões e 
sentimos a importância do profissionalismo. Tanto 
que somos do PSB, partido do Senhor Renato 
Casagrande, Governador eleito, e não temos 
preocupação com nenhuma outra área a não ser a 
segurança prisional. E nessa área o Senhor Ângelo 
Roncalli, Secretário de Justiça, foi uma das grandes 
bênçãos e não se pode negar o profissionalismo 
implementado naquela secretaria, que era inexistente, 
digna do achincalhe e do desrespeito.  

Hoje ficamos feliz quando alguém nos 
procura para deslocar um preso de um presídio e 
temos a oportunidade de responder para onde ele vai, 
se é aquilo mesmo que a pessoa quer e elas voltam 
dizendo que não querem; ficamos feliz quando uma 
pessoa vai tratar de um assunto e ela nota que há 
outro aspecto e muito profissionalismo.  

Achamos que o Senhor Renato Casagrande 
foi feliz ao desmembrar parte dos serviços, porque 

técnicos de agricultura se acham no mercado, 
assim como se acha médico, professor ou 
engenheiro. Mas um especialista na área prisional, 
para trabalhar com ressocialização, com dignidade 
e com um investimento de quase trinta milhões de 
reais, é alguém para se respeitar! E nós, que temos 
ciência e acompanhamos, até pelo fato da experiência 
de quase trinta anos como policial, sabemos que 
não precisamos de rebelião para conhecer nada. 
Temos que respeitar a questão técnica, assim como 
quando foi retirada a desmilitarização gradual, 
liberando os policiais para o policiamento ostensivo 
e profissionalizando os novos profissionais que 
atuariam. 
 O que achamos importante no Senhor 
Ângelo Roncalli é que ele tem uma política de 
valorizar seus agentes e onde a chefia das unidades 
são ocupadas por profissionais efetivos, permitindo 
que o conhecimento adquirido fique na instituição. 
 Saudamos a Senhora Quésia da Cunha 
Oliveira e deixamos um abraço para o Senhor Ângelo 
Roncalli, dizendo da sua importância para nós. 
 Senhor Presidente, esta Comissão procurou 
dar as condições da melhor maneira possível. E 
vimos, ao final, as diversas ações resultantes dessas 
reuniões, como a ida a Brasília para se criar um grupo 
tático especial para se ter a própria equipe do SEJUS 
e o desenvolvimento da Central do Alvará. Não é 
uma coisa que garante a lisura da saída do preso, 
podemos dizer da personalização dos agentes, dos 
espaços físicos, de assuntos que não só afeta a Pasta. 
A empresa tem um papel importante, mas às vezes 
nos cria alguma dificuldade. 

Aquela matéria exibida pela rede Globo, no 
programa Fantástico, mostrando os presos que saem 
da cela para trabalhar, vimos que os bons 
profissionais pagam pelos maus profissionais e isso é 
ruim para nós. O empresário tem que ficar assustado 
com aquele elemento que deveria estar trabalhando, 
está na boca de fumo, está na praia; aquele que 
deveria estar na quitanda, nunca apareceu lá; que 
deveria estar no mercadinho de galinha, há tempos 
não tem mais galinhas. Eu, por exemplo, gostaria 
muito que a mídia mostrasse o outro lado do sistema 
prisional, o lado inverso daquela reportagem exibida. 
Lamentavelmente não tem dois ou três meses que 
vimos a TV Record reprisando todo aquele tema 
novamente que já deixou de existir, mas é uma 
questão de democracia. Pedimos a Deus na sua 
infinita bondade e misericórdia que estenda as 
bênçãos sobre cada um dos profissionais, cada um 
dos cidadãos para que de fato exerçam sua profissão 
com dignidade; tire do cidadão esse ranso, esse medo 
de que o preso é um inconveniente. O detento 
cometeu erro, não tem que ser tratado com as 
benevolências, mas também não pode ser tratado com 
os rigores da lei. Finalizando, quero dizer ao 
companheiro Deputado da Vitória, Parlamentar que 
voltará na próxima legislatura, que torcemos para que 
V.Ex.ª cresça cada vez mais neste seu mandato que 
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muito nos orgulha pela sua forma criativa, preventiva 
e propositiva dos bons temas que discutimos nesta 
Casa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Obrigado Deputado Sargento Valter de Paula, que com 
certeza terá uma missão nobre no próximo ano até na 
assessoria do companheiro que eleito Governador, 
Senhor Renato Casagrande, que tomará posse no dia 1.º 
de janeiro de 2011. Todo sucesso que tivemos nesta 
Casa Deputado Sargento Valter de Paula, foi por força 
da sua participação nesta Comissão de Segurança, até 
pela sua experiência de vida e profissional.  
 Estamos com pouco tempo para concluir os 
trabalhos desta reunião, tendo em vista que o 
Regimento Interno da Casa não nos permite dar 
continuidade no período da sessão ordinária. Gostaria 
de pedir ao Doutor Joel Lyrio e ao Doutor Luiz Neves 
P. Neto, que cada um tenha a compreensão e se 
manifeste com dois minutos. Tenho certeza de que se 
pudéssemos continuar nesta reunião, contribuiríamos 
muito com a sociedade pela qualidade dos participantes. 
 Concedo a palavra ao Senhor Joel Lyrio, do 
Município de Serra. 
 
 O SR. JOEL LYRIO – Senhor Presidente, 
vou declinar da palavra. Só gostaria de agradecer a 
V.Ex.ª pela oportunidade de participar desta reunião. 
Agradecer também a todos os servidores, aos 
Procuradores desta Casa, ao Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula; em especial a Doutora 
Quésia da Cunha Oliveira porque o trabalho que ela 
está desempenhando na Secretaria de Estado da 
Justiça – Sejus/ES junto com o nosso Secretário 
Ângelo Roncalli de Ramos Barros é realmente digno 
de louvor. Parabenizo mais uma vez esta Comissão 
de Segurança. Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Agradeço as palavras do Senhor Joel Lyrio, Delegado 
mais assíduo desta Comissão nesta legislatura. 
 Concedo a palavra ao Senhor Luiz Neves P. 
Neto, representante do Doutor Júlio César Oliveira 
Silva, Chefe da Polícia Civil. 
 
 O SR. LUIZ NEVES NETO – Em nome da 
Polícia Civil agradeço o convite para estar nesta 
Comissão de Segurança. Parabenizo os Senhores 
Deputados Da Vitória e Sargento Valter de Paula 
pelo brilhantismo que conduzem os trabalhos desta 
Comissão. Gostaria de fazer dois questionamentos ao 
Doutor Gerardo Bohorquez Mondragón. Com 
referência à Espanha, qual seria o percentual de 
reincidência desses presos? Dá para ter uma base? 
 
 O SR. GERARDO BOHORQUES 
MONDRAGÓN – Na Espanha, no que a gente viu e 
no que pesquisamos, é muito baixa a reincidência dos 
presos, mas temos que fazer outra análise: que a 
maioria deles, como o deputado, iniciou no momento 
da minha fala. S. Ex.ª iniciou sua fala com uma 

pequena introdução dizendo que os setenta por cento 
dos presos ali são de outros países. Portanto, é muito 
difícil fazer uma boa avaliação no sentido do 
quantitativo de reincidências em crimes após a saída 
da prisão. Mas mesmo assim, na Espanha, é 
considerado muito baixo o nível de reincidência: é 
quase zero. Agora, temos que ter outra ressalva: a de 
que não sabemos se os que vão para outros países 
reincidem em seus próprios países. E há também 
outra análise a ser feita: a de que a maioria dos presos 
não retorna para seus países. Eles ficam na Espanha, 
e passam por todo o processo de naturalização. Por 
todos esses fatores, é muito difícil fazer a análise 
exata da quantidade de reincidentes, mas o que os 
responsáveis pelo sistema prisional da Espanha 
dizem é que a reincidência é muito baixa, que é 
mínima. Entende?  

Um questionamento que pretendo fazer é 
para a Doutora Quésia da Cunha Oliveira, da 
Diretoria de Ressocialização do Sistema Penal – 
Diresp, e da Secretaria de Estado da Justiça - Sejus. 
Achei o modelo espanhol bastante interessante. O 
atendimento médico, psiquiátrico, psicológico e de 
assistente social funciona durante vinte e quatro 
horas. A pergunta que faço é: seria possível adaptar 
ao sistema prisional brasileiro o modelo da Espanha? 
 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 
Solicitamos à Doutora Quésia da Cunha Oliveira, 
representante do Secretário de Estado da Justiça, 
Senhor Ângelo Roncalli para que possa deixar para 
responder posteriormente ao Senhor Desembargador 
José Luiz Barreto Vias, visto que, regimentalmente, 
precisamos encerrar os trabalhos desta Comissão. 
Agradecemos a compreensão do Senhor 
Desembargador José Luiz Barreto Vivas, que pôde 
fazer suas perguntas.  

 
Agradecemos a todas as senhoras e senhores 

que estiveram presentes. Muito obrigado por esta 
oportunidade de discutirmos sobre projetos para 
melhoria no sistema prisional no Estado do Espírito 
Santo.  

Concluímos o trabalho da Comissão de 
Segurança nesta quarta sessão legislativa ordinária da 
décima sexta legislatura.  

Obrigado à sociedade capixaba pela 
oportunidade que nos deu na última eleição, em 
continuar representando o povo do Estado do Espírito 
Santo nesta Assembleia Legislativa.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Declaro também encerrados os 
trabalhos da Comissão de Segurança neste ano 
legislativo, e convido todos para a sessão ordinária, 
dia 13 de dezembro de 2010, às 15 horas, no Plenário 
desta Egrégia Casa de Leis. 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
Está encerrada a sessão.  
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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS. DÉCIMA 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 

- Havendo número legal, invocando a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 

Convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(O Sr. secretário procede à leitura 
da ata) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 

- Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

- Pela aprovação.  
 
O SR. PAULO FOLETTO - Pela 

aprovação. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
- Ata aprovada como lida. 

 Em relação à audiência pública que seria 
realizada no dia treze consulto neste momento os 
nobres colegas se podemos passá-la para depois do 
recesso. Não é algo que seja emergencial, mas que 
poderia ser feito depois do recesso tendo em vista não 
haver tempo hábil para retomarmos essa discussão. 
Os Senhores Deputados concordam? Fica, então, para 
depois do recesso a audiência pública que será 
marcada, inclusive, com a nova gestão da presidência 
desta Comissão. 

Solicito ao Senhor secretário que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: Projeto de 
Lei n.º 251/2010, de autoria da Senhora Deputada 
Luzia Toledo. Ementa que institui o Dia da 
Conscientização contra o Bullyng e dá outras 
providências. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: Projeto de Lei n.º 178/2010, de 
autoria do Senhor Deputado Rodrigo Chamoun. 
Emenda que incentiva a agroecologia e a agricultura 
orgânica na agricultura familiar no Estado e dá outras 
providências.  

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
- Essa matéria foi pinçada da comissão e também a 
do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, que 
assegura pessoas portadoras de deficiência física, 
para regime de urgência. Essas matérias já 
tramitaram no plenário. 

Passaremos à Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sargento Valter de Paula para relatar as matérias do 
Senhor Deputado Doutor Wolmar Campostrini. Em 
seguida faço a relatoria para limparmos a pauta e 
fechar o ano com todas as matérias discutidas na 
Comissão de Defesa da Cidadania. 

 

O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
- Proposta de Emenda Constitucional n.º 04/2010, de 
autoria do Senhor Deputado Euclério Sampaio e 
outros, que insere o parágrafo 3.º ao art. 128 da 
Constituição Estadual para garantir que a lei 
especifica definirá a organização, funcionamento e 
atribuições da Polícia Técnic-Científica. 

Tendo em vista o grande clamor social que 
envolve a presente proposta, a Comissão de Defesa 
da Cidadania é pela aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 04/2010.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
- Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. PAULO FOLETTO - Com o relator.  
Senhora Presidenta Janete de Sá, voto 

favorável a esta matéria pois ela é uma reivindicação 
dos peritos em criminalísticas, que mexem com essa 
questão de laboratório, de pesquisa na Policia 
Civil.Isso não é nem uma autonomia, Senhora 
Presidenta Janete de Sá,mas a Polícia Técnica- 
Científica hoje fica ligada totalmente a essa questão 
dos mesmos profissionais que estão tomando conta 
das delegacias e não recebem o devido valor.  

Estive recentemente com o pessoal do Ceará 
e o Governador Cid Gomes construiu um prédio novo 
e moderno só para abrigar a Polícia Técnica-
Científica. Teve boa autonomia administrativa e 
inclusive financeira. Não é o que estamos propondo, 
fica só dentro do organograma e vai criar um 
departamento onde a Polícia Técnica-Científica possa 
ter condições de se desenvolver.  Então louvo o 
projeto. Voto com o parecer do relator,Senhor 
Sargento Valter de Paula. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 

– Voto com o parecer do relator, Senhor Sargento 
Valter de Paula. 

Conversamos com os técnicos, os peritos da 
Polícia Técnica-Científica e verificamos, Senhores 
Deputados Paulo Foletto e Sargento Valter de Paula, 
a importância, a necessidade de uma melhor 
organização do trabalho, do funcionamento e até 
mesmo das atribuições.  
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Como hoje estão meio embolados, sentem 
dificuldade para desenvolver o trabalho. Aí quando 
chegam ao local a ser periciado, muitas vezes já 
mudaram as condições, não têm onde colocar os 
materiais colhidos.Então, é um problema grande que 
precisa ser resolvido, principalmente quando temos o 
nível de criminalidade muito grande em nosso Estado e 
que a Perícia Técnica-Científica é indispensável para 
elucidar o crime. E nós temos ainda muitas pessoas que 
vêm cometendo crimes e que não se consegue pegar por 
conta até mesmo desse problema de perícia e tantas 
outras coisas. Mas o problema de perícia está sendo 
auxiliado na resolução com essa matéria que o Senhor 
Sargento Valter de Paula acabou de relatar. Parabéns, 
Senhor Sargento Valter de Paula, pela iniciativa. 
Votamos favoravelmente à matéria  

 
A matéria foi aprovada por três votos. 
Devolvo o projeto à Secretaria. (Pausa) 
Relatarei três matérias simples: Projeto de Lei 

n.º 241/2010, de autoria do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, que institui a Semana Estadual de Debate 
contra o Extermínio de Jovens, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 

Digo ser simples de relatar , porque tem que ser 
discutida essa questão.Simples, porque já passou da 
hora de estar se discutindo esse problema do extermínio 
de jovens no Estado do Espírito Santo, por conta das 
drogas que tem tomado conta da nossa juventude, que 
tem se alastrado. 

Então vejo como você instituir uma semana 
estadual para estar debatendo essa questão, como uma 
coisa séria, importante, e que vai chamar a atenção de 
muitas pessoas da sociedade civil organizada para a 
matéria. 

 Por isso, relatamos favoravelmente esta 
matéria de iniciativa do Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 

Em discussão a matéria. 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

– Com o Relatora. 
 É um tema que merece toda nossa atenção e 

reflexão.Então, só podíamos votar favorável à matéria. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Com a 

Relatora.  
 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ )– 

A matéria foi aprovada por três votos. 
 Devolvo o projeto à Secretaria. 

 Projeto de Lei n.º 192/2010, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, que instituí o Dia da Igreja Evangélica. 
Esse dia seria comemorado anualmente, no dia 31 de 
outubro. 

 Relatamos favoravelmente à matéria na Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos , tendo 
em vista que na Comissão de Justiça ela foi aprovada 
pela constitucionalidade. 

Em discussão a matéria. 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA – 

Com a Relatora. 
 
O SR. PAULO FOLETTO - Com a Relatora. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ – 

A matéria foi aprovada por três votos. 
 Projeto de Lei nº 191/2010, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, que institui o Dia da Igreja Católica no 
calendário do Estado do Espírito Santo a ser 
comemorado cinquenta dias após a Páscoa. Nós 
também, igualmente, relatamos favoravelmente. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. PAULO FOLETTO – Com a relatora. 
 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA – 

Com a relatora. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) – 

O parecer foi aprovado à unanimidade na Comissão 
de Defesa da Cidadania. 

Agradecemos aos senhores Deputados Paulo 
Foletto e Sargento Válter de Paula a presença nesta 
reunião, contribuindo para que “limpássemos” a 
pauta. Pensei que tivéssemos mais matérias para 
apreciarmos. Mas lembrando melhor, fizemos uma 
audiência no Plenário para darmos prosseguimento, 
as audiências públicas pedidas deixaremos para 
depois do recesso porque não temos tempo hábil para 
fazê-las agora. Há algumas audiências públicas 
pedidas e uma já conseguimos remanejar no dia de 
hoje e as outras vamos remetê-las para a próxima 
presidência. 

Senhores Deputados Paulo Foletto e Sargento 
Valter de Paula, tivemos um período de muitas 
demandas na Comissão de Defesa da Cidadania e 
conseguimos fazer com que tivéssemos um trabalho 
muito produtivo nesta Comissão. Encerramos o ano 
de 2010 e o nosso mandato certos de que cumprimos 
com o nosso dever de colocar todas as matérias em 
dia e em discussão e de fazermos as relatorias, graças 
à presença dos nobres deputados companheiros Paulo 
Foletto e Sargento Valter de Paula que nunca 
faltaram, ou seja, sempre estiveram presentes nas 
reuniões desta Comissão para que houvesse quorum 
para discutirmos essas matérias. 

Mais uma vez agradecemos a presença dos 
ilustres deputados e perguntamos se desejam se 
pronunciar? (Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião desejando a todos um Bom Natal e 
um Bom Ano de 2011.  

 
Está encerrada a reunião. 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATO Nº 1633 
 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde por 03 (três) dias, a partir de 
13.12.2010, o Deputado CACAU LORENZONI, na 
forma do Art. 305, inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1634 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, SARA NATIVIDADE 
PEREIRA AMORIM FERREIRA, do cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1635 

 
 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, GLAUDYR BORGES DE 
CAMPOS JUNIOR, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Reginaldo Almeida, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
103889/2010. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1636 

 

 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, ROSILENE PIMENTEL 
CABRAL, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1637 
 
 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, PATRICIA LORENA DALCOL, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1638 

 
 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, ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Reginaldo 
Almeida, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 103889/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1639 

 
 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, MARIANA FERREIRA DOS ANJOS, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1640 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR, na forma do artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, FABIANO BUROCK FREICHO, para 
substituir MARCELO SIANO LIMA, no cargo em 
comissão de Diretor Legislativo, código DLCPT, no 
período de 06.01 a 04.02.2011, em face do titular 
encontrar-se em gozo de férias. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1641 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR, na forma do artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANTONIO DANIEL AGRIZZI, para 
substituir VANILZA MARQUES DA SILVA, no 
cargo em comissão de Diretor Legislativo, código 
DLPL, no período de 27.12.2010 a 14.01.2011, em 
face da titular encontrar-se em gozo de férias. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1642 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER a gratificação de penosidade 
de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos, a 
partir de 21.12.2010, conforme o artigo 3º e seu 
parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado em 
29.10.2010, ao servidor RAFAEL SILVA COSTA 
– matrícula nº 205801, ocupante do cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, que se encontra no 
efetivo exercício das funções de direção de veículos e 
indicado pelo Deputado Wanildo Sarnáglia. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1643 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 CESSAR a partir de 21.12.2010, os efeitos 
do Ato nº 180, publicado em 15.03.2010, que 
concedeu a Gratificação de Penosidade a servidora 
MARIA ANGELA TORRES ROSEMBERG – 
matrícula nº  201458, ocupante do cargo em 
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, no 
Gabinete do Deputado Wanildo Sarnáglia. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1033 
 

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 2011, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 936/2010, do 
servidor ANTONIO DANIEL AGRIZZI - 
matrícula nº 201574, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

28 de dezembro de 2010. 
 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1034  

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 06.01.2011, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2011, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
936/2010, do servidor FABIANO BUROCK 
FREICHO - matrícula nº 201426, titular do cargo 
efetivo de Assistente de Apoio Legislativo, código 
EASAL, do Quadro Permanente e marcar os 27 
(vinte e sete) dias restantes para o período de 18.07 a 
13.08.2011. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

28 de dezembro de 2010. 

JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 

RESUMO DO CONVÊNIO Nº 004/2010 
 

A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios 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 Convênio, conforme descrito abaixo: 
 
CONVENENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONVENIADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE 
SEGUROS PESSOAIS. 
 
OBJETO: Concessão de código de consignação em 
folha de pagamento para os servidores da Assembleia 
Legislativa – ALES contratarem seguro de vida em 
grupo. 
 
VIGÊNCIA: O CONVÊNIO vigorará por prazo 
indeterminado a partir da data da assinatura. 
 
PROCESSO: 102087 
 
GESTOR: Mônica Passos de Abreu 
 
CARGO: Assistente de Apoio Legislativo 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de dezembro de 2010. 
 

MARCIA NASSAR COMASSETTO 
Subdiretora-Geral da Secretaria da ALES em exercício 

 
AVISOS DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico Nº 001/2011 

Processo Nº 102405/2010 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 
– APARELHOS DE TV, REFRIGERADORES E 
BEBEDOUROS ELÉTRICOS, listados no Anexo I 
do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link pregão eletrônico ou 
www.licitacoes-e.com.br 
Recebimento das Propostas até: 11/01/2011 às 14:00 h. 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 

Abertura das Propostas:  
11/01/2011 às 14:00 h. 
Início da Sessão de Disputa: 11/01/2011 às 16:00 h. 
 

Pregão Eletrônico Nº 002/2011 
Processo Nº 102969/2010 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTAS, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E INSUMOS, listados no Anexo I do 
Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link pregão eletrônico ou 
www.licitacoes-e.com.br 
Recebimento das Propostas até: 12/01/2011 às 14:00 h. 
Abertura das Propostas:  
12/01/2011 às 14:00 h. 
Início da Sessão de Disputa: 12/01/2011 às 16:00 h. 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou  pelos Tel/Fax.: (27) 
3382-3874 ou 3382-3754 
 
 Vitória-ES, 28 de dezembro de 2010. 
 

Fernando Finamore Teixeira 
Pregoeiro em Exercício da ALES 

 
 
 

                                                         PROGRAMAÇÃO – QUARTA-FEIRA – 29.12.2010 
 

 
HORÁRIOS        PROGRAMAS                          TEMAS      ENTREVISTADOS 

08h00 ESPAÇO PARCERIA 
LIGADO EM SAUDE 

DENGUE  

08h20 ESPAÇO PARCERIA BRASIL ELEITOR   
09h00 ESPAÇO PARCERIA – 

TOME CIENCIA 
PESQUISA EM CAMPO, ALIMENTOS NA 
MESA 

 

10h00 ESPAÇO PARCERIA 
CANAL SAUDE 

NA ESTRADA/ PI / PA  

11h00 ESPAÇO PARCERIA -
SOCIEDADE BASILEIRA 
DE CARDIOLOGIA- SBC 

DENGUE E DOENÇAS CARDÍACAS  

11h30 ESPAÇO PARCERIA -
CANAL SAUDE 

ANTROPOLOGIA BRASILIANA  

12h00 REPORTAGEM 
ESPECIAL 

RIO JUCU  

12h30 ESPAÇO PARCERIA  
ITAU CULTURAL- JOGO 

JORNALISMO CULTURAL  

13h00 ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 

ABACAXI JOSE AYRES 
VENTURA 

13h30 UM DEDO DE PROSA  MARCELO LIMA 
14h00 ESPAÇO PARCERIA 

LIGADO EM SAUDE 
HIPERTENSÃO  

14h20 BIOGRAFIA RÔMULO BALESTRERO GILLIARD ZUQUE  
14h30 AÇÃO PARLAMENTAR  JANETE DE SÁ 
15h00 REPORTAGEM 

ESPECIAL 
RIO JUCU  

18h00 ES EM DEBATE  VIOLENCIA CONTRA A MULHER CLAUDIA DAMATTÊ  
18h30 MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 
DORES DO RIO PRETO  

19h00 OPINIÃO VENDAS DE MEDICAMENTOS MARCOS PUGNAL 
19h30 BIOGRAFIA RÔMULO BALESTRERO GILLIARD ZUQUE  
20h00 ESPAÇO PARCERIA ANTROPOLOGIA BRASILIANA  
20h30 ASSEMBLEIA DO 

CAMPO 
ABACAXI JOSE AYRES 

VENTURA 
21h00 UM DEDO DE PROSA  MARCELO LIMA 
21h30 ESPAÇO PARCERIA 

LIGADO EM SAUDE 
DENGUE  

22h00 ES EM DEBATE  VIOLENCIA CONTRA A MULHER CLAUDIA DAMATTÊ  
22h30 PERSONALIDADES IOANNIS ZAVOUDAKIS  
23h00 AÇÃO PARLAMENTAR  JANETE DE SÁ 
23h30 ESPAÇO PARCERIA 

LIGADO EM SAUDE 
HIPERTENSÃO  

00h00 OPINIÃO VENDAS DE MEDICAMENTOS MARCOS PUGNAL 
 



Hinos do 
ESPÍRITO SANTO
ALEGRE

Nascida entre montes
Lindas cascatas, ninada com o canto

Dos pássaros nas matas
Tens a cultura das Faculdades
És poesia. Oh! Minha cidade

Te canto em trovas
e em versos que faço

e a cada dia
me encontro em teus braços

me perco no verde
da cor da esperança

no teu aconchego me sinto criança

Alegre, cidade, cidade jardim (BIS)
Coração dentro de mim

E lá na praça, a banda a tocar
velhas canções

que lembram o amor
A gente até fica alheio

esquece da vida, esquece da dor

Alegre, cidade, cidade jardim (BIS)
Coração dentro de mim.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Fundação: 11 de Novembro de 1890
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