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ERRATA 
 
No Diário do dia 17 de janeiro de 2011, edição 6723, o anexo IV, da Resolução 2.890, no que se refere NÍVEL DE 
ASSESSORAMENTO não foi incluído na Sessão Ordinária 118ª, o que segue abaixo: 
 

ANEXO IV, a que se refere o artigo 70 desta Resolução. 
 

NÍVEL DE ASSESSORAMENTO  

       

 CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO CÓD. QUALIFICAÇÃO QT. SUBORD. 

01 Assessor Júnior do Gabinete da Presidência Gabinete da Presidência AJGP ensino médio 06 Presidência 

02 Assessor Júnior do Gabinete da Vice-
Presidência 

Gabinete da Vice-Presidência AJGVP ensino médio 01 Presidência 

03 Assessor Júnior do Gabinete da 1ª Secretaria Gabinete da 1ª Secretaria AJGPS ensino médio 04 1ª Secretaria 

04 Assessor Júnior do Gabinete da 2ª Secretaria Gabinete da 2ª Secretaria AJGSS ensino médio 04 2ª Secretaria 

05 Assessor Júnior do Gabinete da Liderança do 
Governo 

Gabinete da Liderança do 
Governo 

AJGLG ensino médio 03 Lider do 
Governo 

06 Assessor Júnior do Gabinete da Direção Geral Gabinete da Direção Geral AJGDG ensino médio 03 DGS 

07 Assessor Júnior do Gabinete da Secretaria 
Geral da Mesa 

Gabinete da Secretaria Geral da 
Mesa 

AJGSGM ensino médio 03 SGM 

08 Assessor Júnior do Gabinete da Procuradoria 
Geral 

Gabinete da Procuradoria Geral AJGPG Bacharel em 
Direito 

03 PG 

09 Assessor Júnior do Gabinete da Secretaria de 
Com. Social 

Gabinete da Secretaria de Com. 
Social 

AJGSCS ensino médio 01 SCS 

10 Assessor Júnior da Supervisão Técnica de 
Rádio e TV 

Secretaria de Comunicação 
Social 

AJSTRTV ensino médio 02 SCS 

11 Assessor Júnior da Coordenação Especial de 
WEB 

Secretaria de Comunicação 
Social 

AJCEWEB ensino médio 02 SCS 

12 Assessor Júnior da Subdireção Geral da 
Secretaria 

Subdireção Geral da Secretaria AJGSDGS ensino médio 02 SDGS 

13 Assessor Júnior da Supervisão da Comissão de 
Licitação 

Supervisão da Comissão de 
Licitação 

AJSCL ensino médio 02 SDGS 

14 Assessor Júnior da Supervisão da Comissão de 
Compras 

Supervisão da Comissão de 
Compras 

AJSCC ensino médio 02 SDGS 

15 Assessor Júnior da Supervisão do Setor de 
Contratos 

Supervisão do Setor de Contratos AJSSC ensino médio 02 SDGS 

16 Assessor Júnior da Subprocuradoria Geral Subprocuradoria Geral AJSPG ensino médio 01 SPG 

17 Assessor Júnior da Diretoria de Finanças Diretoria de Finanças AJDF ensino médio 01 DF 

18 Assessor Júnior da Diretoria da Tec. da 
Informação 

Diretoria da Tecnologia da 
Informação 

AJDTI ensino médio 01 DTI 

19 Assessor Júnior da Diretoria de Infraestrutura e 
Log. 

Diretoria de Infraestrutura e 
Logística 

AJDIL ensino médio 01 DIL 

20 Assessor Júnior da Supervisão do Setor de 
Almoxarifado 

Supervisão do Setor de 
Almoxarifado 

AJSSA ensino médio 01 DIL 

21 Assessor Júnior da Supervisão do Setor de 
Patrimônio 

Supervisão do Setor de 
Patrimônio 

AJSSP ensino médio 01 DIL 

22 Assessor Júnior da Supervisão do Setor de 
Sonorização 

Supervisão do Setor de 
Sonorização 

AJSSS ensino médio 01 DIL 

23 Assessor Júnior da Sup. do Setor de Transp. e 
Logística 

Sup. do Setor de Transporte e 
Logística 

AJSSTL ensino médio 01 DIL 

24 Assessor Júnior da Diretoria de Recursos 
Humanos 

Diretoria de Recursos Humanos AJDRH ensino médio 01 DRH 

25 Assessor Júnior da Diretoria de Processo 
Legislativo 

Diretoria de Processo Legislativo AJDPL ensino médio 01 DIPROL 

26 Assessor Júnior da Diretoria de Doc. e 
Informação 

Diretoria de Doc. e Informação AJDDI ensino médio 01 DDI 

27 Assessor Júnior da Supervisão do Arquivo 
Geral 

Diretoria de Tecnologia da 
Informação 

AJSAG ensino médio 01 DDI 

28 Assessor Júnior da Coord. da Reprografia e 
Publicações 

Coord. da Reprografia e 
Publicações 

AJCRP ensino médio 01 DDI 
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29 Assessor Júnior da Diretoria de Taquigrafia 
Parlamentar 

Diretoria de Taquigrafia 
Parlamentar 

AJDTP ensino médio 01 DTP 

30 Assessor Júnior da Diretoria das Com. 
Parlamentares 

Diretoria das Comissões 
Parlamentares 

AJDCP ensino médio 01 DCP 

 CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO CÓD. QUALIFICAÇÃO QT. SUBORD. 

31 Assessor Júnior da Coord. das Comissões 
Temporárias 

Coordenação das Com. 
Temporárias 

AJCCT ensino médio 08 CCT 

32 Assessor Júnior da Supervisão da Comissão de 
Justiça 

Comissão de Justiça AJSCJ ensino médio 03 DCP 

33 Assessor Júnior da Supervisão da Comissão de 
Finanças 

Comissão de Finanças AJSCF ensino médio 03 DCP 

34 Assessor Júnior da Sup. da Com. de Def. do 
Consumidor 

Comissão de Defesa do 
Consumidor 

AJSCDC ensino médio 02 DCP 

35 Assessor Júnior da Sup. da Comissão de 
Agricultura 

Comissão de Agricultura AJSCA ensino médio 02 DCP 

36 Assessor Júnior da Sup. da Comissão de Meio 
Ambiente 

Comissão de Meio Ambiente AJSCMA ensino médio 02 DCP 

37 Assessor Júnior da Sup. da Comissão de 
Infraestrutura 

Comissão de Infraestrutura AJSCI ensino médio 02 DCP 

38 Assessor Júnior da Sup. da Comissão de 
Educação 

Comissão de Educação AJSCE ensino médio 02 DCP 

39 Assessor Júnior da Comissão de Ciência e 
Tecnologia 

Comissão de Ciência e 
Tecnologia 

AJSCCT ensino médio 02 DCP 

40 Assessor Júnior da Comissão de Saúde Comissão de Saúde AJSCS ensino médio 02 DCP 

41 Assessor Júnior da Supervisão da Comissão de 
Cultura 

Comissão de Cultura AJSCC ensino médio 02 DCP 

42 Assessor Júnior da Com. da Cidadania e Dir. 
Humanos 

Com. de Def. da Cid. e Dir. 
Humanos 

AJSCCDH ensino médio 02 DCP 

43 Assessor Júnior da Comissão de Turismo e 
Desporto 

Comissão de Turismo e Desporto AJSCTD ensino médio 02 DCP 

44 Assessor Júnior da Sup. da Comissão de 
Segurança 

Comissão de Segurança AJSCSEG ensino médio 02 DCP 

45 Assessor Júnior da Sup. da Com. Política 
Antidrogas 

Comissão de Política Antidrogas AJSCPAD ensino médio 02 DCP 

46 Assessor Júnior da Supervisão da Ouvidoria 
Geral 

Supervisão da Ouvidoria Geral AJSOG ensino médio 02 Ouvidoria  

47 Assessor Júnior do Gabinete da Corregedoria 
Geral 

Supervisão da Corregedoria 
Geral 

AJSCG ensino médio 02 Corregedoria 

48 Assessor Júnior da Diretoria de Redação Diretoria de Redação AJDR ensino médio 01 DR 

49 Assessor Júnior da Diretoria da Consultoria 
Temática 

Diretoria da Consultoria 
Temática 

AJDCT ensino médio 01 DCT 

50 Assessor Júnior da Diretoria da Procuradoria Diretoria Leg. da Procuradoria AJDP curso de Direito 
incompleto 

01 DLP 

51 Assessor Júnior da Coordenação Especial do 
Cerimonial 

Coordenação Especial do 
Cerimonial 

AJCEC ensino médio 02 CEC 

52 Assessor Júnior da Coord. Esp. de Segurança 
Legislativa 

Coord. Esp. de Segurança 
Legislativa 

AJCESEL ensino médio 08 SL 

53 Assessor Júnior da Coord. Esp. da Escola do 
Legislativo 

Coordenação da Escola do 
Legislativo 

AJCEEL ensino médio 01 CEEL 

54 Assessor Júnior da Coord. Esp. de Relações 
Institucionais 

Coordenação de Relações 
Institucionais 

AJCERI ensino médio 01 CERI 

55 Assessor Júnior da Sup. de Red. de Atas e 
Apanhamentos 

Supervisão de Atas e 
Apanhamentos 

AJSRA ensino médio 03 DIPROL 

56 Assessor Júnior da Sup. de Registro e 
Tramitação Leg.  

Sup. de Reg. e Tramitação 
Legislativa 

AJSRTL ensino médio 02 DIPROL 

57 Assessor Júnior da Sup. da Equipe de Apoio ao 
Plenário 

Sup. da Equipe de Apoio ao 
Plenário 

AJSEAP ensino médio 02 DIPROL 

58 Assessor Júnior da Sup. de Est. e Pesq. da 
Procuradoria 

Sup. de Estudos e Pesquisas da 
Procur. 

AJSEPP curso de Direito 
incompleto 

04 DLP 

59 Assessor Júnior da Sup. de Revisão da 
Procuradoria 

Sup. da Equipe de Revisão da 
Procur. 

AJSRP curso de Direito 
incompleto 

02 DLP 

    TOTAL 07 124  

    TOTAL GERAL 261  
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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA NONA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 
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 Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Givaldo Vieira, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Paulo Foletto, 
Sargento Valter de Paula 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 João, 
13:34) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido o Senhor 2.° Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima décima oitava 
sessão ordinária, realizada em 21 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) 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– Senhor Presidente, pela ordem! Com base no art. 
129 do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª a 
supressão da fase das Comunicações, a fim de que 
passemos imediatamente à Ordem do Dia. 
 

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

Após obtermos quorum necessário à votação, 
colocaremos o requerimento de V. Ex.ª à apreciação 
do Plenário. 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO FUNDO PARA 
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

REGIONAIS DO MUNICÍPIO DE RIO 
BANANAL-ES, ESTABELECIDOS PELA LEI 

ESTADUAL 8.308/2006. 
 

OFÍCIO N.º 03/2010 
 
Rio Bananal, 08 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Vimos pelo presente encaminhar a esta 
egrégia Casa de Leis, conforme prevê o Artigo 7º, 
§ 2º, inciso IV, da Lei Estadual 8.308/2006 e 
Artigo 1º, § 2º, inciso IV, da Lei Municipal n.º 
771/2006, relatório sobre a aplicação dos Recursos 
Financeiros do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais, estabelecidos pela Lei 
Estadual 8.308 de 12 de junho de 2006. 

Desde já, apresentamos nossas cordiais 
saudações; 

 
Atenciosamente, 

 
BRUNO FREITAS ORLETI 

Presidente do Conselho 
 
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 414/2010 

 
Vitória, 15 de dezembro de 2010. 

 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no § 2º do 
art.116 da Lei n.º 8.666/93, estamos encaminhando, 
em anexo, o Resumo do Termo de Convênio n.º 
039/2010, firmado entre esta Secretaria de Estado da 
Cultura e o Instituto de Desenvolvimento Social e 
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Gestão de Produção Cultural, Artística e 
Audiovisual – Marlin Azul, registrado na Auditoria 
Geral do Estado Geral do Estado sob n.º 008382. 

 
Atenciosamente, 

 
DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS 

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

Vitória – Espírito Santo 
CEP 29.050-380 – 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: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

FRENTE PARLAMENTAR PELA A 
REGULAMENTAÇÃO DA PEC 29 E PELA 

ATUALIZAÇÃO DA TABELA DO SUS 
 

OFÍCIO N.º 01/2010 
 

Vitória, 15 de dezembro de 2010. 
 

Senhor Presidente: 
 

Cabe-nos comunicar a V. Ex.ª, que em 
reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2010, 
foi instalada a Frente Parlamentar pela 
regulamentação da PEC 29 e pela atualização da 
tabela do SUS, autorizada pelo Ato n.º 1595, de 07 
de dezembro de 2010, quando foram eleitos para 
Presidente, o Deputado Doutor Hércules; para 
Vice-Presidente, o Deputado Theodorico Ferraço e 
para Secretária Executiva, a Deputada Luzia 
Toledo. 
 

Respeitosamente, 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual  

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

(Comparecem os Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Rodrigo 
Chamoun) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ciente. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO ESPECIAL DE TRANSPORTES 

E MOBILIDADE URBANA 
 

OFÍCIO N.º 04/2010 
 

Vitória, 20 de dezembro de 2010. 
 

Senhor Presidente: 
 

A Comissão Especial criada pela 
Resolução n.º 2.393/07, para debater políticas de 
incentivo e desenvolvimento para o setor 
transportes, mobilidade urbana e do escoamento de 
cargas dentro do Estado do Espírito Santo, vem 
respeitosamente encaminhar a essa Augusta Mesa 
Diretora, de acordo com o Art. 61, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, o Relatório Final desta 
Comissão, aprovado em reunião realizada no dia 
vinte e um de dezembro de 2010, às 10hs, no 
Plenário Rui Barbosa. 

 
Atenciosamente, 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
Presidente da Comissão 

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

(Comparece o Senhor Deputado 
Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO, GÁS 
E ENERGIA 
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OFÍCIO N.º 10/2010 
 

Vitória, 20 de dezembro de 2010. 
 

Senhor Presidente: 
 

A Comissão criada pela Resolução N.º 
2.405/07, para debater, propor sugestões e 
fiscalizar as ações inerentes à exploração, 
produção e prospecção de petróleo, gás e energia, 
bem como acompanhar os cálculos e critérios da 
distribuição dos royalties de petróleo para o 
Estado e seus municípios, vem respeitosamente 
encaminhar a essa Augusta Mesa Diretora, de 
acordo com o Art. 61, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, o Relatório Final desta Comissão, 
aprovado em reunião realizada no dia vinte e um 
de dezembro de 2010, às 10h30min, no Plenário 
Rui Barbosa.  
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão Especial de Petróleo, Gás 
e Energia 

 
Ao  
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
CPI DA HABITAÇÃO 

 
OFÍCIO N.º 22/2010 

 
Vitória, 21 de dezembro de 2010. 

 
Senhor Presidente: 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n.º 2.626/2008 – CPI da Habitação, 
investida nos poderes a ela outorgados no artigo 58, § 
3.º da Constituição Federal, no artigo 2.º da Lei 
Federal n.º 1.579/52, no artigo 60, inciso VIII, da 
Constituição Estadual e no artigo 50, inciso II, da 
Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, vem em 
atendimento ao art. 61, caput, e parágrafo único do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, encaminhar 
para fins regimentais e legais a essa Augusta Mesa 

Diretora, o Relatório Final desta Comissão, aprovado 
em reunião realizada no dia vinte e um de dezembro 
de 2010, no Plenário Rui Barbosa. 

 
Atenciosamente, 

 
VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

Presidente da CPI da Habitação 
 

Ao  
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Ciente. Publique-se. 
 Solicito aos eminentes colegas que 
compareçam ao Plenário, pois estamos prestes a 
entrar na fase do Expediente sujeito à deliberação. 
Pretendemos votar o requerimento do Senhor 
Deputado Sargento Valter de Paula, pedindo a 
supressão da fase das Comunicações, e também os 
projetos constantes da Ordem do Dia. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Farei um esclarecimento 
bem tranquilo, porque esta Assembleia é o mundo 
da fofoca. Há pouco me disseram que relatei as 
emendas do deputado afastado Robson Vaillant 
para mim. Não relatei para mim, mas para o 
Orçamento do Estado. Não poderia deixar um 
milhão de reais fora do Orçamento.  

Elaboramos as emendas e conversamos 
com os responsáveis das áreas competentes. Quem 
libera emendas é o Governador do Estado, não 
somos nós. Portanto, para os que estão 
investigando, está dado nosso depoimento: corram 
atrás das emendas do Senhor Robson Vaillant e se 
entendam com o Senhor Governador Paulo 
Hartung, mas deixem nosso nome em paz. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhor Deputado Sérgio Borges, a 
atuação de V. Ex.ª na Comissão de Finanças, 
principalmente no que se refere à tramitação e à 
votação do Orçamento do Estado, tem sido elogiada 
por todos. V. Ex.ª é um Deputado que honra esta 
Casa de Leis no tratamento de uma das peças mais 
difíceis em tramitação nesta Casa de Leis, o 
Orçamento do Estado. Portanto, e continua 
merecendo toda a confiança não somente da Mesa 
Diretora, mas dos colegas que conhecem o trabalho 
em profundidade que V. Ex.ª desenvolve neste Poder. 
 A questão de um comentário ou outro não 
atinge o brilhantismo do trabalho de V. Ex.ª. E neste 
momento, de público, na condição de Presidente da 
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Assembleia Legislativa, e logicamente 
representando os Senhores Deputados Dary 
Pagung e Givaldo Vieira, 1.º e 2.º Secretários da 
Mesa respectivamente, afirmamos que V. Ex.ª tem 
sido irrepreensível na condução dos trabalhos, 
principalmente quando é votado o Orçamento desta 
Casa de Leis. 
 Devolvo a palavra ao Senhor 1.º Secretário, 
para que dê continuidade à leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º-2010 
 
Vitória, 21 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada 
minha ausência na sessão ordinária do dia 7 e 8 de 
dezembro, nos termos do § 6.º do artigo 305 do 
Regimento Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Janete de Sá) 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
ELCIO ALVARES 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Justificadas as ausências. À 
Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 302/2010 
 
Vitória, 20 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Ex.ª, com base no art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno, LICENÇA MÉDICA, pelo 
período de 03 dias, contados a partir do dia 13 do 
corrente mês, conforme atestado em anexo. 

 
Atenciosamente, 

 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual – PP 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de pesar pelo falecimento 
de Juliana Brunoro de Moraes Machado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Transmita-se.  
 Neste momento votaremos o requerimento 
do Senhor Deputado Sargento Valter de Paula, que 
solicita a supressão da fase das Comunicações. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Devolvo a palavra ao Senhor 1.º Secretário, 
para que continue a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 1974/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Roney José Altoé pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1974/2010, 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 1975/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Saulo Nunes de Oliveira pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1975/2010, 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 1976/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Sergio Merlo Manfredo pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1976/2010, 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 1977/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Thalles Wendel Fernandes pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1977/2010, 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 1978/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Igor Morgado Saiter pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1978/2010, 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 1979/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Thiago Santos Santana pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1979/2010, 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 1980/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulação com o 

atleta Victor Quintas Benincá de Arruda pela 
conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1980/2010, 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 1981/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta André Lopes Morais pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1981/2010, 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 1982/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta André Soares de Paula pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1982/2010, 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 1983/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Arthur Schneider Almeida pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1983/2010, 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 1984/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Bruno de Araújo Pinho Costa pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1984/2010, 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 1985/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Bruno Oliveira de Souza pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1985/2010, 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 1986/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Christiano Américo Araújo pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1986/2010, 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 1987/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Christopher Matheus Souza Soares pela 
conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1987/2010, 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 1988/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Cristiano Nascimento dos Santos pela 
conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano. 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1988/2010, 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 1989/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Daniel Bisi de Bortoli Valle pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1989/2010, 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 1990/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Daniel César Menezes Júnior pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1990/2010, 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 1991/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Danilo de Sá Venâncio pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1991/2010, 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 1992/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Diogo Carlos de Faria Lima pela conquista 
do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1992/2010, 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 1993/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Felipe de Bortoli Munhoz pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1993/2010, 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 1994/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Glauber Ramalow Ramos pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1994/2010, 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 1995/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Heitor Costa Oliveira pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1995/2010, 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 1996/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Hugo Gomes França pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1996/2010, 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 1997/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
artista plástico Kleber Galvêas pelo lançamento da 
exposição Demolindo a Identidade Capixaba, 
importante mostra que retrata o crescimento 
econômico do Estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1997/2010, 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 1998/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Fernando Giovannotti Dorsch pela conquista 
do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1998/2010, 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 1999/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Idalécio Carone Neto, diretor-presidente da 
Rede TV-ES, pela realização do projeto O Som do 
Espírito Santo, importante evento que reúne 
grandes nomes do meio musical do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
1999/2010, 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 2000/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Ronaldo Rodrigues de Oliveira pela conquista 
do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2000/2010, 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 2001/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Rogi Hemriques Cezarino pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2001/2010, 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 2002/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Felipe de Aguiar Eduão pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2002/2010, 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 2003/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Rodrigo dos Reis Pechincha pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2003/2010, 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 2004/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Rhykardo Alves Marcelino dos Santos pela 
conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2004/2010, 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 2005/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 

atleta Renan Araújo de Lima pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2005/2010, 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 2006/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Raphael Nepomuceno de Menezes pela 
conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2006/2010, 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 2007/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Raphael Lauff Bodart Martins pela conquista 
do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2007/2010, 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 2008/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Marcos Vinícius da Silva pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2008/2010, 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 2009/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Raony Ramos Rocio pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2009/2010, 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 2010/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Luiz Paulo Leite França pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2010/2010, 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 2011/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Leandro Coser Pinheiro pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2011/2010, 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 2012/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta José Caldas da Costa Júnior pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2012/2010, 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 2013/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta João Rubens Ramos Rocio pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2013/2010, 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 2014/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Jessé Rafael Nunes Caldas pela conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2014/2010, 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 2015/2010, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
atleta Jefferson Rodrigues Ebrahim Martins pela 
conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2015/2010, 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 2016/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Senhora Maria Odete Moschen por ganhar o 
prêmio Capixaba do Ano – categoria Área Saúde. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2016/2010, 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 2017/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com a 
Oficina Artes de Vitória pela comemoração dos doze 
anos da empresa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2017/2010, 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 2018/2010, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com o 
prefeito Romário Celso Bazílio de Souza; com a 
Senhora Sônia Zanetti Bazílio de Souza, Secretária 
de Educação e Cultura, e com a Câmara Municipal, 
todos do Município de Itaguaçu, pelo projeto Noite 
do Canto e do Conto, que promove o resgate da 
história do povo itaguaçuense fundamentando o 
resgate da identidade cultural para as atuais e 
futuras gerações. 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, 
Freitas e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2018/2010, 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 
 

REQUERIMENTO N.º 303/2010 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso das 
suas prerrogativas regimentais, segundo o inciso V 
do artigo 164 do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, que segue 

 
- V - inserção, nos anais da Casa, 
de documentos ou publicação de 
alto valor cultural, mediante 
parecer da Mesa e, se esta o 
entender, de comissão a que esteja 
afeto o assunto; 

 
requer a Vossa Excelência a inserção, na 

íntegra, do discurso (em anexo), proferido no dia 
17 de dezembro do corrente ano pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 
do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito 

Santo, Pedro Valls Feu Rosa, na ocasião da 
diplomação dos eleitos na Eleição 2010. 
 

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2010. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
303/2010, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
  

SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO 
 

À primeira vista, esta é apenas mais uma 
solenidade de diplomação. Afinal, trata-se do mesmo 
Tribunal Regional Eleitoral, do mesmo cerimonial, 
da mesma alegria dos políticos eleitos e de suas 
famílias, após todos os rigores e sacrifícios de uma 
campanha política – e eles não são poucos! 

Sim, tudo levaria à impressão de ser esta 
apenas mais uma solenidade de diplomação, não 
fosse por um aspecto: nosso país tem diante de si 
uma daquelas “encruzilhadas da História”. E 
precisa, desesperadamente, da sabedoria e da 
grandeza dos seus políticos para definir o seu 
destino. 

Esta constatação, desde logo registro, não é 
minha. Aliás, sequer brasileira ela é. Trata-se, em 
verdade, da conclusão de um longo estudo do 
Departamento de Inteligência dos Estados Unidos 
da América, denominado “Global Trends 2025”. 

Buscou-se, em minucioso estudo, prever 
como estará o nosso planeta daqui a 15 anos – um 
fascinante exercício de raciocínio e pesquisa, que 
abrange desde a influência das mulheres no processo 
de paz do Oriente Médio até o impacto da economia 
sobre a democratização da China. 

Sobre o nosso país, os pesquisadores norte-
americanos desfizeram algumas ilusões, daquelas que 
induzem nosso povo a pensar que “já chegamos lá”. 
Não, nós ainda “não chegamos lá”. Falta-nos um 
tanto para que o Brasil grande dos nossos sonhos se 
descortine no horizonte em toda a sua plenitude. 

Porém, e eis aí a boa notícia, pode ser que 
este momento esteja próximo – muito mais próximo 
do que jamais imaginamos. 

A linha de pensamento que induz a esta 
conclusão começa com a previsão de que, a partir de 
2019, nosso país será o maior exportador de 
alimentos do planeta, e um dos maiores de petróleo. 
Esta não é uma previsão absurda, ou mesmo difícil de 
materializar-se – ela já começa a acontecer, e diante 
dos nossos olhos. 

Esta ventura econômica significará a chegada 
de um volume imenso de riquezas, talvez o nosso 
passaporte rumo a um ciclo de desenvolvimento 
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sustentável em cujo final estará o Brasil dos sonhos 
de cada um de nós. 

Neste ponto, registro que a expressão 
“talvez”, que acabei de utilizar, não veio sem 
propósito. E assim porque, ainda conforme o 
detalhado estudo norte-americano, há um “dever de 
casa” por ser cumprido: o de reduzir os índices de 
criminalidade de rua e de corrupção instalada no 
poder público. 

Eis aí um alerta, e daqueles sérios, para a 
nossa geração. Se, ao longo da próxima década, 
conseguirmos criar as condições institucionais 
necessárias ao desenvolvimento, tomaremos o 
rumo que levará a um Brasil mais moderno e justo. 

Se, porém, falharmos, uma imensa parte 
deste excedente de riquezas que está por chegar 
acabará desperdiçado, aqui e ali, e a consequência 
será um Brasil de crescimento modesto, 
profundamente conflituoso, marcado por 
desigualdades sociais agudas e condenado a um novo 
ciclo de atraso sem data marcada para terminar. 

É traiçoeira, a História! Meio que de 
mansinho vai impondo aos povos momentos 
decisivos que somente serão percebidos décadas ou 
mesmo séculos depois. Na longa caminhada dos 
processos históricos, muitas vezes as encruzilhadas 
só são percebidas após ultrapassadas – e de forma 
irremediável, pois que o tempo não volta! 

É quando volto a afirmar: esta não é uma 
cerimônia de diplomação comum, pois comum não é 
a responsabilidade histórica que o momento presente 
lança sobre os ombros de cada agente público – e 
principalmente de cada político. 

O desafio é verdadeiramente imenso: ao 
longo de uma singela década reduzir a níveis 
suportáveis duas chagas que nos envergonham e 
preparar o Brasil para o seu futuro! 

Trata-se de um quadro que nos autoriza a 
dizer que o fracasso não será perdoado pela 
posteridade, pois que somente a cegueira, a ganância 
e a mesquinharia em seus graus mais altos poderá tê-
lo causado! 

Por falar em cegueira, ao longo deste 
processo eleitoral presenciei o voto de dois cegos. 
Dois brasileiros miseráveis, analfabetos, quase que 
abandonados à própria sorte. Eram dois irmãos. 
Compareceram à sessão eleitoral. Tatearam, durante 
longos minutos, a máquina de votação, sem sucesso. 

Alguém teve a ideia de buscar fones de 
ouvido que os auxiliassem. E eles esperaram, 
pacientemente, quase 30 minutos. Em seguida, foram 
outros longos momentos de disputa com a urna 
eletrônica, até ouvir-se a recompensa do sinal de 
confirmação do voto. 

Saíram, os dois irmãos cegos, abraçados e 
chorando, sob os aplausos de todos os que estavam 
aguardando a vez para votar. 

Fiquei a pensar no quanto simbolizou a cena 
daqueles dois cegos lutando para votar, para 
simplesmente votar. São dois seres miseráveis, aos 

quais o Brasil negou a saúde, a instrução e os mais 
básicos direitos humanos e de cidadania, mas que 
lá estavam firmes em suas vontades. Dois cidadãos 
em sua plenitude. 

Se minha interpretação estiver errada, 
corrijam-me. Mas vi, ali, um lindo testemunho de 
esperança e de fé no nosso país e nos seus 
políticos. Estava ali, naquela seção humilde de um 
bairro distante, nas mãos vacilantes de dois cegos, 
o testemunho da esperança na competência e na 
grandeza de cada político brasileiro. 

Este testemunho não é ingênuo e nem é 
vão. Ele é real e justificado. Afinal, há escola ou 
universidade maior que a política? Se há, não a 
conheço! 

Não se absorve, nos bancos escolares ou 
nas salas de uma faculdade, sequer uma parcela do 
conhecimento que cada político acumula sobre o 
Brasil, seus problemas e as soluções a eles 
necessárias. 

Trata-se de um patrimônio tanto maior 
quando temperado pela visão, “ao vivo e a cores”, 
das misérias humanas que infelizmente ainda 
maculam nosso país. Esta a grande qualidade dos 
políticos, que os diferencia do comum das pessoas. 

Sim, aqui não estamos apenas diante de um 
Governador ou de parlamentares eleitos. Aqui 
estamos, também, a contemplar os diplomados pelo 
maior curso de problemas brasileiros que existe: a 
vida pública. 

Atento a esta realidade, ao longo deste 
período eleitoral nosso Tribunal agiu de forma 
consciente. Na boa companhia de 4.250 instituições 
parceiras, descemos as escadarias e fomos às ruas. 
Nossa mensagem foi, e é, simples: bons políticos são 
preciosos demais para serem prejudicados pela má 
política. São vocês, e não nós, o caminho que leva ao 
Brasil grande com o qual cada pobre deste país 
sonha. São vocês, e não nós, a esperança de todo um 
povo. 

Ao longo deste movimento acertamos aqui, 
erramos ali, vencemos lá e perdemos acolá. Tenho 
dito que apenas demos um primeiro passo – inovador, 
diria até que belo, mas apenas um primeiro passo na 
longa estrada do aperfeiçoamento da democracia, 
nosso patrimônio mais sagrado. 

É esta democracia a exigir verdadeira e real 
legitimidade. E não há legitimidade, e jamais haverá, 
no voto comprado ou trapaceado. Não há mandato 
legítimo, e jamais haverá, saído dos “currais” e dos 
“redutos”. Não há representatividade, e jamais 
haverá, decorrente da politicagem – só de uma 
política minimamente justa. 

É esta a nossa bandeira, é este o nosso credo. 
Estivemos, estamos e sempre estaremos ao lado de 
todo bom político, de toda pessoa de bem que se 
dispuser a arrostar os incômodos da vida pública em 
homenagem ao nosso país e ao povo brasileiro. 

Não é uma caminhada fácil, e sequer curta, a 
do bem. Exige a superação das barreiras impostas 
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pela inveja, pelas incompreensōes, pela corrupção, 
pelos compadrios - em uma palavra, pelo mal. 

Sim, o caminho é longo e difícil. Mas há 
que se ter aquela firmeza tão serena quanto 
inabalável. E a teremos. Não deixaremos jamais de 
fazer o pouco que podemos só porque não 
podemos tudo fazer. 

Assim, em meu nome e no das 4.250 
instituiçōes parceiras deste TRE, aos bons políticos 
do Brasil e do Estado do Espírito Santo, prestamos 
neste momento não apenas a nossa homenagem, 
mas principalmente a nossa devoção à tarefa quase 
divina que lhes confiam, serenamente, as almas de 
milhões de brasileiros. 

 
PEDRO VALLS FEU ROSA 

Desembargador 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 

Espírito Santo (TER/ES) 
  
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, agradecemos aos 
colegas a aprovação do Requerimento n.º 303/2010, 
de nossa autoria. 

Parabenizamos o Desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa pelo brilhante pronunciamento no ato da 
diplomação do Governador do Estado e Deputados 
Estaduais eleitos nas eleições de 2010, como também 
pelo trabalho realizado à frente do Tribunal Regional 
Eleitoral, digno de registro. O Parlamento estadual 
não poderia passar à margem das atitudes louváveis 
não só do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral – TER-ES, 
como de todos os componentes da referida Corte. 
Este é um gesto que a Assembleia Legislativa faz 
homenageando o TRE. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – O requerimento do Senhor Deputado 
Marcelo Santos é oportuno. A Mesa Diretora, 
representada por nós, pelo 1.º Secretário Deputado 
Dary Pagung, e pelo 2.º Secretário Deputado Givaldo 
Vieira, também, prazerosamente, dá o testemunho 
nesta sessão ordinária do magnífico trabalho 
realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não só 
com a lisura que houve no pleito, mas principalmente 
com a implantação do Programa de Ética e 
Transparência Eleitoral – Prete. Também tivemos 
oportunidade de conviver com o TRE-ES numa fase 
talvez sem precedentes, qual seja, a de colocar todo o 
nosso instrumental de comunicação em favor do TER 

- não só o nosso instrumental de comunicação - 
mas todos os recursos necessários da Assembleia 
Legislativa para ajudar o TRE-ES a ter o sucesso 
muito assinalado, como foi o último, na entrega 
dos diplomas dos deputados e senadores eleitos no 
último pleito eleitoral. 

 Portanto, prazerosamente, subscrevemos – 
e acredito que em nome de todos os senhores 
deputados e as senhoras deputadas - o 
requerimento que pede a inserção nos Anais desta 
Casa do magnífico discurso realizado pelo 
Presidente do TRE-ES, o Senhor Desembargador 
Pedro Valls Feu Rosa. 

 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – Senhor 

Presidente, pela ordem! Parabenizamos o Senhor 
Deputado Marcelo Santo por apresentar esse 
requerimento, visto que de fato o discurso do 
Senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa foi 
histórico na nossa diplomação deste ano. Mas 
lembramos do brilhantismo do discurso da posse 
de S. Ex.ª, quando foi empossado Presidente do 
TRE-ES. Pedimos a cópia daquele discurso, lemos, 
pois é uma peça histórica e uma reflexão política 
muito importante, não só para o Estado do Espírito 
Santo mas também para todo o País.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – O Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun abrilhanta a homenagem ao Senhor 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a qual, neste 
instante, de forma muito singela a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo presta a S. 
Ex.ª por seu magnífico trabalho realizado à frente da 
Presidência do TRE-ES. 

Portanto, o Requerimento n.º 303/2010, 
proposto pelo Senhor Deputado Marcelo Santos, foi 
aprovado à unanimidade dos Senhores Parlamentares.  

Concedo a palavra ao Senhor 1.º Secretário. 
 
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 e suprimida a fase das Comunicações por 
requerimento do Senhor Deputado Sargento Valter de 
Paula, passa-se à  

 
ORDEM DO DIA: 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 134/2010, de autoria da 
Comissão de Justiça, que autoriza o Vice-Governador 
do Estado a se ausentar do País em viagem 
internacional, estritamente para atividades de caráter 
particular, no período de 15 a 31 de dezembro de 
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2010. Parecer n.º 571/2010, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e aprovação, 
publicado no DPL do dia 22/12/2010. 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 281/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 215/2010, que revoga a Lei n.º 
4.463/1990, que proíbe o tráfego de qualquer tipo 
de veículos automotor de carga com mais de 02 
eixos ou com peso bruto total acima de 15 
toneladas, em toda extensão da Rodovia do Sol - 
ES. Publicado no DPL do dia 22/12/2010. 
(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 282/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 216/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Serviço Social do Comércio - 
SESC o imóvel onde está instalada a Residência 
Oficial de Santa Teresa. Publicado no DPL do dia 
22/12/2010. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE TURISMO 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. Pareceres orais da Comissão 
de Saúde e da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação. Na Comissão de Cidadania, não houve 
quorum para deliberação da matéria. (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. Na Comissão de Justiça, a Deputada 
Luzia Toledo se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
15/12/2010. (O prazo para relatar a matéria encerrou-
se no dia 15/12/2010, conforme Artigo 225 § 4.º do 
Regimento Interno). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE CIDADANIA, DE AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 

 
Discussão única do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 188/2010, de autoria do Deputado 
Doutor Hércules, que obriga as concessionárias e 

empresas de energia elétrica e de telefonia a 
demonstrarem, nas suas faturas o procedimento de 
cobrança do ICMS. Publicado no DPL do dia 
21/06/2010. Mensagem de veto n.º 181/2010, 
publicada no DPL do dia 24/11/2010. Parecer n.º 
552/2010, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total, publicado no DPL do dia 
16/12/2010. 

 
Discussão única do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 316/2009, de autoria da 
Deputada Janete de Sá, que obriga as empresas de 
consertos de veículos a manterem cópia do 
documento do veículo em reparo. Publicado no 
DPL do dia 10/07/2009. Mensagem de veto n.º 
182/2010, publicada no DPL do dia 24/11/2010. 
Parecer n.º 557/2010, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total, publicado no DPL do dia 
16/12/2010. 

 
Discussão única do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 403/2009, de autoria da 
Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do fornecimento de extratos anuais 
por parte das concessionárias de serviços públicos 
e administradoras de cartão de crédito. Publicado 
no DPL do dia 31/08/2009. Mensagem de veto n.º 
183/2010, publicada no DPL do dia 24/11/2010. 
Parecer n.º 547/2010, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total, publicado no DPL do dia 
16/12/2010. 

 
Discussão única do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 176/2010, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, que proíbe a cobrança 
de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais 
a igrejas e templos de qualquer culto. Publicado no 
DPL do dia 17/06/2010. Mensagem de veto n.º 
184/2010, publicada no DPL do dia 24/11/2010. 
Parecer n.º 553/2010, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total, publicado no DPL do dia 
16/12/2010. 

 
Discussão única do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 494/2009, de autoria do 
Deputado Claudio Vereza, que denomina Osvaldo 
Fontan o trecho da Rodovia ES-165, que liga a 
sede do Município de Conceição do Castelo à BR 
262 no Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL 
do dia 05/11/2009. Mensagem de veto n.º 193/2010, 
publicada no DPL do dia 30/11/2010. Parecer n.º 
558/2010, da Comissão de Justiça, pela manutenção 
do veto total, publicado no DPL do dia 16/11/2010. 

 
Discussão única do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 65/2009, de autoria do ex-deputado 
Luciano Pereira, que institui a Política Estadual Pró-
E-commerce. Publicado no DPL do dia 31/03/2009. 
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Mensagem de veto n.º 194/2010, publicada no 
DPL do dia 30/11/2010. Parecer n.º 554/2010, da 
Comissão de Justiça, pela manutenção do veto 
total, publicado no DPL do dia 16/12/2010. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 261/2010, do Deputado Atayde 
Armani, que dispõe sobre o atendimento médico 
emergencial e remoção em eventos com 
aglomeração humana. Publicado no DPL do dia 
10/12/2010. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Decreto Legislativo n.º 
134/2010. 

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

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em Mesa para promulgação. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, bom-dia. Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, deputado reeleito, pai 
do Senhor Ricardo Ferraço, vice-governador e futuro 
Senador da República mais votado do Estado do 
Espírito Santo, falamos não só da autorização 
permitindo que o vice-governador viaje em caráter 
particular, mas também prestamos uma homenagem 
pelo empenho, dedicação e trabalho que esse homem, 
essa figura pública realizou em prol de todos nós 
capixabas.  

Aproveitamos o momento em que o pai do 
Senhor Ricardo Ferraço se encontra presente em 
Plenário para dizer de como o Estado do Espírito 
Santo admira a figura do futuro Senador Ricardo 
Ferraço. Um homem determinado, experiente - mais 
experiente ainda - que prestou serviço em todas as 
Secretarias pelas quais passou, deixando a marca de 
homem trabalhador, sério, honesto e determinado a 
trazer para dentro da responsabilidade dele tudo 
aquilo que lhe era cobrado enquanto secretário das 
mais diversas Pastas que ocupou.  

Deputado Theodorico Ferraço, amigo, 
tivemos a oportunidade de nos manifestar 

pessoalmente, fazendo esse registro a V. Ex.ª, na 
ausência de seu filho, para que seja transmitido ao 
Senhor Ricardo Ferraço nossas homenagens, que 
no dia 1.º de janeiro de 2011 deixa de ser vice-
governador, para no dia 1.º de fevereiro de 2011 
assumir o cargo de Senador da República. 

Também fazemos menção ao Governador 
Paulo Hartung. Talvez fosse muito fácil ser Líder do 
Governo nesta Casa de Leis para defender as ações e 
interesses do Governo de Paulo Hartung enquanto 
Governador, um homem que conseguiu transformar 
os sonhos dos capixabas em realidade. Ainda temos 
muitos sonhos, e muitas realidades precisam, de fato, 
ser concretizadas. Porém, saímos de um mar de 
lamas em que o nosso Estado vivia e hoje o Espírito 
Santo se transformou, pois está desenvolvido 
econômica e socialmente. Esta Casa de Leis fez parte 
desse processo, auxiliando o Governador Paulo 
Hartung em todas as medidas encaminhadas por S. 
Ex.ª a esta Casa de Leis para que elas se 
transformassem em ações suprapositivas.  
 Senhor Presidente, neste momento prestamos 
ao Governador Paulo Hartung as nossas homenagens. 
Defenderemos S. Ex.ª em qualquer circunstância 
nesta Casa de Leis quando S. Ex.ª deixar o Governo. 
Ser Líder do Governador Paulo Hartung é muito 
fácil pelas ações que S. Ex.ª desempenhou e 
desempenhará até o dia 31 de dezembro deste ano.  
 Fazemos também um agradecimento ao 
Governador Paulo Hartung, em nome do povo 
capixaba, especialmente em nome da nossa cidade 
de Cariacica, muito sofrida e tantas vezes já falamos 
isso. Todos os moradores do nosso município 
agradecem a S. Ex.ª, quantas vezes forem 
necessárias, as obras que S. Ex.ª fez chegar a todos 
nós cariaciquenses. São obras que estão mudando e 
mudarão ainda mais a cara da nossa cidade que hoje 
começa a perceber que é igual a todas as outras.  

Senhor Presidente, em breves palavras 
registramos nosso sentimento de orgulho de fazermos 
parte ainda da base aliada do Governo. Teremos 
orgulho de defender S. Ex.ª fora do Governo, na 
próxima legislatura. A sociedade capixaba nos deu 
condições de renovação do nosso mandato. Mas nada 
disso teria aconteceria - não somente pelo nosso 
trabalho - se não tivéssemos recebido o apoio que 
tivemos do ilustre Governador Paulo Hartung. 

Aproveitamos a oportunidade para 
cumprimentar o Governador Paulo Hartung, toda a 
sua família e sua equipe de Governo. Registramos 
que mesmo tendo havido alguns desentendimentos 
com alguns membros do Governo, isso é normal, pois 
faz parte da democracia questionar e debater. Por isso 
parabenizamos S. Ex.ª pelo brilhante trabalho e pelo 
exercício de governar uma cidade com os olhos 
voltados para a sociedade, fazendo valer cada real 
que entrou no cofre do Estado, transformando isso 
em ações em prol da sociedade capixaba.  

Senhor Governador Paulo Hartung, 
agradeço a V. Ex.ª em nome do povo do Espírito 
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Santo, especialmente em nome dos moradores da 
Cidade de Cariacica, onde moramos, Município 
que tantas vezes respondeu presente para mim e 
para V. Ex.ª. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) – Farei a leitura muito resumida do 
relatório sobre as atividades da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo no ano de 
2010, deixando claro que a Mesa Diretora fará a 
entrega de um relatório impresso. No momento 
estamos cumprindo apenas uma formalidade 
regimental. 
 

“- ESTA MESA DIRETORA, 
CUMPRINDO DISPOSIÇÃO 
REGIMENTAL CONTIDA NO 
ARTIGO 17, INCISO X, DO 
REGIMENTO INTERNO, 
APRESENTA A ESTE 
COLEGIADO, RELATÓRIO DAS 
ATIVIDADES QUE 
DESENVOLVEU NO 
DECORRER DA SESSÃO 
LEGISLATIVA DE 2010. 
 
- PARA MAIOR FACILIDADE 
TRATAREMOS, EM 
SEPARADO, DAS ATIVIDADES 
LEGISLATIVAS, DAS 
ADMINISTRATIVAS, DAS DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
DAS JURÍDICAS 
DESENVOLVIDAS POR ESTA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.” 
 

Na área legislativa tivemos um resultado 
muito bom. Quero louvar a todos os integrantes 
dessa área, principalmente os comandados pelo 
Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, que foi 
dedicadíssimo, juntamente com a equipe de S. S.a, 
e os colegas verão esses números no relatório 
impresso. 

Continuando a leitura do relatório: 
 

“ÁREA LEGISLATIVA 
 
- CONFORME INFORMAÇÕES 
DA SECRETARIA GERAL DA 
MESA E DA DIRETORIA DA 
MESA DIRETORA, NESTE ANO 
935 PROPOSIÇÕES 
TRAMITARAM NESTA CASA, 
SENDO PROJETOS DE LEI, DE 
LEI COMPLEMENTAR, DE 
RESOLUÇÃO, DE DECRETO 
LEGISLATIVO, DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL E 
MENSAGENS DE VETOS. 

- 722 FORAM DE AUTORIA DOS 
DEPUTADOS, 86 DO 
GOVERNADOR DO ESTADO, 16 
DA MESA DIRETORA, 10 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 05 DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E 05 DO 
TRIBUNAL DE CONTAS, ALÉM 
DE 91 MENSAGENS DE VETO.  
 
- DESTAS PROPOSIÇÕES, 558 
FORAM VOTADAS E 377 
CONTINUAM TRAMITANDO. 
 
- FORAM EXPEDIDAS, AINDA, 
252 INDICAÇÕES E 
APRECIADOS 2.018 
REQUERIMENTOS. 
 
- NESTA SESSÃO 
LEGISLATIVA FORAM 
REALIZADAS 195 SESSÕES, 
SENDO 119 ORDINÁRIAS, 03 
EXTRAORDINÁRIAS, 35 
SOLENES E 37 ESPECIAIS. 
 
- NAS COMISSÕES, FORAM 
REALIZADAS 156 REUNIÕES, 
SENDO 86 ORDINÁRIAS, 49 
EXTRAORDINÁRIAS E 21 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 
NESTE ANO FORAM VOTADOS 
745 PARECERES PELO 
CONJUNTO DAS COMISSÕES. 
 
- A DIRETORIA DE REDAÇÃO 
ELABOROU 31 REDAÇÕES 
FINAIS, FEZ 525 ESTUDOS DE 
TÉCNICA LEGISLATIVA, 220 
ASSESSORAMENTOS AOS 
GABINETES DE DEPUTADOS 
NA REDAÇÃO DE PROJETOS, 
ALÉM DE REVISAR E 
CORRIGIR DIVERSOS TEXTOS 
OFICIAIS DA CASA. 
 
- A TAQUIGRAFIA, 
COORDENADA PELA 
DIRETORIA DE TAQUIGRAFIA 
PARLAMENTAR, 
TAQUIGRAFOU E 
TRANSCREVEU OS TEXTOS DE 
195 SESSÕES: ORDINÁRIAS, 
SOLENES, ESPECIAIS, 
EXTRAORDINÁRIAS, ALÉM 
DAS REUNIÕES DE 
COMISSÕES, AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS E DA CORREGERIA 
GERAL.  
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- A DIRETORIA DE PROCESSO 
LEGISLATIVO FOI A 
RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DE TODOS OS 
AUTÓGRAFOS DE 
PROPOSIÇÕES APROVADAS 
PELA ASSEMBLEIA, ALÉM DE 
TER REDIGIDO AS 
RESOLUÇÕES E 
ENCAMINHADO TODAS AS 
INDICAÇÕES E 
REQUERIMENTOS DE 
INFORMAÇÕES AO PODER 
EXECUTIVO. 
 
- A DIRETORIA DE 
DOCUMENTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO CADASTROU 
502 NORMAS E ATENDEU, 
ATRAVÉS DA BIBLIOTECA 700 
USUÁRIOS. O ARQUIVO 
GERAL ATENDEU 
APROXIMADAMENTE 1200 
USUÁRIOS PARA PESQUISA E 
CLASSIFICOU E REGISTROU 
9.037 DOCUMENTOS. O SETOR 
DE REPROGRAFIA EFETUOU 
2.082.121 (DOIS MILHÕES, 
OITENTA E DOIS MIL E CENTO 
E VINTE E UMA) CÓPIAS.  

 
A área jurídica é composta pela 

Procuradoria-Geral e a Diretoria da Procuradoria. 
Aquele setor teve também um trabalho notável, 
principalmente na elaboração, juntamente com o 
Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, dos projetos 
que foram submetidos a esta Casa que abrem uma 
nova perspectiva para a Assembleia Legislativa, 
que foram chamados de projetos da reforma da 
Assembleia Legislativa.  

Fazemos esse registro e parabenizamos o 
Senhor Júlio Chamun pela dedicação e pelo 
trabalho durante esses dois longos anos que nos 
acompanhou.  

Continuando a leitura do relatório: 
 

“ÁREA JURÍDICA 
 
- A PROCURADORIA GERAL E 
A DIRETORIA DA 
PROCURADORIA 
INFORMARAM QUE AQUELES 
SETORES ANALISARAM 1.588 
PROCESSOS LEGISLATIVOS E 
234 PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS, 
ACOMPANHARAM 89 
PROCESSOS JUNTO AO PODER 

JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO 
PÚBLICO, ALÉM DE 
RESPALDAR JURIDICAMENTE 
A MESA DIRETORA NA 
TOMADA DE SUAS DECISÕES. 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
- CONTROLE DE GASTOS - 
QUE PERMITIU QUE A ALES, 
MESMO COM O ORÇAMENTO 
REDUZIDO, PUDESSE 
CUMPRIR COM SEUS 
COMPROMISSOS 
FINANCEIROS SEM DEPENDER 
DE SUPLEMENTAÇÕES;” 
 

Esse controle de gasto foi rigoroso, 
transparente e nos permitiu inclusive, ontem, pagar 
o abono aos servidores com dinheiro do nosso 
próprio orçamento. 
 O relatório ainda diz: 
 

“- BAIXOU ATO CRIANDO 
REGRAS PARA CONTROLE DE 
ADMINISSÃO DE PESSOAL, 
COM EXIGÊNCIA DE 
DECLARAÇÃO DE BENS, 
CERTIDÃO CRIMINAL E 
ATESTADO DE 
ANTECEDENTES; 
 
- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DIGITAL BIOMÉTRICO PARA 
CONTROLAR A FREQUÊNCIA 
DOS SERVIDORES;  

 
- INCORPORAÇÃO DO 
REAJUSTE DE 11,98 % À 
REMUNERAÇÃO DOS 
SERVIDORES A PARTIR DE 
DEZEMBRO DE 2009;” 
 

Incorporamos a nossa fala de ontem a esse 
pronunciamento.  

 
“- EQUIPARAÇÃO SALARIAL 
DOS SERVIDORES EFETIVOS 
DA ALES COM OS 
SERVIDORES DO TRIBUNAL 
DE CONTAS, 
REPRESENTANDO UM 
REAJUSTE MÉDIO DE 16,75%; 
 
- APRESENTAÇÃO E 
APROVAÇÃO DOS TRÊS 
PROJETOS QUE PERMITIRAM 
A IMPLEMENTAÇÃO DA 
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REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA CASA: 
 
INFORMÁTICA 
 
- LOCAÇÃO DE 450 
COMPUTADORES, 
RESOLVENDO A DEMANDA 
DE MÁQUINAS DE TODA A 
ALES; 
 
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 
DO PASSIVO DE REDE;” 
 

Alertamos também que leremos sobre o 
ativo que é a parte do coroamento final. A futura 
Mesa Diretora vai receber, deixado em caixa, por 
esta Mesa, dois milhões de reais que vão permitir o 
aperfeiçoamento e coroação de todo o trabalho na 
área de informática. 
 Continuando a leitura: 
 

“- REGULARIZAÇÃO DOS 
SOFTWARES JUNTO A 
MICROSOFT E OUTRAS 
EMPRESAS (ANTES 
UTILIZAÇÃO SISTEMAS 
“PIRATAS”);” 
 

Um registro interessante é que antes os 
nossos softs eram piratas nos entendemos com a 
Microsoft a fim de acertar; pagamos uma quantia 
considerável, agora está tudo em ordem; a 
Assembleia Legislativa tem, realmente um trabalho 
de informática inteiramente legalizado. 
 O relatório ainda diz: 
 

“- DESENVOLVIMENTO DO 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
LEGISLATIVA.” 
 

Em nosso site é fácil acessar. A Escola do 
Legislativo também funcionou bem.  

 
“ESCOLA DO LEGISLATIVO 
 
- ENTRE CURSOS, 
SEMINÁRIOS E PALESTRAS, A 
ESCOLA ATENDEU E 
CAPACITOU 1.021 
SERVIDORES;” 
 

Outra preocupação importante desta Mesa 
Diretora é com relação ao aperfeiçoamento dos 
nossos servidores, para que alcancem patamares 
mais elevados nesta Casa de Leis. 

  Continuando a leitura do Relatório: 

“- O PROJETO ESCOLAS NA 
ALES ATENDEU A 9.293 
ALUNOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS E PARTICULARES 
DO ES.; 
 
- O PROJETO UNIVERSITÁRIOS 
NO PARLAMENTO ATENDEU A 
559 UNIVERSITÁRIOS E 
 
- O PROJETO “RECICLALES” 
RECOLHEU E ENCAMINHOU À 
ASSOCIAÇÃO DOS 
CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DE VITÓRIA 68 
TONELADAS DE MATERIAL 
RECICLÁVEL.” 
 

Leio neste momento alguns números 
estatísticos:  

 
“DADOS COMPARATIVOS DA 
PRODUTIVIDADE 
LEGISLATIVA 
 
“(BIÊNIO 2001-2002: 700 
PROPOSIÇÕES) 
(BIÊNIO 2003-2004: 781 
PROPOSIÇÕES) 
(BIÊNIO 2005-2006: 1.294 
PROPOSIÇÕES)  
(BIÊNIO 2007-2008: 1.914 
PROPOSIÇÕES)  
(BIÊNIO 2009-2010: 2.201 
PROPOSIÇÕES).” 

 
Peço a atenção dos companheiros para a 

Comunicação Social. A Secretaria da Mesa de 
Comunicação Social da Assembleia Legislativa é o 
órgão da Casa que abriga o sistema de veículos 
responsáveis por divulgar as informações de 
funcionários do Poder Legislativo. 

A TV Assembleia completa dez anos de 
criação em 2010. Criação da nova logomarca que 
ficou muito boa; a outra também era muito boa 
devido à inspiração do Senhor Deputado Claudio 
Vereza; lançamento de uma nova grade de 
programação com a participação de parcerias 
relevantes, tais como: Senado Federal, Câmara 
Federal, Ministério Público Federal, Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, entre outros, e por 
último o Tribunal de Contas o Estado do Espírito 
Santo.Amanhã assinaremos convênio com a 
Câmara Municipal de Vitória permitindo que as 
sessões daquela Casa sejam transmitidas pela TV 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
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A aquisição de equipamentos diversos, 
como câmeras, ilhas para o setor de edição, 
microfones, tripés, dentre outros, sendo estes já 
compatíveis com o sistema de tecnologia digital; 
reforma do estúdio da TV Assembleia, com a 
confecção de dezoito painéis que correspondem ao 
quantitativo de programas e produções; 
reformulação total do site da Assembleia 
Legislativa a custo zero; Rádio Ales – implantação 
de uma grade de programação com foco na 
divulgação da música capixaba e transmissão dos 
trabalhos parlamentares; Web TV – transmissão 
em tempo real de toda programação da TV 
Assembleia, por meio da internet, criado em maio 
de 2010.  
 Agora, quero dar uma boa notícia aos 
novos colegas. A TV Assembleia é o nosso pulmão 
de comunicação, e talvez, a ponte que a 
Assembleia Legislativa tem com todo povo do 
Estado do Espírito Santo. E estamos caminhando, 
agora, para a transmissão dos nossos trabalhos, via 
satélite. Já está requerido e concedido o sinal 
aberto pelo Canal Cidadão, em 2013. A Mesa 
ainda está realizando um trabalho, que deve ser 
complementado pela Mesa que nos sucederá, para 
que tenhamos, ainda, em 2011, a abertura do sinal 
para todo o Estado do Espírito Santo. Já estamos 
garantindo para 2013. Quero ter a grande alegria 
de, ainda, como deputado, ver a imagem em todo 
Estado do Espírito Santo, pelo Canal Cidadão. 
Mas, até lá, trabalharemos para um canal que nos 
permita colocar a imagem, com transmissão via 
satélite, dando um passo extraordinário. 
 De um modo geral, esse é o pequeno 
relatório que faço, cumprindo o disposto no art. 17, 
inciso XX, do Regimento Interno. Logo que a 
Mesa Diretora estiver prestes a encerrar seus 
trabalhos, entregaremos, em uma tiragem de dois 
mil exemplares, um relatório pormenorizado, com 
fotos, relatando o que aconteceu. (Pausa) 
  
 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Pela liderança do PMDB, em 
nome dos deputados desse Partido, parabenizo V. 
Ex.ª pelo trabalho realizado, já descrito nesse 
relatório, acompanhado por nós deputados. 
 Deixo registrado um voto de congratulações 
do nosso Partido, que sempre acompanhou a Mesa 
nessas ações de modernização do Poder Legislativo. 
Então, os deputados do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, Senhores Marcelo Santos, 
Luzia Toledo, Doutor Hércules, Luiz Carlos Moreira 
e nós, registramos um voto de louvor, de 
congratulações, o nosso apoio integral e nosso 
reconhecimento à competência, à eficiência e ao 
bom-senso com que V. Ex.ª, Deputado Elcio Alvares, 
conduziu os trabalhos da Mesa. Aliás, dissemos no 
primeiro momento: a eleição de V. Ex.ª por 
unanimidade já mostrava o que aconteceria. 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhor Deputado Sérgio Borges, 
agradecemos a V. Ex.ª, mas achamos que esse voto 
de louvor é para todos os Senhores Deputados que 
ajudaram a Mesa, e de uma maneira muito 
especial, fazemos o registro, para os Senhores 
Deputados Givaldo Vieira, 2.o Secretário, e Dary 
Pagung, 1.o Secretário, foram admiráveis como 
companheiros de Mesa. Não podemos deixar de 
citar o nome do Senhor Deputado Marcelo Coelho 
que precedeu o Senhor Deputado Dary Pagung. 
Portanto, a Mesa recebe o elogio, fica feliz, mas 
estende a todos os Senhores Deputados porque esse 
foi um trabalho conjunto, que permitiu aos 
Senhores Deputados Givaldo Vieira, Dary Pagung 
e a nós realizarmos o que realizamos.  

Com alegria, entregaremos no último dia 
de nosso mandato uma tiragem de dois mil 
exemplares de um relatório pormenorizado, com 
fotos, relatando o que aconteceu. 

Neste momento votaremos um ato muito 
importante para a vida da Assembleia Legislativa, 
que tem o seguinte teor: 

 
ATO N.º 1625/2010 
 
Designa membros da Comissão 
Representativa da Assembleia 
Legislativa durante o recesso. 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais e com base 
no que dispõe o Art. 60, § 4º da 
Constituição Estadual e nas 
indicações partidárias, RESOLVE: 
 
Declarar eleitos os Deputados 
abaixo relacionados para comporem 
a Comissão Representativa da 
Assembleia Legislativa durante o 
recesso parlamentar, que ocorrerá 
no período de 23.12.2010 a 
31.01.2011. 
 

DEPUTADO PARTIDO 
ELCIO 
ALVARES 
(Presidente) 

DEM 

CLAUDIO 
VEREZA 

PT 

APARECIDA 
DENADAI 

PDT 

PAULO 
FOLETTO 

PSB 

JANETE DE SÁ PMN 
SÉRGIO 
BORGES 

PMDB 
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DOUTOR 
RAFAEL 
FAVATTO 

PR 

CÉSAR 
COLNAGO 

PSDB 

CACAU 
LORENZONI 

PP 

DARY PAGUNG PRP 
REGINALDO 
ALMEIDA 

PSC 

WANILDO 
SARNÁGLIA 

PT do B 

 
Palácio Domingos Martins, em 22 
de dezembro de 2010. (Pausa) 

 
Não havendo nenhuma alteração a fazer, 

coloco esses nomes para consideração do Plenário. 
Em votação o Ato n.º 1625/2010. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Parece-me que hoje, de acordo com o que foi 

decidido pelo Plenário, é o dia de anunciarmos o 
procedimento do sorteio dos gabinetes. Ficou claro 
que os novos deputados terão a localização dos 
gabinetes sorteados, e os atuais Senhores 
Parlamentares manterão os mesmos gabinetes. A 
Mesa examinará alguma troca que possa haver 
internamente, mas tudo seguindo o ato já publicado. 
 Informaram-nos que o ato que regulamenta 
a realização do sorteio previsto no art. 2.º do Ato 
n.º 1405, necessário de acordo com a decisão do 
Plenário, está sendo impresso. O Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun assumirá a Presidência e logo 
após lerá o Ato n.º 1624/2010, importante, para 
anunciarmos à imprensa o dia em que faremos o 
sorteio dos gabinetes e das garagens para os novos 
deputados. 
 Tenho a impressão de que esta sessão 
ordinária é a última que estou presidindo. E farei 
de uma maneira muito singela. Muito obrigado a 
todos os funcionários, a todos os Senhores 
Deputados. Senti-me muito feliz por presidir esta 
Assembleia Legislativa e com certa saudade. Mas 
não uma saudade do poder pelo poder, mas pela 
emoção e pelo idealismo. 
 Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, estimando 
que Deus nos proteja e ao longo da vida cada um 
possa realizar o trabalho que todo o Espírito Santo 
espera dos Senhores Deputados. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Assumo a Presidência neste 
momento e dou continuidade ao rito da sessão. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Cumprimentamos toda a 

Mesa Diretora pelo trabalho realizado ao longo 
desses dois anos. Cumprimentamos o Senhor 
Deputado Elcio Alvares, Presidente da Mesa 
Diretora, e todos os nossos colegas deputados.  

Cumprimentamos nosso amigo Givaldo 
Vieira, eleito para o cargo de vice-governador. 
Torcemos para que as ações de S. Ex.ª, em 
consonância com as do Governador eleito Renato 
Casagrande, deem certo a partir do dia 1.º de 
janeiro de 2011. Chancelamos o nosso apoio para 
que as ações sejam exitosas assim como foi o 
resultado eleitoral. 

Cumprimentamos o ex-ministro e deputado 
estadual, Senhor Elcio Alvares. A função de um 
presidente de uma Casa Legislativa estadual por mais 
que pareça ser de águas tranquilas, não é. É de águas 
turvas, com correntezas e que precisa do equilíbrio 
que V. Ex.ª teve para conduzir os destinos e o 
trabalho desta Casa. A Assembleia Legislativa conta 
com a Mesa Diretora e com os deputados em 
Plenário. Só a sapiência de V. Ex.ª fez com que esta 
Casa finalizasse este ano legislativo com muita 
tranquilidade.  
 Presididos pelo Senhor Deputado Elcio 
Alvares, todos nós tivemos a condição de votar, na 
semana passada, o maior projeto jamais votado nesta 
Casa: o Orçamento Estadual para o exercício de 
2011, que ultrapassou a casa dos doze bilhões de 
reais. Um orgulho para todos nós. Esse caminho foi 
trilhado e comandado pelo Senhor Presidente Elcio 
Alvares, a quem prestamos nossas homenagens. 
Naturalmente estaremos juntos na próxima 
legislatura.  
 Senhor Deputado Elcio Alvares, Presidente 
deste Poder, parabenizamos V. Ex.ª, desejando a toda 
sua família um Feliz Natal e um bom Ano-Novo! V. 
Ex.ª pode contar com o nosso apoio na próxima 
legislatura. 

Também desejamos um Feliz Natal a todos 
os deputados e a todos os servidores desta Casa de 
Leis, pedindo desculpas por qualquer incidente 
ocorrido. Volta e meia travamos um debate em 
Plenário, o que é normal, acontece também em 
relação aos servidores. Mas todo debate é salutar. E 
qualquer problema ocorrido entre nós, esperamos que 
tenha sido sanado. 
 Foi uma honra muito grande participar desta 
legislatura comandado por esta Mesa Diretora e 
trabalhar junto com o corpo técnico composto pelos 
servidores Carlos Eduardo Casa Grande, Júlio 
Chamoun e José Maria Pimenta. Tentaremos fazer 
um mandato ainda melhor na próxima legislatura, 
que se iniciará no dia 1.º de fevereiro de 2011.  
 Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, Vice-
Presidente desta Casa, também parabenizamos V. 
Ex.ª. Muito obrigado. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Giulianno e Paulo 
Roberto) 
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 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Obrigado a V. Ex.ª.  

Discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 281/2010. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Parabenizamos 
o ilustre Presidente Elcio Alvares pelas explicações 
corretas, honestas, dignas e honradas com relação à 
inviabilidade do pagamento dos atrasados do 
reajuste de 11.98%, pois depende do Governo do 
Estado. Vamos lutar em favor do pagamento, mas 
lutaremos no caminho correto. (Pausa) 
 Convoco os membros da Comissão de 
Justiça, Senhores Deputados Doutor Wolmar 
Campostrini, Claudio Vereza, Janete de Sá e Luzia 
Toledo.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
opinamos pela constitucionalidade do Projeto de 
Lei n.º 281/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 215/2010, revoga a Lei n.º 
4.463/1990, que proíbe o tráfego de qualquer tipo 
de veículo automotor de carga com mais de dois 
eixos ou com peso bruto total acima de quinze 
toneladas, em toda extensão da Rodovia do Sol/ 
ES. (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. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
  

A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – 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 – (RODRIGO 
CHAMOUN) - 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 
e Doutor Wolmar Campostrini.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 281/2010, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
215/2010, revoga a Lei n.º 4.463/1990, que proíbe 
o tráfego de qualquer tipo de veículos automotor 
de carga com mais de dois eixos ou com peso bruto 
total acima de quinze toneladas, em toda extensão 
da Rodovia do Sol/ ES. 
  O projeto visa melhorar a circulação de 
veículos naquela via tão utilizada tanto pela 
população capixaba quanto pelos turistas que 
visitam nosso Estado, razão pela qual opinamos 
pela aprovação da matéria. (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. SARGENTO VALTER DE 

PAULA - 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. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Euclério 
Sampaio) 

 
  O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - 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, trata-se do Projeto de Lei n.º 
281/2010, de iniciativa do Governo do Estado, que 
revoga a Lei n.º 4.463/1990, de 14 de novembro de 
1990, que proíbe o tráfego de qualquer tipo de 
veículo automotor de carga com mais de dois eixos 
ou com peso bruto total acima de quinze toneladas 
em toda a extensão da Rodovia do Sol - ES. 
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 A Lei n.º 4.463, nos arts. 1.º 2.º, diz: 
 

Art. 1.º - Fica proibido o tráfego de 
qualquer tipo de veículo automotor 
de carga com mais de (02) dois 
eixos ou com peso bruto total 
acima de 15 (quinze) toneladas, em 
toda a extensão da Rodovia do Sol- 
ES. 
 
Art. 2.º - Os veículos que se 
enquadrem nas proibições do 
artigo anterior, deverão utilizar a 
BR-101 Sul, obedecidos os 
entroncamentos. 
 

O Projeto de Lei n.º 281/2010, diz: 
 
Art. 1.º Fica revogada a Lei n.º 
4463, de 14 de novembro de 1990. 
 
Art. 2.º Permanece proibido o 
tráfego de qualquer tipo de veículo 
automotor de carga com mais de 02 
(dois) eixos ou com peso bruto total 
acima de 15 (quinze) toneladas em 
toda a extensão da Ponte Darcy 
Castelo de Mendonça. 

 
Art. 3º A autorização para o 
tráfego na Rodovia ES 060, de 
veículos de carga com mais de 02 
(dois) eixos ou com peso bruto total 
acima de (quinze) toneladas não 
exime os condutores ou 
proprietários dos veículos da 
responsabilidade quanto a 
eventuais danos causados à 
Rodovia ou a terceiros. 

 
Art. 4º Os veículos utilizados no 
transporte de areia, barro, terra ou 
similares deverão possuir, ao 
trafegar carregado na Rodovia ES 
060, cobertura e proteção 
necessárias que evitem 
derramamento do produto 
transportado. 
 
Art. 5.º Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Na verdade o Projeto de Lei n.º 281/2010 
revoga a lei anterior e a aprimora. Dessa forma, 
Senhores membros da Comissão de Infraestrutura, 
opinamos pela aprovação do projeto. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - 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 – (RODRIGO 

CHAMOUN) – 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, Da Vitória, 
Vandinho Leite e Doutor Rafael Favatto. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Temos em mãos o Projeto de Lei n.º 

281/2010, que revoga a Lei n.º 4.463/1990, que 
proíbe tráfego de qualquer tipo de veículo 
automotor de carga com mais de dois eixos ou com 
peso bruto total acima de quinze toneladas em toda 
a extensão da Rodovia do Sol-ES. As explicações 
técnicas já foram dadas pelo Senhor Deputado 
Marcelo Santos, presidente da Comissão de mérito. 
Assim sendo, opinamos pela aprovação do referido 
projeto. (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. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - Com o 

relator. 
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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 – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
281/2010. (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. 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 282/2010. 
 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, Janete 
de Sá, Doutor Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini e Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
o Projeto de Lei n.º 282/2010 autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Serviço Social do Comércio – 
Sesc, o imóvel onde está instalada a Residência 
Oficial de Santa Teresa. Atendendo à solicitação 
da Deputada Luzia Toledo, que tem o maior 
interesse nessa matéria, que é justa, opinamos pela 
constitucionalidade do projeto. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – 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, Sargento 
Valter de Paula e Luzia Toledo.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, relatamos pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 282/2010, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 216/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Serviço Social do Comércio – 
SESC, o imóvel onde está instalada a Residência 
Oficial de Santa Teresa. (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. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania.  

Senhor Presidente, antes de devolver o 
projeto à Mesa externamos aos companheiros 
parlamentares nossos desejos e votos de boas 
festas, de um bom Natal, de um ano promissor, e 
de muito trabalho para as Senhoras Deputadas e os 
Senhores Deputados. Desejamos também à 
sociedade capixaba um bom Natal e um bom ano 
de 2011. Desejamos que o próximo ano seja muito 
melhor do que foi o de 2010. 

Agradecemos aos servidores desta Casa 
que muito fizeram para nos ajudar no 
desenvolvimento do nosso trabalho diário, trabalho 
grandioso, que apresentamos tanto neste Plenário 
como, no nosso caso, na Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos. Na referida 
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Comissão tivemos o acompanhamento e o 
assessoramento de muitos servidores desta Casa, 
fazendo com que nosso trabalho pudesse ser mais 
produtivo. Sentimo-nos gratificada e agradecida 
pelo empenho dos servidores desta Assembleia 
Legislativa, assim como pela harmonia 
conquistada no Plenário desta Casa junto com 
nossos colegas de trabalho. Deixamos nosso abraço 
sincero externado a todos por meio da Senhora 
Deputada Estadual Luzia Toledo. (Pausa)  

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – 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 e Claudio Vereza.  

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

Turismo e Desporto, o Projeto de Lei n.º 282/2010 
é muito importante para o Estado do Espírito 
Santo, mas principalmente para o Município de 
Santa Teresa. Na verdade, nesta Casa já tínhamos 
votado a doação por meio de um projeto 
encaminhado pelo Poder Executivo à Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. 

O Governador Paulo Hartung, em conversa 
com o Senhor José Lino Sepulcre, presidente da 
Federação do Comércio – Fecomércio, entendeu 
que hoje no imóvel onde está instalada a 
Residência Oficial de Santa Teresa seria 
importante erguer um hotel feito pelo Serviço 
Social do Comércio – Sesc. Portanto, hoje esta 
Casa aprova primeiro a emancipação turística do 
Município de Santa Teresa. Temos uma beleza que 
todos conhecem, mas não podemos receber o turista 
com um hotel que atenda todo fluxo turístico. 
Teremos esse fluxo turístico atendido por meio do 
SESC.  

Parabenizamos o Governador Paulo Hartung; 
a Procuradoria-Geral do Estado – PGE; o Senhor 
Doutor Rodrigo Rabello Vieira, Procurador-Geral do 
Estado; a Senhora Ana Maria Carvalho Lauff, 
Subprocuradora-Geral para Assuntos 
Administrativos; e também o Secretário de 
Administração, pois todos foram incansáveis para 
que esse projeto chegasse aqui hoje.  

Cumprimentamos esta Casa, na figura do 
Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, Secretário-
Geral da Mesa, por agir com muita propriedade para 
que pudéssemos votar hoje, último dia de sessão 
ordinária deste ano legislativo, um projeto dessa 
importância. Agradecemos a Senhora Marisa 
Bevilacqua, enfim, a todos os funcionários que 
realmente trabalharam nessa direção. Nesse imóvel, 

composto de uma área medindo dez hectares, 
antiga Residência do Governo, será edificado um 
hotel nos padrões da colonização italiana. 
Realmente é um resgate do Município de Santa 
Teresa.  

Estamos muito feliz em relatar este projeto. 
Gostaríamos de agradecer aos nossos colegas de 
trabalho, e aos funcionários da Casa, se não 
pudermos agradecer agora, o faremos num 
momento oportuno. 
 Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 282/2010. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. FREITAS – 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. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Tendo em vista o 
requerimento que propusemos - e lido pela Mesa 
Diretora - de publicar na íntegra o pronunciamento 
do Senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, pedimos 
que a Mesa Diretora comunique oficialmente ao 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral que esta 
Casa de Leis, sob forma de parabenizar - não só S. 
Ex.ª, mas também o Tribunal - publicará na 
íntegra, nos Anais desta Casa, o pronunciamento 
de S. Ex.ª no dia da diplomação dos Deputados.  
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Deferido o pedido de V. Ex.ª. 

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, Doutor Rafael 
Favatto, Da Vitória e Vandinho Leite.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Finanças, o Projeto de Lei n.º 282/2010, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 216/2010, autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Serviço Social do 
Comércio - Sesc o imóvel onde está instalada a 
Residência Oficial de Santa Teresa. Todas as 
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demais Comissões opinaram pela aprovação da 
matéria, e também o fazemos opinando pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 282/2010. (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. 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 – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
282/2010. (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.  
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 02/2010. 
 A presente proposição depende do parecer da 
Mesa.  

Convoco os membros da Mesa Diretora, 
Senhores Deputados Dary Pagung e Doutor Rafael 
Favatto, a assumirem respectivamente a 1.ª e a 2.ª 
Secretarias. (Pausa) 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores Membros da Mesa, todas as 
Comissões já se pronunciaram. A Comissão de 
Justiça ofereceu parecer pela constitucionalidade do 
projeto e as Comissões de Saúde e de Finanças 
opinaram pela aprovação. O nosso parecer também é 
pela aprovação do Projeto de Resolução n.º 02/2010. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como vota o Senhor 1.º Secretário? 
  

O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Como vota o Senhor 2.º 
Secretário? 
  

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Aprovado o parecer. 
 Em discussão o Projeto de Resolução n.º 
02/2010. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Em Mesa para promulgação. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 12/2010. 
 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, Janete de Sá, Luzia 
Toledo e Doutor Hércules. 

Senhores Deputados, na sessão ordinária 
realizada dia 15 de dezembro de 2010 a relatora do 
projeto, Senhora Deputada Luzia Toledo, solicitou 
prazo regimental de até setenta e duas horas para 
oferecer parecer oral em Plenário. Tendo vencido 
esse prazo, concedo a palavra a S. Ex.ª para oferecer 
seu parecer. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, opinamos pela 
constitucionalidade do importante Projeto de 
Resolução n.º 12/2010, de autoria do Senhor 
Deputado Atayde Armani, que dispõe sobre a 
concessão do título de Emérito Professor aos 
integrantes do Quadro do Magistério Estadual. 
(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. DOUTOR HÉRCULES – Com a 

relatora. 
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 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com a 
relatora. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - A 

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

 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

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

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Luzia 
Toledo e Sargento Valter de Paula. 

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

da Cidadania, opinamos pela aprovação 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. (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. 
 
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. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sérgio Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) - Concedo a palavra à Comissão de 
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS) – Senhor Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Agricultura e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto e Janete de Sá.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Agricultura, opinamos pela aprovação 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. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 

   
O SR. FREITAS – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Agricultura. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(PAULO ROBERTO) - Senhor Presidente, pela 
ordem! Na forma regimental assumo a Presidência da 
Comissão de Finanças e faço uma ponderação: esse 
projeto trata da concessão de título de Emérito 
Professor aos integrantes do Quadro do Magistério 
Estadual, e, dessa forma a Comissão de Educação 
deve ser ouvida antes da Comissão de Finanças. Por 
essa razão, devolvo o projeto à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – 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, Senhores Deputados 
Sargento Valter de Paula, Luzia Toledo e Doutor 
Wolmar Campostrini. 

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

Educação, o Projeto de Resolução n.º 12/2010, de 
autoria do Senhor Deputado Atayde Armani, dispõe 
sobre a concessão de título de Emérito Professor aos 
integrantes do Quadro do Magistério Estadual. Na 
justificativa S. Ex.ª diz que o projeto tem por 
finalidade reconhecer a importância do trabalho dos 
profissionais da área de educação da rede pública 
estadual, que tanto contribuem para a formação dos 
nossos jovens, no exercício de função não menos 
importante do que a dos pais, no desenvolvimento da 
criança. 

Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Resolução n.º 12/2010. (Muito bem!) 
(Pausa) 
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Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 

- Com o relator. 
  

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 
  

O SR. VANDINHO LEITE – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Educação. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – 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, Da Vitória, Vandinho 
Leite e Doutor Rafael Favatto.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
acompanharemos o parecer das outras Comissões, 
porque o projeto tem um impacto financeiro muito 
pequeno. A aquisição de comendas não impacta tanto 
no orçamento da Assembleia Legislativa.  
 É importante valorizar os professores 
integrantes do Magistério estadual que, ao se 
aposentarem, tiverem prestado pelo menos dois 
terços do seu tempo de serviço em prol da educação, 
quer no efetivo exercício do magistério ou em 
funções administrativas ligadas à Secretaria de 
Estado da Educação. É fundamental essa valorização. 
 Ontem, o Senhor Haroldo Corrêa Rocha, 
Secretário de Estado da Educação, anunciou que 
provavelmente em março o Governo do Estado 
poderá conceder o bônus de desempenho para todos 
os integrantes de escolas estaduais que atingirem as 
metas que foram compromissadas no início do ano. 
 Saudamos os funcionários da Escola Estadual 
Nova Esperança e os da Escola Doutor Emílio 
Roberto Zanotti, de São Mateus. Essas escolas 
estaduais ficaram entre as vinte melhores do Espírito 
Santo. Portanto, parabenizamo-las bem como as 
demais escolas dos outros municípios que cumpriram 
as metas estabelecidas. Os profissionais dessas 
escolas que não faltaram ao trabalho poderão receber 
em março um bônus de desempenho. Não temos 
dúvida de que esse projeto corrobora para a 
valorização, cada dia mais, dos nossos professores e 
para a melhoria da qualidade da educação. Inclusive, 

o desafio do próximo Governo é melhorar a 
qualidade da nossa educação. O Fundeb já ampliou o 
número de vagas nas nossas escolas estaduais. 
Portanto, hoje o problema não é mais vagas em 
escolas, mas a melhoria da qualidade da educação. 
 Temos certeza de que os projetos que o 
Governo do Estado implantou na Secretaria de 
Educação e esse projeto, de autoria do Senhor 
Deputado Atayde Armani, que será aprovado hoje 
nesta Casa, estimularão os professores a se 
especializarem e assim oferecerem o melhor serviço 
na área educacional. 
 Mas, aproveitando a oportunidade, desejamos 
ao Senhor Deputado Vandinho Leite, Presidente da 
Comissão de Educação, futuro Secretário Estadual de 
Esportes, todo sucesso e toda sorte. Esperamos que 
V. Ex.ª aceite o convite do Senhor Luciano Rezende, 
deputado estadual eleito, genro do Senhor Deputado 
Claudio Vereza, e comece a praticar remo na baía de 
Vitória, para V. Ex.ª chegar mais disposto na 
Secretaria de Esportes e realizar um grande trabalho, 
que certamente será motivo de orgulho para todos 
nós, colegas desta legislatura. 
 Desta forma, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Resolução n.º 12/2010. (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. DA VITÓRIA - Com o relator. 

  
O SR. VANDINHO LEITE - 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 – (RODRIGO 
CHAMOUN) – A presente proposição depende do 
parecer da Mesa. 
 Convoco os Senhores Deputados Da Vitória 
e Doutor Hércules a assumirem respectivamente as 
1.ª e 2.ª Secretarias. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Mesa, nosso relato é 
pela aprovação do Projeto de Resolução n.º 12/2010. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como vota o Senhor 1.º Secretário? 
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 O SR. DA VITÓRIA - A favor. 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Como vota o Senhor 2.º 
Secretário? 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - A favor. 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Aprovado o parecer. 

Em discussão o Projeto de Resolução n.º 
12/2010. (Pausa) 

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

Em Mesa para promulgação. 
Senhores Deputados, passaremos à leitura do 

Ato n.º 1.624/2010, que diz: 
 

ATO N.º 1.624/2010 
Regulamenta a realização do sorteio 
previsto no art. 2.º do ato n.º 1405. 
 
Considerando o que dispõe o ato 
número 1405 de 20 de Outubro de 
2010 e em especial o contido no 
parágrafo único do artigo 2º do 
referido ato; 
 
Considerando a necessidade de 
regulamentar de forma democrática 
a ocupação dos Gabinetes 
Parlamentares, permitindo a 
participação igualitária de todos os 
Deputados recém eleitos; 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1.º - O sorteio a que se refere o 
ato 1405 de 20 de Outubro de 2010 
será realizado em 13 de Janeiro de 
2011 às 10:00horas na sala da 
Presidência, onde estará disponível 
um “croqui” com a localização dos 
gabinetes, para melhor orientação 
dos Senhores Deputados; 
 
Art. 2.º - Do sorteio constarão, todos 
os gabinetes parlamentares, sua 
respectiva garagem com o veículo 
utilizado pelos parlamentares não 
reeleitos; 

Parágrafo único – Em absoluto 
respeito ao princípio da 
economicidade, por já terem 
efetuado mudanças de “layout” em 
seus locais de trabalho, foi facultado 
aos Senhores Deputados Marcelo 
Coelho e Luciano Pereira, a opção 
de permanecerem em seus antigos 
gabinetes, sendo tal opção aceita 
pelo Senhor Deputado Luciano 
Pereira; 
 
Art. 3.º - Serão numerados de 01 
(um) a 15 (quinze) e devidamente 
assinados pelo Senhor Presidente da 
Mesa Diretora, (15) quinze cartões 
que serão acondicionados em 
recipiente opaco; 
 
Parágrafo único – A ordem de 
retirada dos cartões numerados 
obedecerá ao critério de quantidade 
de votos obtidos nas eleições 2010. 
 
Art. 4.º - Cada deputado, não 
reeleito e diplomado em 17 de 
dezembro de 2010, ou seu 
representante legal retirará um 
cartão cujo número indicará a sua 
ordem de escolha do gabinete com 
sua garagem e veículo; 
 
Parágrafo único – O representante 
legal a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser formalmente 
indicado à Mesa Diretora até o dia 
12 de janeiro de 2011; 
 
Art. 5.º - O não comparecimento do 
parlamentar, ou de seu represente 
legal ao ato de realização do sorteio 
implica na aceitação da distribuição 
a ser realizada pela Mesa Diretora; 
 
Art. 6.º - Este Ato entra em vigor a 
partir de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 22 
de dezembro de 2010. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
DARY PAGUNG 
1.º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 
2.º Secretário 

 
 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Esta é a última sessão 
ordinária do ano e como Líder do Governo nesta 
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Casa agradecemos a todos os Senhores 
Parlamentares a colaboração para que nosso 
trabalho fosse realizado a contento. O apoio de V. 
Ex.as possibilitou a análise, a tramitação e a 
votação de todos os projetos apresentados, 
inclusive os de origem do Governo e de outros 
órgãos estaduais. 
  Agradecemos também aos funcionários da 
Casa a agilidade dos serviços. Não os 
nominaremos porque talvez sejamos injusto com 
algum deles, mas agradecemos a todos a ajuda para 
que as sessões transcorressem de forma tranquila, 
com celeridade e a importância necessária que cada 
projeto exige. 
  Também agradecemos ao Senhor Presidente 
Elcio Alvares e aos demais membros da Mesa 
Diretora o carinho com que nos tratou. Estamos à 
disposição de todos para qualquer eventualidade. O 
nosso mandato parlamentar termina no dia 31 de 
janeiro de 2011, mas o nosso mandato como Líder do 
Governo Paulo Hartung termina no dia 31 de 
dezembro próximo.  

Agradecemos aos nossos Pares a 
colaboração, repetindo: estamos à disposição de 
todos para colaborar no que for necessário para que o 
mandato dos deputados reeleitos e o mandato de 
quem foi eleito pela primeira vez sejam realizados de 
maneira profícua, no sentido de ajudar ao povo do 
Estado do Espírito Santo a viver dias cada vez 
melhores. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Senhor Deputado Paulo Roberto, 
agradecemos a V. Ex.ª a atuação brilhante neste 
Parlamento. V. Ex.ª está de parabéns e deixa muitos 
amigos nesta Casa.  
 

 O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitamos a 
oportunidade para parabenizar o Senhor Deputado 
Paulo Roberto que se tornou Líder do Governo nesta 
Casa tão logo assumiu seu mandato, cerca de dois 
meses depois da nossa posse, a quem agradecemos a 
atenção a nós dispensada. Que S. Ex.ª leve a 
admiração deste Deputado pelo grande Líder que foi 
nesta Assembleia Legislativa.  

Senhor Deputado Paulo Roberto, grande 
liderança vinda do Município de São Mateus, leve 
essa mensagem no coração: nesta Casa fizemos 
grandes amigos. Com certeza esse amigo 
permanecerá durante os nossos próximos mandatos, e 
qualquer dia nos encontraremos e trabalharemos 
juntos novamente. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – O Presidente, de ofício, solicita 
recomposição de quorum para efeito de manutenção 
da sessão. 

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

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Da Vitória, Elcio Alvares, Euclério Sampaio, 
Freitas, Giulianno, Luzia Toledo, Sérgio 
Borges, Theodorico Ferraço e Wanildo 
Sarnáglia) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Givaldo Vieira, Janete 
de Sá, Marcelo Santos, Paulo Foletto, 
Paulo Roberto, Rodrigo Chamoun, 
Vandinho Leite e Sargento Valter de 
Paula) 

  
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CAHAMOUN) – Senhores Deputados, registraram 
presença treze Senhores Parlamentares.  
 Há quorum para manutenção da sessão. 
 
 Discussão única do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 188/2010. 
 Em discussão. (Pausa) 
  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo, na qualidade de autor do projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, evidentemente a 
Procuradoria do Governo do Estado entendeu vetar 
nosso projeto por meio da Mensagem de Veto n.º 
181/2010. Discordamos desse veto, porque o Inciso 
VIII do art. 24 da Constituição Federal, diz: 

 
Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
 
(...) 
 
VIII - responsabilidade por dano ao 
meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
 
(...) 

  
Entendemos, salvo melhor juízo, que é um 

dano ao consumidor o fato de as empresas de 
telefonia, de saneamento e de energia elétrica não 
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esclarecerem, na conta de água, de energia ou de 
telefone, o ICMS cobrado. Isso é uma caixa preta. 
Nós, consumidores, temos o direito de saber o que 
essas empresas estão cobrando de ICMS. Essa 
cobrança não tem que descer goela abaixo do 
consumidor, o mais prejudicado. Esse cálculo tem de 
ser amplamente detalhado e divulgado no boleto de 
cobrança de energia elétrica e de telefonia a ser pago 
pelo consumidor. 
 Lamentamos o entendimento da Procuradoria 
do Estado em vetar o Projeto de Lei n.º 188/2010, de 
nossa autoria. Naturalmente o veto é do Governador, 
mas quem dá o parecer é a Procuradoria do Estado, 
que faz até um brilhante relato. Porém, a Constituição 
Federal, no art. 24, com poucas letras e muito breve, 
diz:  
 

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
 
VI - ... 
 
VII - ... 
 
VIII- responsabilidade por dano 
meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, 
estético, turístico e paisagístico. 

 
 Infelizmente tivemos o nosso projeto vetado, 
porém votaremos contra esse veto. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Continua em discussão veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 188/2010. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Adiada por falta de quorum. 
  

(Comparece a Senhora Deputada 
Luzia Toledo) 

 
 Discussão única do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 316/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 316/2009. 
 Adiada por falta de quorum. 
 
 Discussão única do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 403/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 403/2009. 
 Adiada por falta de quorum. 

 Discussão única do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 176/2010. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto 
de Lei n.º 176/2010. 
 Adiada por falta de quorum. 
 
 Discussão única do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 494/2009. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto 
de Lei n.º 494/2009. 
 Adiada por falta de quorum.  
 

Discussão única do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 65/2009.  

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discuti-lo, 

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

de Lei n.º 65/2009.  
Adiada por falta de quorum.  
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 261/2010. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes.  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

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

Concedo a palavra ao Líder do PSB, Senhor 
Deputado Paulo Foletto.  
  

O SR. PAULO FOLETTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Informo a V. Ex.ª que os 
Senhores Deputados Sargento Valter de Paula e 
Freitas falarão em nome da Liderança do PSB. 

  
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

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

O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
- (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, público 
que nos assiste pela TV Assembleia, agradecemos ao 
Líder do PSB, Senhor Deputado Paulo Foletto, 
deputado federal eleito, a cessão do tempo da 
Liderança Partidária.  
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Parabenizamos cada deputado desta Casa 
pela convivência e pelos ensinamentos. 
Agradecemos ao Senhor Deputado Elcio Alvares, 
de uma forma muito especial, o zelo que teve pela 
nossa pessoa. Tivemos o prazer de servi-lo como 
soldado no Palácio Anchieta, e, portanto, temos 
estima e consideração por S. Ex.ª. O Deputado 
Elcio Alvares continua sendo o homem humilde 
que conhecemos quando ainda era Governador do 
Estado. S. Ex.ª continua sendo um mestre, um 
professor, e um homem em quem podemos nos 
espelhar. É um verdadeiro homem público, e 
ficamos muito feliz de conviver com S. Ex.ª. 

Saudamos também o companheiro, Senhor 
Deputado Givaldo Vieira, futuro Vice-Governador 
do Estado, Vereador pelo Município de Serra, 
assim como nós já fomos, e Secretário Municipal de 
Serra. S. Ex.ª representará nosso Município quando 
ocupar o cargo de Vice-Governador do Estado. 
Estamos muito feliz pela ascensão do Deputado 
Givaldo Vieira a Vice-Governador do Estado na 
próxima legislatura. 

Estamos, também, convencido de que nos 
empenhamos, para que o Governo Paulo Hartung 
continuasse avançando na administração. Também 
temos grande expectativa de que o Governador eleito, 
Senhor Renato Casagrande, realize um grande 
mandato. Dizem que o cargo de Vice-Governador do 
Estado é peça decorativa, mas não o é. Registramos 
que o Vice-Governador do Estado é um grande 
ajudador, um grande companheiro, e é dele que saem 
as grandes inspirações para a elaboração dos projetos. 
Portanto, sabemos que V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Givaldo Vieira, é uma pessoa leal e companheira. 
Nós, os serranos, estamos muito feliz pelo caráter, 
pela ética, e, sobretudo pelo homem S. Ex.a que é.  
 Saudamos a Bancada da Serra, na pessoa do 
deputado reeleito, Senhor Vandinho Leite, e futuro 
Secretário de Estado de Esportes e Lazer. Saudamos 
o companheiro Vereador pelo Município de Serra, 
Professor Roberto Carlos, que assumirá nesta Casa o 
cargo de Deputado Estadual na próxima legislatura. 
Saudamos o Senhor Deputado Wanildo Sarnáglia 
pela reeleição como Deputado Estadual. Saudamos a 
Bancada federal eleita da Serra: a Senhora Sueli 
Vidigal, o Senhor Carlos Manato e o Senhor Audifax 
Barcelos. 

 Gostaríamos de dizer, de forma especial, ao 
Senhor Governador Paulo Hartung do nosso respeito 
e do nosso carinho por S. Ex.ª. Pedimos a Deus que, 
em sua infinita bondade e misericórdia, estenda suas 
bênçãos sobre S. Ex.ª, para que continue sendo esse 
homem público exemplar e de tantas conquistas para 
o Estado do Espírito Santo. Agradeço a Deus tudo o 
que tem feito, pois foi bastante benevolente conosco. 
Deus concedeu uma recompensa ao Governador 
Paulo Hartung - um pouco injustiçado com a questão 
carcerária - de terminar o mandato de forma 
brilhante: transferindo os presos das delegacias. A 
última transferência foi realizada no bairro Novo 

Horizonte, onde o Senhor Deputado Givaldo Vieira 
esteve algumas vezes com a comunidade. 
Realmente este foi um grande presente que S. Ex.ª 
deu não a nossa comunidade, mas ao Estado do 
Espírito Santo. A retirada dos presos significa 
muito para nós: a ética e o respeito aos direitos 
humanos. Parabenizamos o Governador Paulo 
Hartung por todas as ações realizadas em todas as 
áreas. 
 Saudamos os Senhores Deputados Paulo 
Roberto, Líder do Governo, e Sérgio Borges, Vice-
Líder do Governo. Registramos a importância de 
cada um dos deputados para nós. 

Temos uma profunda admiração pelos 
órgãos públicos. Saudamos o Ministério Público na 
figura do Doutor Sérgio Alves Pereira, Promotor 
de Justiça, pela exemplar ação feita na 
cracolândia, demonstrando a parceria e 
importância que deve ter o Ministério Público. 
 Saudamos os novos Coronéis da Polícia 
Militar: Adauton da Silva Araújo, Ronalt Wilian de 
Oliveira, Carlos Alberto Liberato, Edmilson Moulin 
Ferreira, Emanoel Bermudes Santos, Dejanir Braz 
Pereira da Silva, Ocarly Freitas Barroso Junior e 
Anselmo Lima. 

Saudamos todos os setenta e oito prefeitos; 
presidentes das câmaras e vereadores. Saudamos 
especialmente o Senhor Sérgio Vidigal, Prefeito 
Municipal de Serra, dizendo que estamos conscientes 
do momento o Município passa. Mas torcemos muito 
para que as coisas possam ser efetivadas. 
 Terminamos nosso pronunciamento, dizendo 
que lamentavelmente encerramos nosso mandato de 
forma triste. Neste momento em que se comemora o 
Natal, e no apagar das luzes, a Polícia Militar, e nos 
incluímos como membro da corporação, não merece 
um gesto impensado e sem reflexão de denúncia de 
que no alto comando da Polícia Militar exista crime 
organizado. Esse crime organizado já foi 
desmantelado, desestruturado há muito tempo pelo 
Governador Paulo Hartung. As pessoas precisam 
entender que alguém tem de mandar e outros têm de 
obedecer. Lamentamos que algumas coisas mudaram 
e as pessoas não entenderam. 

Foi-se a época em que um capitão 
comandava um coronel. Lamentavelmente algumas 
pessoas têm saudades de algumas coisas que 
aconteceram no ex-governo do Senhor José Ignácio 
Ferreira. Um político notável, brilhante e que por 
benevolência acabou sendo envolvido. As pessoas 
têm de ter postura. 

Foi infeliz a matéria que passaram ao 
Ministério Público, porque o Senhor Coronel 
Oberacy Emmerich Júnior é um homem hoje que tem 
de ser respeitado e admirado por nós. Cometeu um 
equívoco o Senhor Coronel Oberacy Emmerich 
Júnior ao tentar conciliar e não aprofundar a crise 
existente na corporação, e não encaminhar para a 
corregedoria o caso do coronel ora em tela, que 
estava sendo investigado pela promotoria após o 



Vitória-ES, quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 Diário do Poder Legislativo - 13056 

vazamento de um diálogo gravado pelo Centro 
Integrado Operacional de Defesa Social - Ciodes; 
quis contemporizar e amenizar mandando para o 
Ministério Público. Mas temos plena convicção de 
que o futuro Governador Renato Casagrande, pelo 
muito que o conhecemos, não se deixará levar pela 
intimidação e ameaça.  

Não será com dossiês, não será com 
acusações que mudará a postura do futuro 
comandante da Polícia Militar. O comando da 
Polícia Militar será alguém escolhido dentro da 
visão do Governador eleito, Senhor Renato 
Casagrande e que servirá à sociedade. 

Lamentamos que esta mesma fonte que 
municiou o Ministério Público, não tenha 
municiado para melhorar a qualidade de vida do 
Hospital da Polícia Militar, para oxigenar aqueles 
companheiros que há mais de dez anos não têm 
promoção naquela Casa. Lamentamos que tenha se 
perdido tempo. 

 É triste quando o alto escalão trabalha 
puxando o tapete do outro. Um exemplo vivo do 
que é a boa harmonia está no Corpo de Bombeiros 
Militar, uma instituição que criou e cresceu muito 
devido a forma que tem trabalhado.  

Lamentamos este fato. Dizemos ao Senhor 
Coronel Oberacy Emmerich Júnior e a Polícia 
Militar que temos toda convicção e certeza de que 
as coisas caminharão de uma forma muito 
tranquila. Nós, militares e capixabas, temos 
convicção de que o Senhor Coronel Oberacy 
Emmerich Júnior prestou e presta um grande 
serviço à profissão.  

Desejamos sucesso a cada um de vocês. 
Muito obrigado a esta Casa de Leis pela 
oportunidade de servir neste período como 
Deputado Estadual. Um feliz 2011 a todos os 
capixabas e brasileiros. Parabéns a todos nós! 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Passo a Presidência ao Senhor 
Deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Assumo a presidência dos trabalhos e dou 
continuidade ao rito da sessão.  

Parabenizamos o Senhor Deputado Sargento 
Valter de Paula pelo brilhante mandato que teve na 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, cumprimentamos a Mesa 
Diretora, os funcionários desta Casa e os 
telespectadores da TV Assembleia. Assomamos a 
esta tribuna para nos despedir neste momento 

importante que vivemos com toda harmonia na 
Assembleia Legislativa e com o Governo do 
Estado.  

Mas antes gostaríamos de falar do último 
acontecimento desta legislatura e da importância 
do dia de ontem para o Município de São Mateus, 
que teve a presença do Governo do Estado, do 
colega de Parlamento, Senhor Deputado Paulo 
Roberto, e da sociedade mateense. Todos os nossos 
colegas, os Senhores Deputados Paulo Foletto, 
Luzia Toledo, Doutor Hércules, presidente da 
nossa Comissão de Saúde, desde o primeiro dia do 
nosso mandato são testemunhas da defesa 
veemente que fazemos pela Saúde do nosso 
Estado, em especial do norte do Estado do Espírito 
Santo, pela descentralização dos serviços de saúde 
do norte do Espírito Santo.  

Ontem, o nosso primeiro mandato teve o 
fechamento com chave de ouro. O Governo do 
Estado, o Secretário de Estado da Saúde, Senhor 
Anselmo Tozi, inaugurou mais oitenta leitos e mais 
doze leitos de UTI no Hospital Roberto Arnizaut 
Silvares. Recordamo-nos muito bem de como 
funcionava o hospital com apenas oito leitos de 
UTI, do estrangulamento que passava pelo volume 
de pacientes. Quando chegava um doente que 
precisava de UTI, ele ia para o setor de emergência 
entubado e saíamos em busca de um leito de UTI 
estado afora. Quando localizávamos ou quando o 
Estado comprava um leito de UTI na rede 
particular, porque não encontrava na rede pública, 
ainda tínhamos que acionar o transporte que vinha 
de Vitória para levar esse paciente. Foi um 
sofrimento muito grande.  

Ontem, inauguramos mais doze leitos de 
UTI perfazendo um total de vinte leitos no hospital 
Roberto Arnizaut Silvares. Mas fomos além da 
expectativa. Conseguimos marcar uma página 
histórica no serviço de saúde do Município de São 
Mateus. Conseguimos ser o primeiro município do 
norte a ter o serviço de oncologia. Estamos 
caminhando para ter radioterapia e quimioterapia.  

Estamos extremamente feliz, honrado e 
muito lisonjeado, terminando este mandato que foi 
um ciclo de aprendizado em nossa vida junto dos 
meus colegas Deputados e do Governo Paulo 
Hartung. Tivemos a oportunidade ímpar de fazer 
parte deste momento extraordinário da transformação 
política do Estado do Espírito Santo. Sem contar que 
já tínhamos inaugurado a nossa clínica de 
hemodiálise durante o nosso mandato e já havíamos 
inaugurado os serviços de neurologia do Hospital 
Roberto Arnizaut Silvares. 
 Em se tratando da área de Saúde, bandeira 
que venho defender nesta Assembleia Legislativa, 
digo que eu não poderia viver momento de mais 
agradecimento e de maior vitória do que este, pois 
posso contar todas as obras concluídas, inauguradas 
dentro deste mandato. Estou muito feliz e agradeço 
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ao Governador Paulo Hartung, bem como a todo o 
conjunto do Governo e ao Secretário de Estado de 
Saúde, Senhor Anselmo Tozi, que não mediu 
esforços para atender nossas demandas. 
 Senhor Presidente, claro que ainda temos 
muito a conquistar, pois não conseguimos a UTIN 
– UTI Neonatal; ela já está mais próxima, isto é, 
existe no Município de Linhares. Mas é óbvio que 
precisamos dela dentro do nosso município, 
município polo que atende a uma região pobre e de 
baixo IDH. Observamos que o índice de 
mortalidade infantil é muito alto naquela região. 
Portanto, temos muito ainda para conquistar. Mas é 
óbvio que temos de reconhecer os grandes avanços 
e o grande passo que demos. Temos convicção de 
que a sociedade capixaba, especialmente a 
sociedade do Norte do Estado, está feliz com a 
nossa representatividade e isso foi demonstrado 
nas urnas, quando dobramos o número de votos 
recebidos nas eleições de 2010. Se Deus quiser 
estaremos novamente neste Parlamento na próxima 
legislatura, que se iniciará em 1.º de fevereiro de 
2011 e terminará em 31 de janeiro de 2015, para 
defender os interesses dos capixabas e das regiões 
Norte e Noroeste do Estado do Espírito Santo, que 
são pobres e carecem de representatividade. 
 Agradecemos a todos os colegas deputados 

que souberam entender desde o primeiro momento 
a nossa bandeira, a necessidade de centralizarmos 
os serviços de Saúde e votaram neste Plenário a 
favor das nossas reivindicações, autorizaram todos 
os investimentos que o Governo fez para o Norte 
do Estado do Espírito Santo, especialmente os 
investimentos na área da Saúde.  

Portanto, agradeço a cada um dos Senhores 
pela paciência comigo, pois cheguei a esta Casa de 
Leis como um aluno, pois nunca havia militado na 
vida pública, não tinha nenhuma experiência e S. 
Ex.as foram extremamente pacientes. Hoje posso 
dizer que fiz um curso intensivo, quatro anos, 
aprendendo a ser um parlamentar. Se Deus quiser 
voltarei no ano que vem com o mesmo espírito de 
irmandade, de unidade e de convergência para 
continuarmos fazendo esse papel bonito.  
 

O Sr. Paulo Foletto – Só reforçamos para 
a população do Município de São Mateus e de toda 
a região Norte do Estado, que tem inúmeras 
dificuldades de desenvolvimento, como V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Freitas, mesmo frisou. Realmente 
aquela região é a que tem o menor Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH - do Estado do 
Espírito Santo. Parabenizamos V. Ex.ª, Deputado 
Freitas, pela bandeira voltada para a área da Saúde. 
Somos testemunha disso, não só por sermos colega 
de partido, pois V. Ex.ª veio para o PSB para honra 
nossa, mas pela bandeira que defendeu levando 
muita obra para o Município de São Mateus e para a 
região Norte do Estado, depois que assumiu o 

mandato de Deputado nesta Assembleia 
Legislativa, nesses últimos quatro anos. Por justiça 
V. Ex.ª foi reconduzido a esta Casa para exercer 
mais um mandato. Conte conosco no Congresso 
Federal, com relação aos projetos de V. Ex.a. 

Agradeço por conceder o aparte. 
 
O SR. FREITAS - Muito obrigado, Senhor 

Deputado e médico Paulo Foletto, que enaltece 
muito o nosso pronunciamento. 

Ao final desta fala, gostaríamos de ser justo 
com os funcionários do nosso gabinete 
parlamentar. Cumprimentamos e agradecemos 
cada membro do nosso gabinete, do menor ao 
maior, que não mediu esforços, assim como nós; 
tivemos que montar um gabinete, buscar parceiros 
que quisessem colaborar. A maioria sem 
experiência, mas também não mediram esforços e 
fizeram um aprendizado junto conosco. Temos que 
comemorar juntos as grandes conquistas que 
tivemos ao longo deste mandato e essa votação 
expressiva da última eleição que nos traz de volta a 
esta Casa para exercermos mais um mandato. 
Muito obrigado. 

Agradecemos a Deus a oportunidade, pois 
Ele esteve presente nos iluminando, nos orientando 
e nos conduzindo para vencermos as adversidades 
e os desafios. 

Desejo um Feliz Natal a cada um dos meus 
colegas deputados e funcionários desta Casa e aos 
funcionários do meu gabinete. Que tenhamos um 
ano de 2011 com muita prosperidade. Muito 
obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG) 

– Findo o tempo destinado às Lideranças Partidárias, 
concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo, 
oradora inscrita. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje, quarta-feira, 
último dia de sessão, é um dia de despedida e mesmo 
assim esta Casa vota com propriedade projetos 
importantes.  
 Hoje é dia de agradecimento. E agradeço 
muito a Deus minha saúde, o tanto que trabalhamos, 
tudo o que aprovamos, tudo o que levamos para o 
Interior. Agradeço também ao Governador Paulo 
Hartung e a toda sua equipe. Chamo a atenção para a 
Secretaria de Turismo, onde trabalhamos em 
conjunto, obtendo um trabalho que faz a diferença no 
Estado do Espírito Santo.  

A Comissão de Turismo trabalhou 
permanentemente com todos os segmentos do 
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turismo. Em nome de todos cito o do Secretário 
João Felício Scárdua bem como a da Subsecretária 
Flávia Cisne, ex-prefeita de Mimoso do Sul, S. 
Ex.as, que não nos faltaram e nós não faltamos à 
Secretaria. 
 Agradeço, ainda, de forma especial ao 
Secretário de Estado da Saúde Anselmo Tozi e a 
todos os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, 
e chamo a atenção para o Senhor Cláudio Márcio 
do Nascimento, do setor de Convênios, S. Ex.as não 
faltaram com nenhuma das atitudes deles, não 
faltaram ao projeto da Fazenda da Esperança. 
 A partir de hoje até sexta-feira desta 
semana, com certeza, será liberado o crédito para a 
Fazenda da Esperança de Colatina. O Governador 
autorizou o crédito. Agradeço ao Secretário de 
Planejamento Guerino Balestrassi o trabalho; 
parabenizo o Secretário de Estado da Saúde Anselmo 
Tozi, por intermédio dos técnicos da Secretaria, e 
agradeço a convivência harmoniosa e agradeço a S. 
Ex.as o resultado, ou seja, a Fazenda da Esperança de 
Alegre e, agora, a de Colatina. Podem ter certeza de 
que foi um presente em minha vida trabalhar sério 
contra todos os vícios, todas as drogas - o álcool é 
o início de todas elas - principalmente o crack, que 
virou uma epidemia. 
 Saímos desta Casa e deste mandato, de 
cabeça erguida e feliz. Agradeço a Deus a 
oportunidade de trabalhar com algo tão sério e tão 
necessário à sociedade. E nesse sentido envolvo os 
procuradores da PGE que não nos faltaram. Sozinha 
não faz absolutamente nada.  
 Agradeço a Doutora Ana Maria Carvalho 
Lauff e o Procurador-Geral do Estado Rodrigo 
Rabello Vieira que foram fantásticos; e a todos os 
procuradores. A PGE foi muito competente no 
desenvolvimento do trabalho e, ao mesmo tempo, 
independente. 
 Agradeço aos nossos colegas deputados e 
faço em nome da Senhora Deputada Janete de Sá. 
Devolvo a S. Ex. ª a gentileza para conosco. O que 
está faltando entre os seres humanos é a gentileza, 
esse sentimento maior que nos liga, o carinho e o 
amor.  
 Agradeço a todos os colegas parlamentares o 
convívio saudável, bom e, ao mesmo tempo, com 
uma reciprocidade de trabalho muito grande; aos 
técnicos desta Casa a começar pelos funcionários da 
TV Assembleia que realizaram um trabalho 
magnífico este ano, embora realizem todos os anos, 
mas este foi muito produtivo para esta Casa. 
 Agradeço às taquigrafas o trabalho que 
desenvolvem, nossas companheiras que prestam 
atenção ao que falamos para registrarem e se surge 
alguma dúvida nos perguntam. Às vezes as pessoas 
não dão o valor que as taquigrafas têm, mas sou grata 
ao trabalho de todos. Um abraço. 

Agradeço à equipe que trabalha no som. As 
pessoas não veem, mas o som é muito importante 
para que possamos interagir com a sociedade. É por 

intermédio da TV Assembleia que conseguimos isso. 
Agradeço a todos os técnicos desta Casa em nome do 
Senhor Carlos Eduardo Casa Grande; aos seguranças 
que têm sido fantásticos; ao Cerimonial e às 
diretorias. 

Agradeço aos funcionários do meu gabinete e 
a todas as pessoas que trabalham comigo. Agradeço 
ao Senhor Wander Santos Siqueira. Se não fosse ele, 
não teria alcançado o resultado que obtive. Junto com 
ele estão os Senhores Sérgio Lemos Rodrigues, 
Lenora Pereira Coelho, Regina Coeli Firme do 
Espírito Santo e Neuzely Sperandio, que realiza um 
trabalho brilhante nas sessões solenes. Agradeço, em 
nome da Senhora Zulirman Carla Sales, 
coordenadora da saúde, que realiza um trabalho 
difícil de ser realizado, aos servidores que trabalham 
na área da Saúde nesta Casa. 

Hoje aprovamos o Projeto de Lei n.º 
282/2010 com a ajuda da Procuradoria-Geral do 
Estado – PGE, da Procuradoria da Assembleia 
Legislativa e do Senhor Carlos Eduardo Casa 
Grande. Hoje ou amanhã essa proposição será 
sancionada pelo Governador do Estado. Foi uma 
luta, não foi fácil. Mas conseguimos a aprovação 
desse projeto que emancipará turisticamente Santa 
Teresa. 

O Projeto de Lei n.º 282/2010 propõe a 
doação ao Serviço Social do Comércio – Sesc do 
imóvel onde está instalada a residência oficial do 
Governo, situado em Santa Teresa, na localidade 
denominada Caminho da Penha, cuja destinação 
será para a construção de um hotel, bem como a 
instalação de projetos de turismo e lazer. 

Aquele Município terá um hotel nos padrões 
da colonização italiana, que será construído pelo 
Sesc. Agora é com o Senhor Gutman Uchôa de 
Mendonça, diretor do Sesc, e com o Senhor José Lino 
Sepulcri, presidente da Federação do Comércio, a 
quem cumprimentamos com muito carinho.  
 Quando acontece a Carretela Del Vin, uma 
festa maravilhosa, linda, poucos podem pernoitar 
em Santa Teresa, porque não tem hotel suficiente 
para o número de pessoas que se deslocam até aquele 
Município. Muitos têm de voltar. Logicamente que 
naquela cidade existem várias pousadas 
maravilhosas, que não suportam a quantidade de 
turistas. Mas com certeza o Senhor Gutman Uchôa 
de Mendonça, amigo pessoal, dará a celeridade de 
sempre a esta grande obra do Sesc no Estado do 
Espírito Santo. É uma bela oportunidade.  

O Governador Paulo Hartung foi 
maravilhoso. Empenhou-se tanto quanto nós na 
aprovação do Projeto de Lei n.º 282/2010, referente à 
construção de um hotel que será erguido na área onde 
antes era a casa de verão do governador, construída 
na época do então governador Christiano Dias Lopes.  

Mais uma vez falamos aos funcionários desta 
Casa que somos extremamente grata pelo carinho, 
pelo sorriso e pelo abraço. E, em nome dos Senhores 
José Maria Pimenta, que é uma pessoa que faz uma 
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enorme diferença nesta Casa, amigo de todos, e do 
Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, sem a ajuda de 
S. S.a não teríamos aprovado o Projeto de Lei n.º 
282/2010, abraçamos a todos. 
  Desejamos um feliz Natal, que Deus abençoe 
a todos os capixabas e esteja no coração de cada um 
para que possamos celebrar o nascimento de Cristo 
com muita fé, alegria e com muita consciência de 
nossa fé. Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Rafael Favatto, orador inscrito. (Pausa) 

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

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, encerrando o 
período legislativo de quatro anos, além do ano de 
2010, deixamos um palavra de agradecimento a todos 
que direta ou indiretamente se envolvem com o nosso 
trabalho. E não é pouco trabalho; os deputados 
trabalham muito. Não há deputado que não trabalhe. 
Há um engano por parte de alguns que acham que a 
vida de um político, que a vida de um deputado é 
uma vida tranquila, mas não é, é uma vida intensa; o 
deputado cumpre uma agenda muito intensa e de 
muito trabalho.  

Muitas pessoas se envolvem para que 
exerçamos este mandato, além das equipes de 
gabinete. Todas as equipes da Assembleia Legislativa 
estão envolvidas com o trabalho parlamentar e com a 
intercomunicação entre os Senhores Deputados, 
porque ninguém trabalha sozinho. As comissões são 
coletivas, o Plenário é coletivo, enfim, esta Casa é 
um colegiado.  

Então, os nossos agradecimentos 
generalizados ao eleitorado que nos traz para esta 
Casa, aos apoiadores que nos acompanham nas 
reuniões de prestações de contas e que nos 
acompanham nas reuniões de planejamento e de 
avaliação desse planejamento. Realizaremos o nosso 
planejamento no mês de fevereiro, mas já tivemos 
uma reunião de prestação de contas, há alguns dias, 
em 13 de dezembro de 2010, com a participação 
significativa de representantes de vários segmentos. 
Essas pessoas fazem parte do nosso mandato. Então, 
esta é uma palavra de agradecimento a todas essas 
pessoas. 
 Ficamos feliz que para compor a equipe do 
novo Governo Estadual estão indo pessoas ligadas a 
esta Casa, a começar pelo nosso colega, Senhor 
Deputado Givaldo Vieira, Vice-Governador do 
Estado eleito. E hoje tivemos a notícia de que uma 
ex-colega de Plenário, Senhora Sandra Maria 
Wernersbach Cola, ex-taquígrafa desta Casa, 
assumirá a Superintendência Estadual de 
Comunicação. Sandra é nossa colega jornalista 

atuante na área, fundadora de um jornal na região 
serrana e é filha do ex-deputado estadual mais idoso 
ainda vivo, o Senhor Gustavo Wernersbach. Enfim, o 
Senhor Renato Casagrande absorve parte do Poder 
Legislativo para sua equipe de governo. Vivemos 
assim um período de transição, de continuidade, mas 
com avanços. 
 Vemos a Senhora Dilma Rousseff, Presidenta 
eleita, montando sua equipe no dia de hoje, 
possivelmente anunciando os últimos dois ministros, 
assim como vemos também nesses dias o Senhor 
Renato Casagrande, Governador eleito, anunciando 
seus últimos secretários. Então, vivemos um 
momento de expectativa positiva. 
 Uma pesquisa do instituto Datafolha, 
publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, fala 
que a Senhora Dilma Rousseff, Presidenta eleita, tem 
na população uma expectativa de um governo tão 
bom ou melhor do que o do Presidente Lula. Coisa 
semelhante acontece no Estado do Espírito Santo: 
estamos na expectativa de que o Senhor Renato 
Casagrande, Governador eleito, faça um governo 
excelente juntamente com a equipe, dando 
continuidade aos avanços tão importantes no Estado, 
nos últimos anos, sob o comando do Senhor 
Governador Paulo Hartung. Há muito que fazer, é 
lógico, e cremos que esse novo governo o fará. 
 Infelizmente, por algum lapso burocrático, os 
relatórios das comissões e das frentes parlamentares 
que presidimos não chegaram a este Plenário. Os 
relatórios foram feitos, mas não vieram ao 
Expediente do Plenário, mas estão consignados e 
serão encaminhados à Comissão de Recesso para que 
sejam publicados, porque foi muito trabalho realizado 
na Comissão de Cultura, na Comissão Especial de 
Infraestrutura e Logística, na Frente Parlamentar em 
Defesa da Micro e Pequena Empresa e na Frente 
Parlamentar em Defesa da Assistência Social. 
 Realizamos muitas audiências públicas, 
muitos seminários e atividades externas a esta Casa 
de Leis. Enfim, cumprimos com o dever para o qual 
fomos designados por meio do voto da população. 
Esperamos, no próximo período, dar continuidade a 
esse trabalho, avançando ainda mais, nos dedicando 
ainda mais, apesar dos nossos quase sessenta e um 
anos de idade, cadeirante há quarenta e cinco e, 
graças a Deus, com condições de sobreviver nesta 
condição, felicidade que outros não tiveram. Tivemos 
oportunidades e condições de levar uma vida normal 
mesmo nos locomovendo nesse veículo chamado 
cadeira de rodas. Somos gratos a Deus, à família, aos 
companheiros de comunidade, de partido e de 
Plenário. Temos de agradecer todas as graças e 
bênçãos recebidas.  
 Que tenhamos um bom Natal e um bom Ano-
Novo, com prosperidade, saúde, alegria e paz na 
próxima legislatura. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
- Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules, orador inscrito.  
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, estamos em 
momento de agradecimento. Assim, agradecemos a 
Deus esses quatro anos que lutamos nesta Casa 
defendendo o cidadão que não tem uma Tribuna 
para se manifestar; aos Deputados desta Casa, pois 
ontem, neste Plenário, tivemos a votação do 
projeto de aumento do salário dos Deputados, uma 
votação polêmica em que votamos contra a 
matéria, não é segredo. Naturalmente, caberá a 
população julgar a decisão e o passo de cada 
parlamentar. Porém, os colegas que votaram a 
favor do aumento tiveram o máximo de respeito ao 
posicionamento de cada um. Já assistimos 
verdadeiras batalhas e acusações neste Plenário em 
outros tempos, diferentemente do que assistimos 
ontem nesta Casa. Agradecemos aos servidores do 
nosso gabinete, principalmente aos que trabalham 
conosco há muitos anos; aos servidores da 
Assembleia Legislativa que sempre foram solícitos, 
educados, e que nos ajudaram desde o primeiro dia 
da nossa posse, devido a nossa falta de experiência 
nesta Casa, a desempenhar o nosso trabalho. 
Agradecemos também os servidores da nossa 
Associação Beneficente, instalada no Município de 
Vila Velha, que trabalham muito em favor da nossa 
população carente, principalmente na área da Saúde. 
Agradecemos aos eleitores que votaram ou não neste 
Deputado; aos eleitores que na última eleição para 
vereador pelo Município de Vila Velha nos elegeram, 
e fomos o mais votado no município. Da mesma 
forma para deputado estadual, há quatro anos, 
também fomos mais votado no Município de Vila 
Velha. Nessa última eleição também não foi 
diferente, fomos o Deputado Estadual mais votado no 
Município de Vila Velha. Então, agradecemos à 
população daquele Município.  

Para prefeito de Vila Velha perdemos a 
eleição. Mas, esperamos que o povo de Vila Velha 
tenha acertado na escolha para prefeito daquele 
município; que o prefeito tenha desempenhado o 
mandato de acordo com o que prometeu à população 
de Vila Velha. Cabe ao eleitor julgar, não cabe a um 
candidato que perdeu a eleição fazê-lo. Mas cabe a 
nós, a partir do próximo ano, cobrar as promessas 
feitas nos palanques, na televisão, na grande 
imprensa, nas quais o povo de Vila Velha acreditou.  

Todavia, o momento não é de falar em 
eleição, principalmente de águas passadas. O 
momento é de alegria, de gratidão, de agradecer aos 
funcionários da Comissão de Saúde que durante 
quatro anos foi presidida por nós. A nossa gratidão e 
o nosso eterno respeito a todos os deputados 
membros da Comissão de Saúde e aos funcionários 
daquela Comissão.  

Desejamos um Natal e um Ano-Novo muito 
próspero, muito bom, com muita saúde para todos, 
principalmente com relação à Saúde. Teremos uma 
luta intensa a partir de fevereiro. Inclusive, contamos 

com o Deputado Paulo Foletto, aqui presente, 
médico, eleito deputado federal; com o Senhor 
Deputado César Colnago, também médico e 
também eleito para a Câmara dos Deputados; com 
o Deputado Federal eleito, Jorge Silva, do Norte do 
Estado; com o Senhor Lelo Coimbra, Presidente do 
PMDB, também médico; com o Senhor Carlos 
Manato, também médico. Em uma bancada de dez 
deputados federais teremos cinco médicos. 
Portanto, poderemos brigar muito pela tramitação 
da Proposta de Emenda Constitucional n.º 29 da 
Saúde. Falamos sobre esse assunto hoje, pela manhã, 
em uma emissora de TV, e depois em uma emissora 
de rádio. A referida PEC está aprovada no Congresso 
há dez anos e não anda. São dez anos, não são dez 
dias. Lamentamos que ela não tenha prioridade no 
Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no 
Senado para estabelecer o mínimo de doze por cento 
dos governos na Saúde.  

Não nos venham com essa conversa para boi 
dormir, desculpem-nos o termo chulo, de dizer que 
temos dez deputados federais representando o Estado 
do Espírito Santo, e o Estado de São Paulo tem 
setenta deputados federais. O ex-senador João 
Calmon era daqui e aprovou o mínimo para a 
Educação, porque foi um homem determinado. S. 
Ex.ª bateu nessa tecla o tempo todo, igual ao que 
fazemos agora com relação à Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 29. É preciso que o Governo 
Federal dê prioridade a essa PEC.  

O Governo do Estado tem feito muito pela 
área da Saúde, mas é preciso fazer muito mais. 
Inclusive está doando sessenta e seis Unidades de 
Saúde para vários municípios, obrigação do 
município. Mas o Governo Estadual nunca cruzou os 
braços com relação a isso. É preciso que haja 
prioridade por parte das prefeituras e dos prefeitos, 
porque o problema da Saúde é sério. As Unidades 
Sanitárias e os Prontos Atendimentos têm de 
funcionar, mas lamentavelmente não vemos isso 
acontecendo. Funcionam mais ou menos. Se nós, 
políticos, ficarmos de braços cruzados vendo isso 
acontecer, viraremos um político mais ou menos 
também.  

Não podemos oferecer ao cidadão uma 
assistência à Saúde mais ou menos. Temos de 
oferecer a melhor Saúde, porque o povo merece. Para 
isso, é preciso investir nos municípios, para que os 
prefeitos abram os Prontos Atendimentos e façam as 
Unidades Sanitárias funcionarem. Num Pronto 
Atendimento tem que ter um ginecologista, um 
pediatra e um clínico-geral para funcionar direitinho. 
O PA também tem que ter pequenas cirurgias, raios-x 
funcionando, repouso e outros tipos de atendimento 
de urgências, para não impactar os prontos-socorros. 
Vemos que isso vem acontecendo em várias regiões 
em nosso Estado.  

Agradecemos à Mesa Diretora a brilhante 
forma com que conduziu os trabalhos deste Poder. 
Para quem não sabe o Presidente, o 1.º Secretário e o 
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2.º Secretário não têm remuneração extra nenhuma, 
eles tem mais trabalho do que nós, deputados. 
Agradecemos ao Presidente desta Casa, Deputado 
Elcio Alvares; ao 1.º Secretário, Deputado Dary 
Pagung, e ao 2.º Secretário, Deputado Givaldo 
Vieira, que está saindo para assumir a vice-
governadoria do Estado. Dizemos da nossa 
admiração e gratidão a S. Ex.ª. Agradecemos ao 
Governador Paulo Hartung e a toda equipe o trabalho 
maravilhoso nesses oito anos a frente do Governo do 
Estado. Temos certeza absoluta, Senhor Governador 
Paulo Hartung, de que o povo capixaba jamais se 
esquecerá de como V. Ex.ª encontrou, e de como 
entregará o Governo a partir do dia 1.º de janeiro de 
2011.  

Temos certeza também de que ajudaremos o 
futuro Governador Renato Casagrande e toda a 
equipe a fazer um trabalho tão importante como fez o 
Governador Paulo Hartung. O Governador eleito 
Renato Casagrande soube escalar um time de 
primeira categoria, e o Governador Paulo Hartung é 
um craque. S. Ex.ª disse: Se tiver que ensinar o meu 
secretário o que ele tem que fazer, eu não vou ser 
Governador, vou ser secretário.  

Um feliz Natal e um Ano-Novo muito bom. 
Que Deus continue a proteger todos nós. (Muito 
bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
- Concedo a palavra ao Senhor Deputado César 
Colnago, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá, oradora inscrita. (Pausa) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

Presidente, declino. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Da Vitória, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Givaldo Vieira, orador inscrito.  
 

O SR. GIVALDO VIEIRA - (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, assomo a esta tribuna tomado 
pela emoção. Faço aqui a minha despedida deste 
Poder que aprendi a admirar, a respeitar como digno 
representante do conjunto do pensamento da 
sociedade capixaba. 

Talvez muito mais leve comigo do que tenho 
deixado, no momento em que deixo esta Casa depois 
desses quatro anos. Mas procurei durante este tempo 
me conduzir da melhor maneira possível, respeitando 
a expectativa dos nossos eleitores, dos cidadãos, 
respeitando e aprendendo com a convivência 
contínua com os colegas.  

A passagem por esta Casa certamente me 
tornou diferente do que quando iniciei o mandato. 
Neste momento passa por mim um filme desses 
quatro anos, o momento da chegada aqui, os 

primeiros contatos, as primeiras intervenções em 
Plenário, as primeiras propostas de projetos de lei, 
os primeiros momentos de debate nesta Casa, ainda 
dando os primeiros passos como parlamentar 
estadual. 

Tive oportunidade de conviver aqui com 
figuras de grande experiência política, como o 
Senhor Deputado Claudio Vereza, nosso colega de 
Bancada, figura experiente de reconhecida atuação 
nesta Casa de Leis, meu líder de bancada e figura 
com quem aprendi a me conduzir nesses trabalhos 
muitas vezes difíceis, espinhosos nos momentos 
em que temos que tomar decisões.  

Convivi também com figuras da 
experiência dos Senhores Deputados Theodorico 
Ferraço e Elcio Alvares, nosso atual presidente, a 
quem quero render uma homenagem. Conhecia S. 
Ex.ª de pouco conviver no Plenário desta Casa. Em 
certo momento fui convidado a compor com S. 
Ex.ª e com o Senhor Deputado Marcelo Coelho a 
chapa que tem dirigido esta Casa até o momento, 
agora com a presença do Senhor Deputado Dary 
Pagung na 1.ª Secretaria. 
 Lembro-me de que fui procurado por 
diversos colegas do partido e do Movimento dos 
Direitos Humanos me alertando que estaria me 
unindo a uma figura que representava a continuidade 
da ditadura militar e que estaria, ao me juntar ao 
Senhor Deputado Elcio Alvares na condução da 
Casa, manchando minha trajetória política. 
 Acreditei na possibilidade da convivência 
com as diferenças e no comportamento daquele 
deputado como Líder do Governo que já tinha sido 
na Casa, e hoje posso dizer que o Senhor Deputado 
Elcio Alvares é um parlamentar experiente que já 
exerceu elevados cargos em nosso Estado e em 
nosso País. Foi governador do Estado, ministro por 
duas vezes, senador da república, líder do governo, e 
deputado federal. S. Ex.ª me surpreendeu 
positivamente de uma maneira tocante. Já com a 
idade avançada, com toda essa experiência, viveu e 
vive o mandato de deputado estadual até o momento 
e tem vivido a condição de presidente da Assembleia 
Legislativa como se fosse a primeira oportunidade, 
dedicando-se a ela com carinho, com respeito. S. Ex.ª 
me consultou em todas as decisões e me alegro em 
concluir meu mandato com S. Ex.ª parcialmente, 
porque me despeço um pouco antes; a Mesa segue o 
mandato até dia 31 de janeiro. Alegro-me de 
compartilhar com S. Ex.ª e, sob a sua liderança, 
importantes avanços administrativos e políticos que 
esta Casa teve, dando continuidade a outros tantos 
iniciados por colegas que recentemente presidiram 
esta Casa, desde a primeira gestão do Senhor 
Deputado Claudio Vereza e podemos comemorar 
então essas conquistas. Saio com a minha consciência 
tranquila e agradecido ao Senhor Deputado Elcio 
Alvares, que já tinha o meu respeito e se tornou um 
grande amigo pelo gesto que sempre teve comigo. 
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 Muito obrigado ao Senhor Deputado Dary 
Pagung, que ultimamente tem dividido as 
responsabilidades da Mesa Diretora, e a todos os 
companheiros deputados pela convivência 
respeitosa. 
 Nesta Casa pude fazer amigos. Falo isso de 
coração porque muitas vezes a vida política nos 
coloca em papéis opostos, mas esses papéis não 
impedem que a convivência humana seja 
gratificante. Mesmo nas diferenças políticas 
pudemos cultivar nesta Casa amizades que nos são 
muito ricas. Levo no meu coração essas amizades e 
levo também uma profunda gratidão a esta Casa. 
 Dentro de poucos dias retornarei a esta 
Casa, junto com o governador eleito, Senhor 
Renato Casagrande, que será empossado 
Governador do Estado do Espírito Santo; e eu 
tomarei posse como Vice-Governador, o que muito 
me honra. Esta Casa e todos os Senhores Deputados 
foram fundamentais para que isso acontecesse. No 
futuro governo, como Vice-Governador, me sentirei 
como o trigésimo primeiro deputado num posto 
avançado, representando o desejo de contribuição que 
esta Assembleia Legislativa teve e vem 
melhorando a cada dia os índices de aprovação. 
 Quero agradecer também a pessoas que 
foram muito importantes nesse trajeto: ao Prefeito 
Municipal de Vitória, João Coser, meu amigo 
pessoal, com quem tenho dividido muitas decisões 
importantes na política; ao Partido dos 
Trabalhadores, que me deu a confiança de dirigi-lo 
como presidente; ao Governador Paulo Hartung, que 
sempre apostou no crescimento da minha liderança 
como deputado, como secretário de Estado, como 
representante da Mesa Diretora e pela torcida de S. 
Ex.ª para que eu fosse eleito Vice-Governador. Ao 
Agradecer a S. Ex.ª o faço como cidadão, por tudo o 
que fez pelo nosso Espírito Santo. Hoje nos 
orgulhamos de ser capixaba; mas oito anos atrás não 
era assim. Essa virada de página devemos à 
capacidade de um grande líder que juntou toda a 
sociedade capixaba e os políticos em torno dessa 
importante jornada. 
 Agradeço à minha equipe que dividiu comigo 
esses momentos difíceis e de vitórias; a todos os 
funcionários desta Casa que compartilharam comigo 
esses momentos; aos colegas Deputados e a todos. 
 Senhor Presidente, antes de encerrar este 
discurso, peço desculpas, perdão aos colegas, aos 
funcionários e aos que conviveram comigo nesta 
Casa, por algum momento de muita tensão - porque 
passamos por tensões no Poder Legislativo – pois 
talvez eu tenha passado direto, tenha deixado de dar 
um bom dia, não tenha dado a atenção devida e 
precisamos ter respeito profundo por todos. Parabéns 
aos funcionários desta Casa, parabéns aos Senhores 
Deputados que foram reconduzidos e continuarão 
exercendo este importante mandato. Parabéns aos 
Senhores Deputados que, como eu, foram levados a 
outras tarefas. Está presente o Senhor Deputado 

Paulo Foletto que foi eleito deputado federal, 
dignificando o trabalho desta Casa. Parabenizo 
também os colegas que não foram reeleitos. Ser 
eleito ou não depende de um conjunto de 
circunstâncias que, muitas vezes, foge até as 
atribuições pessoais e à própria capacidade 
eleitoral de cada um. Parabéns a todos pelo 
desempenho e que Deus fortaleça a caminhada de 
todos e que neste Natal tenhamos a paz que tanto 
buscamos. Que 2011 seja para nós todos um ano de 
novas e valiosas oportunidades. Tenho convicção 
de que o nosso Espírito Santo, do jeito que 
caminhou até agora, irá muito longe com a ajuda 
de todos os senhores e com a ajuda dos capixabas. 
Muito obrigado e peço a Deus que abençoe a 
todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Agradeço ao Senhor Deputado Givaldo Vieira, 2.º 
Secretário, e parabenizo S. Ex.ª pela vice-
governadoria que assumirá no dia 1.º de janeiro de 
2011. Senhor Deputado Givaldo Vieira, com certeza 
a tarefa de V. Ex.ª na vice-governadoria será 
executada também com brilhantismo e dedicação. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Paulo Roberto, orador inscrito. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, servidores da Casa e 
telespectadores da TV Assembleia, já havia me 
pronunciado do microfone de apartes, mas não 
poderia deixar de assomar a esta tribuna - não direi 
adeus – para dizer até breve. Agradeço a Deus a 
oportunidade que me deu de assumir este mandato 
em setembro de 2008. Tenho apenas pouco mais de 
dois anos de mandato, mas nesses dois anos aprendi 
muito. Há pouco conversava com o Senhor Deputado 
Claudio Vereza sobre esses dois anos, nos quais 
ampliamos nosso nível de relacionamento, e um bom 
relacionamento. 

Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Givaldo Vieira, Dary Pagung, e demais Senhores 
Deputados, nesta minha fala de agradecimento quero 
dar um testemunho, pois é importante para quem está 
deixando esta Casa de Leis. Há pouco concedi uma 
entrevista e disse que o Governador Paulo Hartung 
entrou para a história política do Estado do Espírito 
Santo com os oito anos de mandato de S. Ex.ª. Mas 
não tenho nenhuma dúvida, principalmente na função 
de Líder do Governo, de que esta Assembleia 
Legislativa foi fundamental para que o Governo 
lograsse todos os êxitos. 

Já fui vereador, vice-prefeito, participei no 
Poder Executivo, e sei o quanto um Poder Legislativo 
pode contribuir ou atrapalhar. Senhor Deputado 
Claudio Vereza, essa história começou com V. Ex.ª 
como Presidente em 2003. Estava nesta Casa como 
cidadão, naquele dia fatídico de grande confusão 
nesta Assembleia Legislativa e sei o quanto aquilo 
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representou, na virada, para o povo capixaba, o que 
ele esperava dos políticos do Estado do Espírito 
Santo e principalmente para quem assumia o Poder 
Legislativo naquele momento.  

O Governador Paulo Hartung, homem 
sábio, inteligente, astuto, soube escolher uma boa 
equipe. Todo o secretariado do Governo de S. Ex.ª 
soube se relacionar bem com todos os Poderes, 
procurou sempre usar a política do ciscar para 
dentro, porque a política inteligente, a política com 
pê maiúsculo se faz dessa forma. Saber que cada 
cidadão tem como contribuir com o processo, 
principalmente as pessoas de bem.  
 O Estado do Espírito Santo demonstrou 
nesses últimos oito anos que nele há muitas 
pessoas que querem vê-lo desenvolver-se. O 
testemunho que quero dar no último discurso que 
faço como deputado estadual desta tribuna, é dizer 
da importância dos deputados nesta Assembleia 
Legislativa para que o nosso Estado hoje se 
tornasse referência nacional e para que o povo 
capixaba dissesse em alto e bom grado, tenho 
orgulho de ser capixaba e de morar no Espírito 
Santo. Porque hoje o que se respira neste Estado é 
progresso e desenvolvimento. São pessoas 
trabalhando, fazendo de tudo para que este Estado 
evolua. Existem problemas? Sim. Sempre 
existirão. É para isso que tem eleição e nesse 
sentido vão se renovando os governantes com 
ideias novas para melhorar o processo.  

Ficamos muito feliz com a indicação do 
Senhor Givaldo Vieira para Vice-Governador. S. 
Ex.ª representa cada um de nós deputados. A 
experiência que S. Ex.ª passou como deputado 
estadual nesta Casa, mostra que S. Ex.ª sabe da 
importância da Assembleia Legislativa. Temos 
certeza de que S. Ex.ª será um conselheiro, ali, aos 
ouvidos do Governador Renato Casagrande, e que 
esta Casa seja parceira de S. Ex.ª como foi com o 
Governador Paulo Hartung, para que S. Ex.ª avance 
nas políticas públicas, que é o que a população 
capixaba espera do governo. 
 Agradeço de público ao Governador Paulo 
Hartung a confiança de nos conceder a 
responsabilidade de ser Líder do Governo nesta Casa. 
Essa liderança foi um sucesso. Oitenta e seis projetos. 
 Senhor José Maria Pimenta, todos falam que 
V. S.ª é o trigésimo primeiro deputado estadual desta 
Casa. V. S.ª é nosso amigo, conselheiro, colega, 
muito experiente, ajuda muito nos trabalhos desta 
Casa.  
 Os oitenta e seis projetos que vieram para 
esta Casa foram debatidos e emendas aprovadas. A 
liderança não seria um sucesso se não tivesse o apoio 
e o sentimento dos deputados de ver algo acontecer 
nesses dois anos que estivemos nesta Casa e nos oito 
anos como observador e como cidadão. 
 Agradeço muito a Deus, a cada um dos 
deputados, a cada um dos servidores desta Casa, aos 

funcionários do meu gabinete de deputado e os do 
gabinete da Liderança de Governo, que me 
ajudaram a desenvolver um trabalho nesta 
Assembleia Legislativa. E agradeço a minha 
família ter me apoiado.  

Sempre falo para o povo capixaba que não 
é fácil ser deputado com base eleitoral no Interior, 
porque tem que ficar longe da família a semana 
toda. E brinco que quem é deputado com base no 
Interior tem casamento de fim de semana. Não é 
fácil ser marido e pai de fim de semana. Sei que 
outros colegas, que também são deputados com 
base no Interior, sofrem com esse problema. Mas a 
vida é assim para quem resolveu ser candidato a 
deputado estadual. E faço essa citação não como 
um lamento, mas como uma contestação de que é 
importante equilibrar todo tipo de relacionamento 
para que as coisas possam dar certo.  
  Aproveitamos a oportunidade para registrar 
a presença nesta Casa do Senhor José Carlos Elias, 
ex-prefeito do Município de Linhares, ex-deputado 
federal por dois mandatos, deputado estadual 
eleito, que está visitando a Assembleia Legislativa 
com a esposa, Senhora Elisabeth Dadalto Elias. 
Temos certeza de que com a experiência que S. 
Ex.a possuiu no Legislativo e no Executivo 
contribuirá muito com os trabalhos desta Casa. 
Será importante a contribuição. Temos certeza de 
que realizará um grande trabalho como deputado 
estadual. 
  Há pouco, conversando em tom de 
brincadeira com o Senhor José Carlos Elias, 
dissemos que fica um pouco de tristeza por 
estarmos nos despedindo do mandato de deputado 
estadual, mas que, pelo menos, fica a alegria de que a 
bancada dos botafoguenses permanecerá intacta. Nós, 
como botafoguense, estamos deixando a Casa, mas 
está chegando o Senhor José Carlos Elias para 
compor a bancada dos botafoguenses junto com os 
Senhores Deputado Claudio Vereza e Atayde 
Armani.  
 

O Sr. Claudio Vereza – E o futuro 
Governador do Estado. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Certo. O 

Estado ganhou um botafoguense como governador. 
Então, tem tudo para se fazer um grande trabalho.  

 
 O Sr. Claudio Vereza – Antes que V. Ex.ª 
termine a fala, deixamos nossa palavra de parabéns. 
Quando chegou a esta Casa trouxe a experiência 
como vice-prefeito, vereador e funcionário da 
Petrobrás, mas ainda não tinha experiência concreta 
como deputado. E após um tempo foi indicado líder 
de Governo. Parabenizamos V. Ex.ª pela capacidade 
demonstrada de articulação, de interlocução com 
todos os colegas deputados e com os setores da 
sociedade. Foi um excelente líder de Governo. O 
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Governador Paulo Hartung deve estar muito 
agradecido a V. Ex.ª. E esperamos que continue 
contribuindo com a política capixaba, com o povo 
capixaba de alguma forma. Então, sucesso. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Obrigado, 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Tenha certeza 
de que o bom político não é aquele que só faz 
política com um mandato na mão. Às vezes a 
pessoa produz muito mais sem um mandato.  

Já fomos líder sindical e temos uma relação 
muito boa com os movimentos sociais do Estado 
do Espírito Santo, principalmente os da nossa 
região. Portanto, não tenha dúvida que 
continuaremos firme, militando, porque o Espírito 
Santo precisa cada vez mais que as pessoas de bem, 
que as pessoas sérias pensem não só neste momento, 
mas no futuro dos capixabas e dos brasileiros; que se 
dediquem; que participem da política, porque a arte 
da política é importante. É por meio dela que as 
coisas acontecem. E quem se furta a participar do 
processo político é porque deixa as coisas 
acontecerem e depois só reclama. Não somos desse 
jeito. Vamos continuar colaborando.  

Tenham certeza de que sempre visitaremos 
esta Casa para tomar um cafezinho e aprender um 
pouco mais com todos os deputados que se 
reelegeram e que, certamente, continuarão prestando 
um grande serviço ao povo capixaba.  
 Muito obrigado. Um abraço a todos. Um feliz 
Natal aos funcionários, aos Deputados e a todos que 
nos assistem pela TV Assembleia. Que 2011 seja 
melhor que 2010, que já foi um ano muito bom para 
o Estado do Espírito Santo. Fiquem com Deus. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, pela ordem! Anunciamos oficialmente 
que a Deputada Federal Iriny Lopes acaba de ser 
indicada Secretária de Políticas para Mulheres. 
Então, é um orgulho termos uma capixaba como 
ministra do governo da Presidenta Dilma Rousseff, 
defendendo os interesses do Espírito Santo, sendo 
uma voz interlocutora do povo capixaba com o 
Governo Federal. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
- Concedo a palavra ao Senhor Deputado Paulo 
Foletto, orador inscrito. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, boa notícia que o Senhor 
Deputado Claudio Vereza acaba de nos transmitir que 
uma capixaba foi nomeada para a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, do Governo Federal. É 
um destaque para o Espírito Santo.  
 Não havendo necessidade de convocação 
extraordinária para o mês de janeiro, esta é a última 
sessão ordinária e nossa última presença como 

deputado estadual. Assomamos a esta tribuna para 
agradecer aos funcionários desta Casa de Leis que 
conviveram conosco durante oito anos o apoio para 
nosso trabalho, e pedir desculpas se todos os 
momentos não foram plenos de sintonia, o que é 
comum no processo político. 

Em 2003, quando chegamos a esta Casa de 
Leis, assumimos a direção da Mesa, juntamente 
com o Senhor Deputado Claudio Vereza, 
Presidente na época. Foi um momento importante e 
fizemos as transformações necessárias instituindo 
os procedimentos que protegem hoje a sociedade 
capixaba, com um grupo de colaboradores desta 
Casa de Leis. 

O Senhor Deputado Paulo Roberto citou 
em seu pronunciamento a necessidade de bons 
quadros na política capixaba. Pois bem, durante 
esses oito anos de mandato, vivemos momentos 
muito produtivos. A Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo é a segunda Assembleia do 
Brasil que menos custa para a Nação em percentual, 
perdendo apenas para a Casa Legislativa do Estado 
de São Paulo, que tem percentual menor, mas possui 
muito recurso, fato que se iniciou a partir da 
presidência do Senhor Deputado Claudio Vereza 
nesta Casa de Leis, quando éramos secretário, 
juntamente com o ex-deputado Anselmo Tozi. 

Agradecemos à população do Estado do 
Espírito Santo a nossa eleição para deputado 
estadual, a nossa reeleição para mais este mandato 
que se finda e, agora, a nossa eleição para deputado 
federal; ao Senhor Governador Paulo Hartung, a 
convivência e a oportunidade de ocupar a Secretaria 
de Estado da Ciência e Tecnologia por um ano e 
quatro meses, onde aprendemos muito e nos será 
muito útil; a convivência com os Parlamentares 
nesses oito anos, alguns desde o início do nosso 
mandato, ocorrendo agora uma renovação natural dos 
parlamentares, que foi maior na Câmara Federal; e ao 
PSB, nosso partido, a que devemos o novo mandato 
de Deputado Federal. 

Frisamos mais uma vez: vale a pena ser 
partidário, vale a pena revigorar os partidos no Brasil 
para uma discussão ideológica da política. 
Amadurecemos para chegar nesse estágio. A política 
econômico-social brasileira cresce há quase dezoito 
anos e o Estado do Espírito Santo está se recuperando 
somente há oito anos, com índices de crescimento 
melhores do que em muitos estados, mostrando a 
capacidade de recuperação da confiança do povo 
capixaba. 
 Agradecemos à nossa equipe de trabalho o 
apoio; a maioria dos nossos funcionários está 
conosco há oito anos, porém alguns continuarão 
conosco na batalha, na luta por um Espírito Santo 
cada vez melhor, posteriormente discutindo temas 
nacionais. Agradecemos também aos Senhores 
presentes nas galerias desta Casa e aos que nos 
assistem por intermédio da TV Assembleia 
agradecemos a audiência. Informamos que não 
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mergulharemos e nem fugiremos dos grandes 
temas nacionais; estaremos em Brasília defendendo 
as cores da nossa Bandeira, principalmente na 
questão da distribuição dos recursos oriundos dos 
royalties do petróleo na camada do pré-sal.  

Ontem, por exemplo, o Presidente Lula 
disse que vetará as Emendas Ibsen Pinheiro e 
Pedro Simon; emendas irresponsáveis que 
prejudicam muito a arrecadação do nosso Estado. 
Querem mexer na regra de um jogo no final de 
uma decisão de campeonato. Isso não existe, é 
atropelar a Constituição Federal.  

Na Câmara Federal defenderemos o Estado 
do Espírito Santo. Temos certeza de que o Senhor 
Renato Casagrande, Governador eleito, do nosso 
partido, dará sequência ao trabalho maravilhoso do 
atual Governo. Para tanto também contará com o 
apoio da Assembleia Legislativa e dos servidores, 
na figura do Senhor José Maria Pimenta, 
funcionário que rendemos nossas homenagens 
pelos ensinamentos a nós dirigidos desde o dia da 
nossa posse. Temos certeza de que todos continuarão 
ajudando aos deputados reeleitos, e aos eleitos que 
tomarão posse nesta Casa de Leis.  

Obrigado a todos que nos ajudaram nesses 
oito anos de mandato. Que Papai Noel traga um 
Natal coberto de bons momentos, principalmente no 
seio das famílias! Que 2011 seja um ano de melhores 
realizações! (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY 
PAGUNG) – Também desejamos bom trabalho e 
boa sorte aos candidatos que neste ano 
conseguiram se eleger deputado estadual; 
desejamos bom trabalho aos deputados estaduais 
eleitos para a Câmara Federal, Senhores Deputados 
Paulo Foletto e César Colnago; e desejamos bom 
trabalho ao Senhor Deputado Givaldo Vieira, eleito 
Vice-Governador do Estado.  

Ficamos feliz de ver que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo reelegeu 
cinquenta e quatro por cento dos deputados 
estaduais para a próxima legislatura de vinte por 
cento na bancada federal. Se considerarmos também 
o apoio do Deputado Reginaldo Almeida à 
candidatura da Deputada Federal eleita Lauriete, 
passaremos a trinta por cento.  
 O Senhor Deputado Claudio Vereza acaba de 
trazer para o Plenário a notícia da indicação da 
Deputada Federal Iriny Lopes para o cargo de 
Ministra no Governo Dilma Rousseff. Isso é muito 
bom para o Estado do Espírito Santo. O último 
Ministro do Estado do Espírito Santo no Governo 
Federal foi o Senhor Guilherme Dias, Ministro do 
Planejamento, ainda no Governo FHC. Portanto, é 
com muita alegria que recebemos a notícia. 
 Aproveitamos para desejar, da Mesa 
Diretora, um bom Natal para todos os funcionários 
desta Assembleia Legislativa, assim como para toda a 

sociedade capixaba. Um feliz Natal e um feliz Ano-
Novo. Que na próxima legislatura retornemos a esta 
Casa com as energias renovadas para fazer um bom 
mandato em prol da sociedade capixaba.  

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a fase do Grande Expediente.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Sexta Legislatura e convoco os 
Senhores Deputados para a próxima sessão, que será 
Solene, hoje, às 19h, conforme requerimento do 
Senhor Deputado Freitas, aprovado em Plenário, em 
homenagem ao time Vila Velha Tritões pela 
conquista do 1.º Campeonato Touchdown de Futebol 
Americano, e também para a Sessão Solene de Posse 
do Governador e do Vice-Governador do Estado do 
Espírito Santo, na forma do art. n.º 58, § 4.º, Inciso I, 
da Constituição Estadual, a ser realizada no dia 1.º de 
janeiro de 2011, sábado, às 10h.  

Suspenderemos os trabalhos a fim de 
procedermos à lavratura da ata da presente sessão.  

Está suspensa a sessão. (Pausa) 
 

(A sessão é suspensa às 11h56min e 
reaberta às 11h57min) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
- Está reaberta a sessão. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Estamos encerrando a última 
sessão desta legislatura. Registramos que, mais uma 
vez, somos o último a sair deste Plenário e que 
durante esses quatro anos não faltamos a uma sessão 
sequer, nem mesmo falta justificada.  

Agradecemos a Deus o fato de superarmos 
todas as dificuldades que passamos e não faltar nem 
um dia sequer às sessões, mesmo diante das 
dificuldades. Praticamente fomos o primeiro a chegar 
e o último a sair deste Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à leitura 
da ata da centésima décima nona sessão ordinária, 
realizada em 22 de dezembro de 2010. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Ata aprovada como lida. 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às doze horas. 
 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, César Colnago, Luiz 
Carlos Moreira, Reginaldo Almeida e Rudinho de 
Souza, e por estar afastado judicialmente o Senhor 
Deputado Robson Vaillant. 
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TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO SOLENE 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE 
DEZEMBRO DE 2010. 

 
ÀS DEZENOVE HORAS E QUARENTA 

MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA JANETE 
DE SÁ OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA.  

 
SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhora Deputada Janete de 
Sá; Senhoras e Senhores; Senhores Deputados e 
telespectadores que nos assistem através da TV 
Assembleia, boa-noite. É com satisfação que a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo recebe todos para a sessão solene em 
homenagem ao time Vila Velha Tritões pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. 

Tudo começou no final de 2004, quando o 
quarterback e fundador do time, João Rubens Ramos, 
reuniu um grupo de amigos, dentre eles seu irmão, 
Raony Ramos, para jogar despretensiosas partidas de 
futebol americano nas areias da Praia da Costa. Com 
o passar do tempo, o desejo de ver a semana passar 
logo para que o domingo chegasse para outra 
divertida pelada era cada vez maior. Dessa paixão 
pelo esporte surgiu a vontade de se aprofundar e 
organizar melhor a casa. Surgia então o projeto que 
viria a ser o Vila Velha Tritões. 

Anteriormente era chamado Vila Velha 
Crabs. O nome tritões veio como sugestão do 
jogador e capitão de defesa, Raony Ramos, que 
optou por um nome em português e que passasse 
uma idéia mais séria e imponente do time.  

Com o passar dos meses e com uma 
diretoria sólida, o time pôde se organizar, assumir 
uma identidade visual e fazer seu primeiro jogo 
com uniforme, marcando para sempre o preto e 
laranja em sua história. O Vila Velha Tritões 
iniciou seu histórico de vitórias logo em seu 
primeiro jogo oficialmente uniformizado, ao 
vencer o pioneiro das areias de vitória e, até então, 
time a ser batido Vitória Blue Marlins. Antes de 
participar de seu primeiro campeonato, Colibri 
Bowl 2007, o Vila Velha Tritões recebia um 
importante reforço: o atual quarterback e head 
coach do time, Bruno de Araújo Pinho Costa, que 
aceitou o convite de João Rubens e José Caldas 
para agregar à equipe. Após consagrarem-se 
campeões desse pioneiro torneio, os Tritões 
mergulharam em uma fase de ouro, com 
expressivas vitórias e importantes feitos para o 
futebol americano dentro do Estado. Seus líderes 
sempre mantiveram em mente a evolução não só 
do time, mas desse esporte tão pouco difundido no 
País do futebol da bola redonda. 

Os anos de 2008 e 2009 marcaram o Vila 
Velha Tritões com acontecimentos cruciais para 
sua história. A participação em importantes e 
tradicionais torneios interestaduais, mesmo que com 
derrotas, elevou o time a outro nível. Ao encararem 
massacrantes viagens e jogos pesados e desleais 
contra potências do futebol americano carioca, até 
então casa do esporte no Brasil, o Vila Velha Tritões 
pôde conhecer e superar seus limites como time e 
família. Esse período também lhes rendeu vitórias em 
torneios estaduais, como o título de campeões do 
Vila-Velhense Bowl, do Moqueca Bowl, dos torneios 
de arena em Vila Velha e do Colibri Bowl 2009, 
todos esses estaduais, o que confirmou a hegemonia 
preto e laranja em terras capixabas.  

Já em 2010 a equipe começa a colher bons 
frutos no âmbito nacional, com um vice-campeonato 
no VII Saquarema Bowl, tradicional torneio carioca, e 
um primeiro lugar no I Ubá Bowl, torneio 
interestadual realizado no Estado de Minas Gerais. 
Mostrava o início de uma nova era.  

Exemplo de organização para todo o Brasil, o 
time confirmou participação em 2010 no II Torneio 
Touchdown, Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano, para o qual já havia sido convidado em 
2009, mas não pôde participar devido à falta de 
equipamentos.  

O Vila Velha Tritões entrava, então, na era 
full pad e realizava seus primeiros treinos com 
equipamentos completos, capacetes e ombreiras, em 
meados de maio deste ano.  

Com força, coragem, fé e união, o Vila Velha 
Tritões pôde, em uma final histórica realizada na Vila 
Belmiro contra o Vasco da Gama Patriotas, 
consagrar-se campeão brasileiro de futebol 
americano. E a caminhada continua rumo ao 
bicampeonato em 2011. (Pausa) 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 

– Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
sessão e lerei um versículo da Bíblia. 
 

(A Senhora Janete de Sá lê Salmos, 
27:1-4) 

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

Informo aos Senhores Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
ao Vila Velha Tritões pela conquista do Torneio 
Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano, conforme requerimento de autoria do 
Senhor Deputado Freitas, aprovado em Plenário. 
Conduzirei os trabalhos desta sessão.  

Passo a palavra ao cerimonialista, Senhor 
Sérgio Sarkis Filho. 



13067 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Senhor Marcelo Campos Antunes, Auditor do Estado 
e assessor de secretaria, representando a Senhora 
Lenise Loureiro Menezes, Secretária de Estado de 
Esporte e Lazer; o Senhor Sandro de Menezes 
Parrini, Subsecretário de Esportes e Lazer do 
Município de Vitória; o Senhor Anderson Falcão, 
Subsecretário de Esportes e Lazer do Município de 
Vila Velha; a Senhora Deisimara Laurel, 
representando a Secretaria de Esportes do Município 
de Fundão; o Senhor Bruno de Araújo Pinho Costa, 
técnico do time Vila Velha Tritões, e o Senhor 
Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de 
Esportes e Lazer do Município de Vila Velha. 
(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) – Convido a Senhora Deputada 
Janete de Sá, Presidenta desta sessão, para fazer uso 
da palavra. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– (Sem revisão da oradora) – Boa noite a todos. 
Cumprimentamos o Senhor Marcos Antônio 
Magalhães de Aguiar, Secretário de Esportes e Lazer 
do Município de Vila Velha, cidade em que 
residimos atualmente. Obrigada por tudo o que tem 
feito pelo esporte no Município de Vila Velha e pelo 
Vila Velha Tritões. Sabemos o quanto V. S.ª se 
esforçou para ajudar esse belíssimo time.  

Cumprimentamos o Senhor Marcelo Campos 
Antunes, representante da Senhora Lenise Loureiro 
Menezes, Secretária de Estado de Esportes e Lazer; o 
Senhor Sandro de Menezes Parrini, Subsecretário de 
Esportes e Lazer do Município de Vitória; o Senhor 
Anderson Falcão, Subsecretário de Esportes e Lazer 
do Município de Vila Velha, nosso amigo de longa 
data; a Senhora Deisimara Laurel, representando a 
Secretaria de Esportes do Município de Fundão; o 
Senhor Bruno de Araújo Pinho Costa, técnico do 
time Vila Velha Tritões. Todos nós torcíamos pela 
vitória. Agradecemos a presença de todos. 

A Senhora Lenise Loureiro Menezes não 
pôde vir, mas mandou representante, e nos enviou 
e-mail explicando o motivo por que não pode 
comparecer a esta sessão solene. 

Não poderíamos deixar de realizar esta 
sessão solene para homenagear o time Vila Velha 

Tritões. Já Conversamos com alguns jogadores e a 
comissão técnica do time e em nome de S. S.as 
cumprimentamos todos os jogadores e os que não 
puderam vir, pois ou moram no interior do Estado do 
Espírito Santo, ou estão trabalhando, citando duas 
frases. A primeira, do Hino Nacional: Verás que um 
filho teu não foge à luta. Todos os atletas do Vila 
Velha Tritões estavam presentes, não fugiram à luta. 
A segunda, do Hino do Espírito Santo: Somos nós a 
falange do presente em busca de um futuro 
esperançoso. Não temos dúvida de que vocês são a 
falange em busca de um futuro promissor para o 
esporte que praticam, no nosso entendimento um dos 
mais democráticos que já conhecemos. 

Sinceramente, no início, quando um dos 
meus filhos resolveu praticar este esporte, fiquei 
muito preocupada. Quem não conhece o futebol 
americano acha ser este um esporte que machuca, por 
ter muito contato físico. E os pais dos atletas ficam 
com medo de que seus filhos quebrem os dentes, a 
coluna cervical, um braço ou uma perna, por 
exemplo.  

Uma vez fui à Praia da Costa assistir a um 
treino e saí desesperada, achando que iam matar meu 
filho, ainda mais que ele era o mais magrinho do 
time. Nunca mais assisti a outro treino. Mas, como 
não consegui fazê-lo desistir de praticar tal esporte, 
resolvi aceitar a situação e acabei tendo um carinho 
muito grande por todos os atletas do time que, hoje, 
apesar de me conhecerem há pouco tempo, 
considero-os parte de minha família. Vejo como 
preservam valores, a tradição da família e são 
devotos de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Em todas as partidas o jogador José Caldas 
Júnior, um meninos maravilhoso e que faz parte 
dessa equipe - não falarei o nome de todos para não 
ser injusta com aqueles que não puderam estar 
presentes - faz uma oração de agradecimento ao 
nosso Pai maior, ao nosso Deus, e pede a Ele que 
proteja cada um dos atletas naquela partida e faça 
daquele momento um momento esportivo, onde 
vença o melhor, e pede também para que saibam 
superar os problemas, com os juízes, por exemplo, 
porque alguns puxam a sardinha para o Estado que 
tem mais força política, mais força no esporte. 
Então, mesmo com todas essas diferenças o Vila 
Velha Tritões sagrou-se campeão do Campeonato 
Touchdown de 2010. 

Vocês não podem imaginar o que fizeram 
ao povo do nosso Estado, o quanto são importantes 
para nós e o quanto elevaram a nossa autoestima. 
O nosso Estado é frágil politicamente, só temos 
dez Deputados federais e isso conta na bancada 
federal, no Congresso Nacional. Política é o que 
toca as coisas em nosso País.  

O Espírito Santo é um Estado pequeno, 
politicamente frágil, mas com uma economia 
crescente. O Espírito Santo é um Estado em 
reconstrução. E vocês nos deram essa vitória, que não 
estamos conseguindo no futebol. A vitória que vocês 
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alcançaram eleva a autoestima do nosso povo e faz 
com que cada um de nós se sinta campeão. 

Fiz parte da carreata junto com vocês, com 
seus pais desfilou pelas praias, e vi o quanto a 
população do Município de Vila Velha e de outros 
municípios estava feliz com essa vitória. Vocês 
deram essa alegria ao povo capixaba. Não há palavras 
para traduzir o agradecimento do nosso povo por essa 
conquista.  

Como falar da história do futebol 
americano do nosso Estado daqui a alguns anos 
sem citar o time Vila Velha Tritões, sem citar o 
nome de cada um dos jogadores? Apesar de não 
terem começado esse esporte no nosso Estado, 
foram os que conquistaram essas vitórias 
incontestáveis, que ficarão marcadas na nossa 
história. 

O futebol americano, na minha concepção, é 
um dos mais democráticos, pois tem lugar para todo 
mundo, basta que a pessoa se empenhe, seja muito 
bom na sua posição, tanto na defesa como no ataque. 
A mãe não precisa se preocupar, como disse um pai 
dos meninos, se o filho é gordinho ou magrinho, pois 
no futebol americano tem lugar para todo mundo.  

Realizamos esta sessão solene para valorizar 
a conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, e para 
agradecer, em nome do povo capixaba, a conquista, 
que foi maravilhosa e enaltece o esporte no nosso 
Estado, elevando a nossa autoestima. 

Queremos, neste momento, ser solidária aos 
pais dos atletas, que se preocupam com seus filhos, 
mas estão na torcida por eles e pelo esporte. 
Queremos também mostrar ao povo capixaba a 
importância do futebol americano e do patrocínio, tão 
necessário. Os patrocinadores devem procurar os 
representantes do time para apoiá-los. Não queremos 
ficar apenas no Campeonato do Touchdown de 2010, 
outros que poderão ser conquistados. 

O futebol americano é um esporte bonito, que 
agrega, e democrático, que deve ser divulgado e 
praticado nos municípios do nosso Estado. Hoje é 
praticado em Vitória, em Fundão e em vários 
municípios, mas desejamos que também o pratiquem 
nos municípios do nosso Estado.  

Que nunca nos esqueçamos desse momento 
brilhante, de glória, grandioso e consagrador que o 
Vila Velha Tritões proporcionou ao Estado do 
Espírito Santo: o Campeonato Touchdown de 2010. 

Agradeço a existência de vocês. Obrigada 
pela persistência e por elevarem a nossa 
autoestima. Obrigada! Hoje são os heróis do 
Estado do Espírito Santo. Um beijo no coração. 
Que Deus os proteja em todas as partidas, sempre. 
(Muito bem!)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Assistiremos à apresentação de 
um vídeo que conta um pouco a história do time Vila 
Velha Tritões. (Pausa) 

(É exibido o vídeo) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Convido para tomar assento à Mesa a Senhora 
Maíra Martinelli, representante das namoradas e 
esposas dos atletas, e a Senhora Rosania Ramos, 
representante dos pais dos atletas. Esta Mesa 
estava com muito convidado masculino; tinha que 
convidar mais duas mulheres para compô-la. 
(Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas convidadas) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor Marco Antônio Magalhães Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. 
 
 O SR. MARCO ANTÔNIO 
MAGALHÃES AGUIAR – (Sem revisão do 
orador) – Uma boa noite para a melhor equipe de 
Touchdown do Brasil e para a melhor e mais 
empolgante torcida do campeonato 2010 de 
Touchdown. (Palmas) 
 Em nome do Prefeito Neucimar Fraga, trago 
um cumprimento especial. Infelizmente o Prefeito 
Neucimar Fraga não pôde estar nesta Casa, hoje, 
com essa equipe que V. Ex.ª tanto admira, e pela 
qual tanto torce. O Prefeito fez questão de estar 
presente na chegada da equipe, e acompanhou os 
jogos. S. Ex.ª alugou o André José Adler, locutor 
oficial e organizador do campeonato, para saber as 
regras do jogo. O Prefeito Neucimar Fraga tomou 
conta do locutor, de tão interessado que estava em 
conhecer esse esporte, que o contagiou e muito o 
emocionou. 
 Senhora Deputada Janete de Sá, o Prefeito 
Neucimar Fraga mandou um grande abraço e me 
pediu que a parabenizasse, pois V. Ex.ª adotou essa 
equipe desde a formação dela. (Palmas) 
 Parabenizo o Senhor Marcelo Campos 
Antunes, representante da Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer. Um grande abraço à companheira 
Lenise Loureiro Menezes, com quem estou sempre 
buscando ajuda para o esporte vila-velhense. Tenho 
também buscado ajuda para a área de Esporte com o 
Governo do Estado do Espírito Santo, com a Senhora 
Deputada Janete de Sá, com a Senhora Lenise 
Loureiro Menezes, com o Senhor Sandro de Menezes 
Parrini, que inclusive teve uma passagem no futebol 
de campo, um desportista antigo, ex-atleta. Hoje, 
Parrine está lutando por dias melhores no esporte. 

Parabenizo a Senhora Deisimara Laurel, 
representante da Secretaria de Esporte e Lazer do 
Município de Fundão, que está se esforçando 
bastante naquela Pasta. E, por último, parabenizo o 
Anderson Falcão, Subsecretário de Esporte de Vila 
Velha, representante legal e preparador físico do Vila 
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Velha Tritões. O biotipo do jovem Anderson Falcão 
tem tudo a ver com a modalidade. É um atleta de 
peso, e está sempre à disposição para compor a 
equipe do Vila Velha Tritões. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Ele poderia estar jogando. 
 
 O SR. MARCO ANTÔNIO 
MAGALHÃES AGUIAR – Exatamente. Falcão é 
jogador, e atua conosco na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. Enfim, ele tem uma atividade 
intensa, e luta com o objetivo de beneficiar e dar 
força à área do esporte no Município de Vila Velha. 
 Faz parte da Mesa o jovem campeão Bruno 
de Araújo Pinho Costa, o melhor coach e o melhor 
quaterback do Campeonato 2010 de Touchdown do 
Brasil. Para Bruno Araújo o Prefeito de Vila Velha 
Neucimar Fraga pediu uma salva de palmas, 
extensiva a toda a equipe. (Palmas) Este é o 
verdadeiro chefe. É ele quem determina, quem busca, 
e quem soube com toda experiência e inteligência 
vencer aquela partida difícil. Bruno de Araújo Pinho 
Costa, juntamente com essa equipe maravilhosa, 
alcançou esse grande resultado. 

 A Senhora Maíra Martinelli compõem a 
Mesa nesta sessão solene, representando as 
namoradas dos atletas. A Senhora Rosania Ramos, 
também compõe a Mesa, representando os pais dos 
atletas.  
 Gostaria que esses atletas tomassem 
conhecimento de que o esporte vila-velhense está 
crescendo, graças também ao apoio da Senhora 
Deputado Janete de Sá, pessoa com uma influência 
política muito forte no Estado do Espírito Santo. 
 Hoje, ligamos para a assessoria da Senhora 
Deputada Janete de Sá, avisando que nos 
atrasaríamos um pouco. Fizemos um verdadeiro 
touchdown na Prefeitura de Vila Velha, e 
conseguimos formatar a Lei de Incentivo ao Esporte 
e o programa Bolsa-Atleta, que têm prazo até amanhã 
para ir para a Câmara Municipal. Sem dúvida 
nenhuma, esse incentivo possibilitará a todos os 
atletas do Município de Vila Velha - a exemplo da 
Lei Jaime Navarro de Carvalho, que atende aos 
atletas de Vitória - e também aos das novas 
modalidades esportivas. Portanto, um marco 
importantíssimo para o esporte do nosso Município. 
 Já estive nesta Casa de Leis falando sobre a 
Lei de Incentivo ao Atleta, e após a minha fala 
explicaram-me: Olha, isso está sendo gravado. 
Depois você não tem lei em 2011, e passará 
vergonha! No entanto, graças a Deus, hoje deu tudo 
certo. Papai do Céu ajuda a quem trabalha, a lei será 
aprovada, sancionada e implantada no Município de 
Vila Velha e o nosso atleta estará resguardado no ano 
de 2011. 

Afirmamos aos atletas que 2011 será um ano 
de conquista e gratidão. Gratidão, por aquelas 
imagens que vimos há pouco no vídeo. Foi em 2009 

que nos encontramos no Vila Velha Verão e 
começamos a caminhar juntos. E, em 2010, 
fechamos o ano com a conquista do campeonato 
brasileiro do futebol americano. Vemos quando 
essa equipe começou a caminhar e o quanto 
progrediu, a partir do momento que teve um 
pequeno apoio. Entendo que o apoio da Prefeitura 
Municipal de Vila Velha, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes, foi pequeno, se 
compararmos ao que precisam, mas foi o que 
poderíamos dar em 2010. Foi até além do nosso 
limite. 

 O Senhor Bruno de Araújo Pinho Costa 
me convenceu e botou o Senhor Rogi Henriques 
Cazarino. Agora, despachou-o para Manaus. O 
Senhor Rogi Henriques Cazarino, durante toda a 
competição, ficou direto no gabinete. Então, fomos 
além do que poderíamos. Em 2011, encontramo-
nos sempre na praia, pois não tínhamos um local 
de referência para dirigentes e jogadores do Vila 
Velha Tritões se reunirem, mas agora teremos a 
casa do Vila Velha Tritões, na Prainha, com campo 
e um projeto para inclusão social, para 
desenvolverem novos atletas, além de poderem 
treinar, poderão formar e treinar uma categoria 
infantil, que com certeza os sucederá.  
 Essa será uma meta para 2011. O 
campeonato, se não me engano, acontecerá, consta 
do calendário esportivo do nosso Município, no 
segundo semestre de 2011. Lutaremos para que no 
segundo semestre o Vila Velha Tritões possa 
realizar seus jogos na sua casa, no Município de 
Vila Velha, e no seu campo. Esta a mensagem que 
trago para todos. Além disso, estaremos dentro 
daquilo que o prefeito anunciou. A casa 
comportará seis, sessenta? Com certeza. Se Bruno 
de Araújo deixar ficar nesse número, está ótimo. O 
Prefeito Neucimar Fraga sabe que tem um jeitinho 
de conseguir mais, Senhor Sérgio Merlo Manfredo. 
Não tem jeito, revezam você e o Senhor Rogi 
Henriques Cazarino. Isso já está previsto, mas 
buscaremos atender a um pouquinho mais. 
 Senhora Deputada Janete de Sá, não fica 
preocupada com Danilo de Sá Venâncio, do time 
faz parte Jefferson Rodrigues Ebrahim Martins, 
mais conhecido como Jefinho, e Bruno Oliveira de 
Souza, mais conhecido como Bruninho, que é 
rápido demais, e não adianta que um jogador 
pesadão não consegue fazer o mesmo. Tentaram 
pegá-lo, agarrá-lo, mas não teve jeito. Esse pessoal 
fininho se esquiva bem. 
 Essa é a mensagem. Parabéns a todos, um 
feliz Natal e um próspero Ano-Novo. Contem 
sempre com a Secretaria de Esportes do Município 
de Vila Velha. (Muito bem!) (Palmas) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Senhor 
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Marcelo Campos Antunes, Auditor do Estado, 
representando a Senhora Lenise Loureiro Menezes, 
Secretária de Estado de Esportes e Lazer. 
 

 O SR. MARCELO CAMPOS 
ANTUNES – (Sem revisão do orador) – Senhora 
Deputada Janete de Sá; Senhores presentes; atletas 
e familiares, boa-noite. Em nome da Senhora 
Lenise Loureiro Menezes, da Secretária de 
Esportes e Lazer do Estado do Espírito Santo, 
justifico a ausência de S. Ex.ª, que não pôde vir 
devido a uma agenda de trabalho marcada 
antecipadamente. Agradeço aos Senhores 
Deputados a oportunidade de parabenizar 
publicamente a equipe do Vila Velha Tritões, que 
neste mês trouxe para o Espírito Santo o primeiro 
título para o Estado do Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, que como a Senhora Deputada 
Janete de Sá disse, é uma honra, um privilégio ter 
esse título no Estado do Espírito Santo. 

Parabenizamos a Senhora Deputada Janete de 
Sá por este momento de reconhecimento de uma 
conquista grandiosa, do tamanho da vontade de cada 
membro da equipe, que provou que no nosso Estado 
temos talentos para competir em qualquer esporte. 

Desejamos ao Vila Velha Tritões, para a 
temporada que se iniciará no segundo semestre de 
2011, todo sucesso, assim como desejamos o 
mesmo sucesso ao Senhor Deputado Vandinho 
Leite, futuro Secretário de Estado de Esportes e 
Lazer, que manifestou o interesse de continuar os 
programas criados pela Secretaria de Estado de 
Esportes e Lazer, como o programa Bolsa-Atleta, 
que hoje destina um milhão e quinhentos mil reais 
para adoção de atletas de alto rendimento no Estado, 
atletas que representam o Estado do Espírito Santo 
em competições nacionais e internacionais. Assim 
como o programa Compete Espírito Santo, que 
oferece passagens aéreas aos atletas que honram o 
nome do nosso Estado no Brasil e no mundo. 
 No mais, desejo a todos um feliz Natal e um 
ano de 2011 dourado. Parabéns a todos! (Muito 
bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Aviso às meninas que têm interesse de jogar futebol 
americano que o Vila Velha Tritões tem um time 
feminino. Saúdo as meninas que praticam esse 
belíssimo esporte e que conquistaram o terceiro lugar 
no Saquarema Ball. 
 Agradeço ao Doutor Renan Chieppe, diretor 
do Grupo Águia Branca, que viabilizou um ônibus-
leito para que a torcida pudesse ir a Santos e estar 
presente na Vila Belmiro. Muito obrigada, Doutor 
Renan; que possamos contar com o senhor sempre. 
(Palmas) 

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

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Ato de maior importância nesta 
sessão solene, neste momento a Senhora Deputada 
Janete de Sá fará a entrega dos diplomas de 
homenagem aos integrantes do time Vila Velha 
Tritões, pela conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano.  

Convido o Senhor Anderson Tonini Moreira 
para receber o diploma, pela conquista do Torneio 
Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano, das mãos da Senhora Deputada Janete de 
Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães de 
Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do Município 
de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor André Soares 
de Paula para receber o diploma, pela conquista do 
Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães 
de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Bruno de 
Araújo Pinho Costa para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Bruno 
Oliveira de Souza para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Chris James 
Macclelland para receber o diploma, pela conquista 
do Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro 
de Futebol Americano, das mãos da Senhora 
Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio 
Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer 
do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Christiano 
Américo Araújo para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Christopher 
Matheus Souza Soares para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Daniel César 
Menezes Júnior para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Daniel Bisi 
de Bortoli Valle para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Danilo de Sá 
Venâncio para receber o diploma, pela conquista do 
Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães 
de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Diogo Carlos 
de Faria Lima para receber o diploma, pela conquista 
do Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro 
de Futebol Americano, das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio 
Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer 
do Município de Vila Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Fabrício 
Eugênio do Amaral Pereira Pinto para receber o 
diploma, pela conquista do Torneio Touchdown 
2010, Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, 
das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Felipe de 
Bortoli Munhoz para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Filipe de 
Aguiar Eduão para receber o diploma, pela conquista 
do Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro 
de Futebol Americano, das mãos da Senhora 
Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio 
Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer 
do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Glauber 
Ramalow Ramos para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Gustavo Silva 
Simões para receber o diploma, pela conquista do 
Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães 
de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Heitor 
Costa Oliveira para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Igor 
Morgado Saiter para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Jefferson 
Rodrigues Ebrahim Martins para receber o 
diploma, pela conquista do Torneio Touchdown 
2010, Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano, das mãos da Senhora Deputada Janete 
de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães de 
Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Jessé 
Rafael Nunes Caldas para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor João 
Rubens Ramos Rocio para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 

Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José 
Caldas da Costa Júnior para receber o diploma, 
pela conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Marcos 
Vinicius da Silva para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Matheus 
Costa Oliveira para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Raony 
Ramos Rocio para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do 
Senhor Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, 
Secretário de Esporte e Lazer do Município de Vila 
Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Raphael 
Lauff Bodart Martins para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Raphael 
Nepomuceno de Menezes para receber o diploma, 
pela conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor 
Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de 
Esporte e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Renan 
Araújo de Lima para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Réggis Silva 
Balarini para receber o diploma, pela conquista do 
Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães 
de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Rhykardo 
Alves Marcelino dos Santos para receber o diploma, 
pela conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor 
Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de 
Esporte e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Ricardo Otto 
Lyra Fernandes para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 

Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Rodolfo 
Rossi Pereira para receber o diploma, pela conquista 
do Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro 
de Futebol Americano, das mãos da Senhora 
Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio 
Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer 
do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Ronaldo 
Rodrigues de Oliveira Júnior para receber o diploma, 
pela conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor 
Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de 
Esporte e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Roney José 
Altoé para receber o diploma, pela conquista do 
Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães 
de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Saulo Nunes 
de Oliveira para receber o diploma, pela conquista do 
Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães 
de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Sérgio Merlo 
Manfredo para receber o diploma, pela conquista do 
Torneio Touchdown 2010, Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, das mãos da Senhora Deputada 
Janete de Sá e do Senhor Marcos Antônio Magalhães 
de Aguiar, Secretário de Esporte e Lazer do 
Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma)  
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Thalles 
Wendel Fernandes Maciel para receber o diploma, 
pela conquista do Torneio Touchdown 2010, 
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, das 
mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor 
Marcos Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de 
Esporte e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Thiago 
Santos Santana para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Thiago 
Neitzel Ramos para receber o diploma, pela 
conquista do Torneio Touchdown 2010, Campeonato 
Brasileiro de Futebol Americano, das mãos da 
Senhora Deputada Janete de Sá e do Senhor Marcos 
Antônio Magalhães de Aguiar, Secretário de Esporte 
e Lazer do Município de Vila Velha. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento fará uso da 
palavra, em nome dos homenageados, o Senhor 
Bruno de Araújo Pinho Costa, técnico do Vila Velha 
Tritões.  

 
 O SR. BRUNO DE ARAÚJO PINHO 
COSTA – (Sem revisão do orador) – Agradeço, em 
primeiro lugar, não à Senhora Deputada Janete de Sá, 
mas à nossa segunda mãe, pois ganhamos mais uma. 
Temos agora duas mães no time, além da nossa 
querida mãe Rosania Ramos. Por tudo que fizemos 
até hoje na nossa vida, nunca sonhamos um dia 
assomar à tribuna da Assembleia Legislativa e falar 
para todo o Estado do Espírito Santo. 
 Morro de inveja dos outros Estados. Não é só 
o nosso que tem isso. Morro de inveja por não termos 
um Secretário de Esportes, parceiro e amigo; por não 
termos os Deputados, por não termos os 
representantes do secretariado e do Governo do 
Estado envolvidos, e por não termos, principalmente, 
a Prefeitura envolvida diretamente conosco e com 
outras modalidades. 
  Se cada Estado tivesse um pouco de tudo o 
que temos, seriam melhores, não só no futebol 
americano, mas de uma maneira geral. O prêmio 
maior é devido ao que está acontecendo e não para 
nós. Todos do time têm uma gratidão enorme pela 

Senhora Deputada Janete de Sá que nos 
proporciona este evento nesta Casa. Mas a nossa 
gratidão maior é termos o nome do Senhor Marcos 
Magalhães de Aguiar registrado na em nossa 
história.  

Quando encontro com amigos de outros 
times e que em conversa digo que falei com o 
Secretário de Esportes, eles ficam surpresos. Como 
assim? Você falou com o Secretário? Digo: Falei 
com o Secretário. Por quê? Ele é um alienígena? 
Falei com ele sim. Mal sabem eles que falava de dez 
a quinze vezes ao dia, em seu gabinete eu e Rogi 
Henriques Cezarino, pedindo e realmente aconteceu.  
  O Touchdown nos pegou meio no atropelo. 
Se tivéssemos planejado com mais cuidado, não 
teríamos passado alguns apertos. Mas, com certeza, 
nas semifinais Touchdown foi fundamental, 
principalmente na final. Fizemos um estudo um dia 
antes da partida. Eu e Raony sentamos para definir a 
defesa, e jogamos contra o jogo deles. Foi perfeito. 
Quem estava lá em Santos viu, simplesmente não 
deixamos o time adversário jogar. Sem esse 
planejamento não seríamos nada. 
  Quando o time teve acesso à nossa 
comunidade virtual no Orkut, mais uma vez ficou 
muito alegre. Todos comentando o tempo inteiro. 
Vamos ter um centro de treinamento e etc. Dissemos: 
pessoal, calma! Quando quebrar o primeiro tijolo, 
começaremos a acreditar que teremos mesmo um 
centro de treinamento. Não desconfiamos, mas já 
estamos calejados nisso.  

Mas agora a euforia é tão grande que 
realmente acreditamos que teremos um campo. Já 
discutimos dois, três anos, o Senhor Raony Ramos 
Rocio não nos deixa mentir, brigando e vamos treinar 
no campo tal, vamos treinar no campo assim, assado. 
Ah! Mas vamos ter que pagar trezentos reais por mês. 
E não tínhamos trezentos reais por mês.  
  Ao liderar essa galera, acredito que ela me 
vê de fato como um líder, pois brigo mesmo, dou 
bronca, luto, encho a paciente de todos, mas é em 
prol do que queremos alcançar: que é vencer o jogo. 
Se for para amaciar um pouquinho me falam que eu 
amacio. Mas se quiserem mais, farei. Daqui para 
frente a cobrança será maior ainda.  
 Não tenho palavras para descrever a 
emoção de fazer parte desta sessão solene, com a 
presença dos pais, das mães, das namoradas, dos 
irmãos e dos avôs. Infelizmente a minha família foi 
para São Paulo, onde passará o Natal e eu tive que 
ficar para trabalhar. Espero viajar no dia 24 de 
dezembro de 2010 para lá. Mas é uma emoção 
muito grande estar aqui. 

Buchy, Chris James Macclelland chegou 
agora na família, o gringo. Eles têm gringo, nós 
também temos o nosso. Não tenho palavras para 
descrever a emoção de estar nesta tribuna. Não de 
estar na Assembleia Legislativa, mas do que 
representa este momento para nós. Por tudo que 
passamos juntos, por todas as dificuldades, por 
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todas as adversidades, por todas as brigas internas, o 
companheirismo, a família, prevaleceu.  

O Tiago Santos Santana, mais conhecido 
como Tiagão, nosso irmão do coração, chegou há um 
ano e abraçou o time. Mas o time o abraçou mais 
ainda. A Senhora Joelsa Santana, mas conhecida 
como Tia Jojô, acolheu-nos na sua casa e sempre 
vamos lá fazer bagunça. Quando falamos que o time 
é mais do que um time é porque realmente é uma 
família. Pelo menos, eu vivo nessa família. Todos os 
meus amigos dos últimos três anos são desse time. E 
tudo o que fazemos, hoje, nos meus horários vagos, 
podem ter certeza de que tem alguém desse time 
envolvido, seja do sexo masculino ou feminino. 
Todas as brigas hoje são com alguém do time. 
 Portanto, agradeço a todos. Não dá para falar 
o nome de todo o mundo. Agradeço ao Rafael Lauff 
Bodart Martins, que esteve conosco, junto com a 
galera do Antares. Pode ter certeza, eles sabem disso, 
o que precisarem de nós para o ano de 2011, terão. 
As portas sempre estarão abertas para treinarem 
conosco. Em 2011 a filosofia será um pouco 
diferente, já sabem disso. Se pudesse abraçar um por 
um agora, abraçaríamos. Vocês sabem que não sou 
muito sentimental, mas é de coração, dizer que este 
momento é algo surreal.  

Passamos pela Prefeitura de Vila Velha, 
estamos agora na Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. Passeamos no carro do Corpo de 
Bombeiros. A galera que sonhou um dia ser alguém 
na vida, foi aquele dia. Viu o seu sonho ser realizado. 
Todos acenando para as pessoas e elas comentando: 
O que é aquilo ali? É o Fluminense que está 
chegando a Vitória? Um bêbado, lá na praia, dizia: É 
o Fluminense que está chegando. Não era. Era o 
Expresso Tritões que chegava e chegará mais em 
2011.  

Com um pouquinho de apoio que tivemos, 
conseguimos essa vitória. Com um pouquinho mais 
que teremos em 2011, pode ter certeza de que em 
contrapartida traremos para participar da nossa 
família as crianças da comunidade, não só da 
Prainha, mas de todo o Município de Vila Velha ou 
de outros Estados. Os jogadores estarão à disposição 
para fazer esse trabalho social junto com a Secretaria 
de Estado de Esportes e Lazer. Pode ter a certeza de 
que bateremos à porta do Vandinho Leite várias 
vezes. 

Vamos dar essa contrapartida, fazendo esse 
trabalho social apoiando uma nova geração para 
vermos o esporte um pouquinho melhor do que vemos 
hoje, e espero estar vivo para isso. Vamos ficando 
velho, com certa tristeza, mas ainda temos uns quinze 
anos para jogar. 
 Agradeço a Deus e a todos; à Senhora 
Deputada Janete de Sá; à Maíra Martinelli e ao nosso 
amigo que está ao computador passando as fotos. 
Deus nos deu essa grande alegria. E quando nos der a 
tristeza é porque tem o seu propósito. Sabemos que 
as derrotas virão, mas esse é um time que sabe 
perder. Todas as vezes que perdeu, levantou a cabeça 

e tentou de novo até conseguir. Disse que 
conseguiríamos. Vocês falaram que conseguiríamos e 
nunca abaixamos a cabeça. Aprendemos a perder e 
agora aprendemos a ganhar. 
 Peço uma salva de palmas para cada 
componente do time, pois sem eles não estaríamos 
recebendo esta homenagem nesta Casa. Muito 
obrigado. (Muito bem!) (Palmas) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Agradecemos a presença da Senhora Maria 
Valentina Horsts Santos, filha de Thiago Santos 
Santana e Tamires Horsts Domingues. Thiago dos 
Santos Santana é jogador de futebol americano. 
Parabéns! Que Maria Valentina seja uma menina 
muito vitoriosa na vida, assim como seu pai foi 
vitorioso trazendo este título para os capixabas. 

 Falam que político não tem time, mas temos. 
O Vasco é vice mais uma vez; paciência. Ângelo 
André, nosso cunhado, é vascaíno roxo, mas disse 
que na hora da decisão do campeonato brasileiro de 
futebol americano torceu pelo Vila Velha Tritões. 

Neste momento, convidamos os atletas do 
Vila Velha Tritões para uma foto oficial; convidamos 
o Senhor Bruno de Araújo Pinho Costa, técnico do 
time, a quem entregaremos um banner especial em 
homenagem a essa conquista maravilhosa, e em 
seguida ouviremos o grito de guerra do time para que 
os telespectadores capixabas possam conhecê-lo e 
ouvi-lo.  

 
(Tira-se a foto, entrega-se o banner 
e ouve-se o grito de guerra)  

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) 
– Convido todos para o coquetel comemorativo, que 
será serviço no Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa, onde os pais e os atletas serão 
recepcionados pelo grande compositor e músico 
capixaba Lula de Vitória.  

Que Deus dê a vocês um bom Natal, um ano 
de muito treinamento e de muitas vitórias. E, estando 
ou não nesta Casa, podem contar com esta Deputada 
para ajudar no que for possível ao time Vila Velha 
Tritões e a tantos outros que poderão surgir no Estado 
do Espírito Santo. Obrigado por esta vitória, orgulho 
para os capixabas. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, solene, dia 1.º de janeiro de 
2011, às 10h, para a posse do Ex.mo Senhor Renato 
Casagrande, governador eleito do Estado do Espírito 
Santo, e do Ex.mo Senhor Givaldo Vieira, vice-
governador eleito, para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer.  
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

cinquenta e dois minutos.  
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1871 
 

 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, ELISA LÚCIA DOS SANTOS, 
do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado Elcio Alvares, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 110091/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de janeiro de 2011. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
DARY PAGUNG  

1º Secretário 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1872 
 

 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, JORGE DOS ANJOS, do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Elcio Alvares, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 110090/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de janeiro de 2011. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
DARY PAGUNG  

1º Secretário 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

2º Secretário 

ATO Nº 1873 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA 
PELISSARI, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor de Gabinete do Líder do Governo, 
código SGLG, decorrente da transformação 
prevista na Lei nº 9.623, de 14/01/2011, publicada 
em 17/01/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1874 

 
 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, LUCIANA DE ARAUJO SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Comissão de Política Antidrogas, código SCPAD, 
decorrente da transformação prevista na Lei nº 
9.623, de 14/01/2011, publicada em 17/01/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1875 
 

 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, CARLOS ALEXANDRE DA COSTA 
BANHOS, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Comissão de Saúde, código 
ASSCS, decorrente da transformação prevista na 
Lei nº 9.623, de 14/01/2011, publicada em 
17/01/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1876 

 
 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, SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Supervisão da Comissão de Cultura, código 
ASSCC, decorrente da transformação prevista na 
Lei nº 9.623, de 14/01/2011, publicada em 
17/01/2011.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1877 

 
 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, FABIOLA AMORIM MALDONADO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Junior da Supervisão da Equipe de Revisão da 
Procuradoria, código AJSRP, decorrente da 

transformação prevista na Lei nº 9.623, de 
14/01/2011, publicada em 17/01/2011.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1878 

 
 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, MARCELA BUAIZ ROCIO DE SOUZA, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Comissão de Licitação, código SCL, decorrente da 
transformação prevista na Lei nº 9.623, de 
14/01/2011, publicada em 17/01/2011.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1879 

 
 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, DILMA NUMES PIMENTA LAYBER, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor de 
Gabinete da Presidência, código SGP, decorrente 
da transformação prevista na Lei nº 9.623, de 
14/01/2011, publicada em 17/01/2011.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 
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DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1880 

 
 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, MARIO MARCELO BARROS, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor de 
Gabinete da Corregedoria, código SCG, decorrente 
da transformação prevista na Lei nº 9.623, de 
14/01/2011, publicada em 17/01/2011.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1881 

 
 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, MARCUS FARDIN DE AGUIAR, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor de 
Apoio ao Plenário, código SAP, decorrente da 
transformação prevista na Lei nº 9.623, de 
14/01/2011, publicada em 17/01/2011.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1882 

 
 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, FERNANDO LYRA, do cargo 
em comissão de Secretário da Mesa para 
Assuntos econômicos, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1883 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, FERNANDO LYRA, para exercer o cargo 
em comissão de Supervisor de Compras, Código 
SCC, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1884 
 
 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, CASSIO GIMENES DE 
SOUZA, do cargo em comissão de Supervisor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1885 

 
 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, CASSIO GIMENES DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1886 

 
 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, CHRISTIANE LINHALIS, do 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1887 

 
 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, CHRISTIANE LINHALIS, para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor da Comissão 
de Segurança, código SCSEG, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1888 

 
 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, ELICEIA BOLELI DA 
ROCHA, do cargo em comissão de Supervisor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1889 
 
 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, ELICÉIA BOLELI DA ROCHA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Comissão de Segurança, código AJSCCT, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1890 

 
 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, MARCELI SOUZA ALMEIDA, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1891 
 
 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, MARCELI SOUZA ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor do 
Centro de Estudos e Pesquisas da Procuradoria, 
código SCEP, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

ATO Nº 1892 
 
 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, EMERSON DOS SANTOS 
BARBOSA, do cargo em comissão de Supervisor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1893 

 
 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, EMERSON DOS SANTOS BARBOSA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1895 

 
 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, OTAVIO AUGUSTO COSTA 
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SANTOS, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1896 

 
 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, OTÁVIO AUGUSTO COSTA SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Comissão de Defesa da Cidadania, código 
SCDCDH, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1897 
 

 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, JOCIMAR NILO, do cargo em 
comissão de Supervisor Legislativo, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1898 

 
 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, JOCIMAR NILO, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1899 

 
 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, ANDRESCA RIBEIRO 
BARBOSA, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1900 

 
 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, ANDRESCA RIBEIRO BARBOSA, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Equipe de Apoio da Taquigrafia e dos Anais 
Taquigráficos, código SEAT, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1901 

 
 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, JOSCELINO MIGUEL DA 
SILVA, do cargo em comissão de Supervisor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1902 

 
 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, FABIANO MENDES DE 
ALMEIDA, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1903 

 
 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, JOSCELINO MIGUEL DA SILVA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1904 

 
 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, ORLANDO JOSÉ PESSALI, do 
cargo em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1905 
 

 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, JEFSON CAVATI BUBACH, para exercer 
o cargo em comissão de Supervisor do Setor de 
Recepção, código SSR, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 
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COMUNICADO 
 

 
 

                                       PROGRAMAÇÃO – QUARTA-FEIRA – 19.01.201 
 

HORARIOS      PROGRAMAS                 TEMA      ENTREVISTADOS 
08H00 RETROSPECTIVA   
08H20 

                         ESPAÇO RESERVADO A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

09H00 
09H30 
10H00 
10H30 
11H00 
11H30 

12H00 RETROSPECTIVA 
SABOR-ES 

COMIDA GREGA  

12H30 OPINIÃO REDES SOCIAIS FERNANDO MENDES 

13H00 MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 

DORES DO RIO PRETO  

13H30 ASSEMBLEIA DO 
CAMPO ADUBO ORGANICO  EDGAR FORMENTINI 

14H00 BIOGRAFIA HOMERO MASSENA  

14H30 AÇÃO 
PARLAMENTAR 

 PAULO FOLETTO 

15H00 
DEBATES 2010  
SESSÃO SOLENE 

COMEMORAÇÃO AOS 100 
ANOS DE LUTA E 
DETERMINAÇÃO FEMININA 

 

16H30 ESPAÇO 
PARCERIA  

DIREITO AUTORAL CANAL SAUDE 

17H00 REPORTAGEM 
ESPECIAL 

ROTA IMPERIAL   

17H30 ESPAÇO 
PARCERIA 

CRECHES EM PRESÍDIOS CANAL SAUDE 

18H00 PERSONALIDADES  LUCAS IZOTON 

19H00 RETROSPECTIVA 
BIOGRAFIA 

HOMERO MASSENA  

19H30 ESPAÇO 
PARCERIA 

MEMÓRIA POLÍTICA HÉLIO BICUDO 

20H30 
ESPAÇO 
PARCERIA  

DIFICULDADES PARA 
MUDANÇAS DIETÉTICAS 

SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA - SBC 

21H00 OPINIÃO REDES SOCIAIS FERNANDO MENDES 

21H30 UM DEDO DE 
PROSA 

 MARCOS DE CASTRO  

22H00 
ES EM DEBATE LEI ORGÂNICA GILBERTO ÁLVARES E 

DOMINGOS TAUFNER 

22H30 REPORTAGEM 
ESPECIAL 

ROTA IMPERIAL   

23H00 SOM DA TERRA   CABELO DE FOGO 

23H30 AÇÃO 
PARLAMENTAR 

 PAULO FOLETTO 

00H00 
MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 
RETROSPECTIVA 

DORES DO RIO PRETO  

 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

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

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

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

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

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

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

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

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