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ATAS DAS SESSÕES 
 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 1.º 
DE JANEIRO DE 2011. 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR 
DEPUTADO ELCIO ALVARES, 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados desta Augusta Casa 
de Leis, autoridades presentes, senhores 
telespectadores, bom-dia. É com muita honra que a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
recebe todos para a presente sessão destinada à posse 
do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo José Renato Casagrande e do 
Excelentíssimo Senhor Vice-Governador Givaldo 
Vieira da Silva, conforme determina a Constituição 
Estadual. 

Neste instante o Presidente desta Casa, 
Senhor Deputado Elcio Alvares, é convidado à Mesa 
para os procedimentos regimentais de abertura desta 
sessão solene. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão.  

 
(A convite do Presidente, ocupam 
as cadeiras da 1.ª e 2.ª Secretarias, 
respectivamente, os Senhores 
Deputados Dary Pagung e Doutor 
Rafael Favatto) 

 

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

(O Senhor Doutor Rafael Favatto 
lê Salmos 23, 1-3) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Informo a todos que a presente sessão 
é solene, para posse dos Excelentíssimos Senhores 
José Renato Casagrande e Givaldo Vieira da Silva, 
eleitos no dia 03 de outubro de 2010, respectivamente 
nos cargos de Governador e Vice-Governador do 
Estado. 
 Encontra-se no Salão Nobre desta Casa o 
Senhor José Renato Casagrande, Governador eleito, 
bem como o Senhor Givaldo Vieira da Silva, Vice-
Governador eleito. Neste momento constituo uma 
comissão formada pelos Senhores Deputados 

Theodorico Ferraço, Rodrigo Chamoun e Sérgio 
Borges para conduzir Suas Excelências ao Plenário 
Dirceu Cardoso, e vou suspender a sessão para que 
assim o façam.  

Está suspensa a sessão.  
 

(A sessão é suspensa às 10h07min e 
reaberta às 10h11min) 
 
(A comissão introduz no Plenário 
os Senhores José Renato 
Casagrande e Givaldo Vieira da 
Silva) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Está reaberta a sessão. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Governador eleito, 
Senhor José Renato Casagrande, e o Vice-
Governador eleito, Senhor Givaldo Vieira da Silva, a 
ocuparem seus lugares à Mesa. (Pausa)  

 
(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Desembargador Manoel Alves Rabelo, Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo; o Senhor João Carlos Coser, Excelentíssimo 
Prefeito de Vitória; o Desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Espírito Santo; o Doutor Fernando 
Zardini Antônio, Procurador-Geral de Justiça; o 
Senhor Magno Malta, Senador da República; o 
Senhor Camilo Cola, Deputado Federal. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Dado o limitado número de 
assentos à Mesa não serão chamadas para compô-la 
muitas autoridades presentes, mas com igual 
satisfação registramos a presença do Senhor Lelo 
Coimbra, Deputado Federal; da Senhora Wanda 
Lúcia Costa Leite França Decuzzi, Desembargadora-
Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª 
Região; do Desembargador Samuel Meira Brasil 
Júnior; do Senhor Fábio Rodrigues da Silva, 
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do 
Estado; do Capitão de Fragata Leonardo Geraldo 
Mesquita, Comandante da Escola de Aprendizes de 
Marinheiro; do Senhor Fronzio Calheira Mota, 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Espírito Santo; do Senhor Álvaro Rogério 
Duboc Fajardo, Delegado de Polícia Federal, 
representando o Superintendente Regional Sérgio 
Barbosa de Menezes; do Tenente-Coronel José 
Augusto Massad Gomes da Silva, Comandante do 
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38.º Batalhão de Infantaria; do Senhor Carlos Ranna, 
Conselheiro e Corregedor do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo; do Senhor Gilson Amaro, 
Presidente da Amunes e Prefeito do Município de 
Santa Teresa, e da Doutora Catarina Cecin Gazeli, 
Procuradora de Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Convido todos os presentes para 
assistirem à entrada das Bandeiras do Brasil e do 
Estado do Espírito Santo, conduzidas por oficiais das 
corporações da Polícia Militar e Bombeiro Militar. 
(Pausa) 

 
(Os oficiais conduzem os 
Estandartes ao Plenário) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido todos para, de pé, e voltados 
para as Bandeiras, ouvirmos o Hino Nacional e o do 
Espírito Santo, que serão executados pela Banda de 
Música da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, sob a regência do maestro Major Hoffman. 
(Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Informo que nos termos do artigo 56, 
inciso XXVII, da Constituição Estadual, a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
neste momento receberá o compromisso de posse do 
Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande no 
cargo de Governador do Estado do Espírito Santo. 
 Convido a todos os presentes neste Plenário 
para de pé ouvirmos o compromisso do 
Excelentíssimo Senhor Governador. Durante o 
compromisso os oficiais das corporações Polícia 
Militar e Bombeiro Militar, os porta-bandeiras, 
estarão na posição apresentar armas. Ao final da 
declaração de compromisso constitucional, a Banda 
de Música da Polícia Militar executará a obra o 
Guarani, autoria de Carlos Gomes. 
 Assim sendo, neste momento o 
Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande 
prestará o compromisso constitucional. 
 
 O SR. JOSÉ RENATO CASAGRANDE – 
“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição 
Federal e a Estadual, observar as leis e promover o 
bem geral do povo espírito-santense.” (Palmas) 
 

(A Banda da Polícia Militar 
executa a obra “O Guarani”) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Convido todos para, de pé, 
ouvirmos a leitura do termo de posse do 
Governador eleito, Senhor José Renato 

Casagrande, que será feita pelo 1.º Secretário da 
Mesa, Senhor Deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

“Ao primeiro dia do mês de janeiro 
de dois mil e onze, perante a 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, reunida em Sessão 
Solene, às dez horas, sob a 
Presidência do Senhor Deputado 
Elcio Alvares, presentes autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, 
compareceu o Excelentíssimo 
Senhor José Renato Casagrande, 
Governador eleito por sufrágio 
direto em pleito eleitoral, realizado 
em três de outubro de dois mil e dez, 
na forma constitucional diplomado 
pelo Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral, o qual, após prestar o 
compromisso constitucional, tomou 
posse no cargo de Governador do 
Estado do Espírito Santo,e, para 
constar, lavrou-se o presente termo 
que vai assinado pelo empossado e 
pelos membros da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, em 1° de janeiro de 2011.” 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – Convido o Excelentíssimo Senhor 
Governador José Renato Casagrande a assinar o 
termo de posse. (Pausa) 

 
(O termo de posse é assinado 
pelo Senhor José Renato 
Casagrande e pela Mesa 
Diretora) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Nos termos do art. 56, inciso XXVII, 
da Constituição Estadual, e após prestado o 
compromisso previsto no art. 81 da mesma 
Constituição, declaro empossado o Senhor José 
Renato Casagrande no cargo de Governador do 
Estado do Epírito Santo. (Pausa) (Palmas) 

Informo que nos termos do art. 56, inciso 
XXVII, da Constituição Estadual, a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo neste 
momento receberá o compromisso de posse do 
Excelentíssimo Senhor Givaldo Vieira da Silva no 
cargo de Vice-Governador do Estado do Espírito 
Santo.  

Assim sendo, neste momento o 
Excelentíssimo Senhor Givaldo Vieira da Silva 
prestará o compromisso constitucional. 

 
O SR. GIVALDO VIEIRA DA SILVA – 

“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição 
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Federal e a Estadual, observar as leis e promover o 
bem geral do povo espírito-santense.” (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido todos para, de pé, 
ouvirmos a leitura do termo de posse do Vice-
Governador eleito, Senhor Givaldo Vieira da 
Silva, que será feita pelo 1.º Secretário da Mesa, 
Senhor Deputado Dary Pagung. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

“Ao primeiro dia do mês de janeiro 
do ano de dois mil e onze, perante a 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, reunida em Sessão 
Solene, às dez horas, sob a 
Presidência do Senhor Deputado 
Elcio Alvares, presentes autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, 
compareceu o Excelentíssimo Senhor 
Givaldo Vieira da Silva, Vice-
Governador eleito por sufrágio 
direto em pleito eleitoral realizado 
em três de outubro de 2010, na forma 
constitucional, diplomado pelo 
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, 
o qual, após prestar o compromisso 
constitucional, tomou posse no cargo 
de Vice-Governador do Estado do 
Espírito Santo. E, para constar, 
lavrou-se o presente Termo que vai 
assinado pelo empossado e pelos 
membros da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo em 1.º de janeiro de 
2011.” 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Nos termos do art. 56, inciso XXVII, 
da Constituição Estadual, e após prestado o 
compromisso previsto no art. 81 da mesma 
Constituição, declaro empossado o Excelentíssimo 
Senhor Givaldo Vieira da Silva no cargo de Vice-
Governador do Estado do Espírito Santo. (Pausa) 
(Palmas) 

Convido todos para, de pé, assistirmos à 
retirada solene das Bandeiras. (Pausa) 
 

(Procede-se à retirada das 
bandeiras) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Neste instante esta Casa viverá um 
momento histórico, pois concedo a palavra ao 
Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande, que 
fará seu primeiro pronunciamento oficial como 
Governador do Estado do Espírito Santo. 

O SR. JOSÉ RENATO CASAGRANDE – 
(Sem revisão do orador) – Bom dia, Senhoras e 
Senhores. 

Cumprimento o Senhor Deputado Elcio 
Alvares, Presidente da Assembleia Legislativa; o 
Senhor Givaldo Vieira da Silva, Vice-Governador, 
anteriormente Deputado Estadual e membro desta 
Mesa Diretora; o Senhor Deputado Dary Pagung, 1.º 
Secretário; o Senhor Deputado Doutor Rafael 
Favatto, 2.º Secretário em exercício; as Senhoras e os 
Senhores Deputados presentes; o Senhor João Coser, 
Prefeito de Vitória; o Senhor Gilson Amaro, Prefeito 
de Santa Teresa e Presidente da Associação dos 
Municípios do Espírito Santo – Amunes, e na figura 
de S. Ex.as cumprimento todos os prefeitos e 
prefeitas presentes.  

Cumprimento o Senhor Manoel Alves 
Rabelo, Desembargador Presidente do Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo; o Senhor Pedro Valls Feu 
Rosa, Desembargador e Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, que há poucos dias diplomou os 
eleitos do dia 03 de outubro de 2010; o Senhor 
Fernando Zardini, Procurador-Geral da Justiça; o 
Senhor Magno Malta, Senador da República, que nos 
prestigia com sua presença; os Senhores Camilo Cola 
e Lelo Coimbra, Deputados Federais; a Bancada 
Federal. 

Agradeço a presença das autoridades civis e 
militares que estão participando desta solenidade; 
das instituições; das entidades; dos meus amigos; das 
minhas amigas; dos atuais e futuros secretários; da 
esposa do Senhor Givaldo Vieira da Silva, Vice-
Governador, que nos prestigia neste momento tão 
importante para o Estado do Espírito Santo; da 
Virginia, minha esposa; da Milla e do Victor, meus 
filhos; da minha mãe; dos meus irmãos; dos meus 
cunhados e das minhas cunhadas, família que adotei; 
dos meus amigos e das minhas amigas de Brasília 
que se encontram presentes. 
 Cumprimento, em nome da minha Tia 
Izaltina Dalvi Venturim, todos os parentes que 
participam desta solenidade. Cumprimento uma parte 
dos parentes, porque a imprensa brincou dizendo que 
se chamassem todos os parentes não caberia nesta 
Assembleia Legislativa. Divido com os senhores a 
emoção de ser empossado, neste momento, 
Governador do Estado do Espírito Santo. Todos 
devem imaginar como é emocionante, e também 
como é a responsabilidade de ser Governador do 
Estado. É com profunda emoção que volto a esta 
Casa Legislativa, Senhor Presidente Elcio Alvares, 
para uma solenidade tão especial para todos nós, 
povo capixaba e lideranças políticas. 

Durante quatro anos exerci neste Plenário – 
neste Plenário simbólico, porque ele funcionava no 
prédio Domingos Martins, em frente ao Palácio 
Anchieta – meu primeiro mandato de Deputado 
Estadual. Já tive outra oportunidade nesta Casa 
assinando este mesmo livro como Vice-Governador 
do Estado, mas foi na Assembleia Legislativa que 
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comecei a adquirir experiência e comecei a 
construção da minha carreira política. Naquela época, 
antes de me tornar Deputado Estadual, saído pouco 
tempo da universidade, minha militância política era 
direcionada para a organização do meu partido, para 
a organização e mobilização dos produtores rurais, 
pela preservação dos recursos naturais, pela 
mobilização da sociedade para que pudesse se 
organizar, mas lá na minha cidade, no meu 
Município de Castelo. Foi com inexperiência e 
voluntarismo de quem acredita que a sociedade pode 
ser transformada por ações isoladas de militantes, 
grupos ou partidos políticos que entrei pela primeira 
vez nesta Assembleia.  

Conhecia pouco a Cidade de Vitória - tinha 
vindo a esta Cidade uma ou duas vezes - mas entrei 
nesta Casa para começar a construção de mandatos. 
Minha vida política já tinha iniciado na Universidade 
de Viçosa, e depois dei sequência a ela no Município 
de Castelo. Temos presentes nesta solenidade 
representantes daquela época, tais como os 
Vereadores Juarez Gonçalves Vieira, José Elias 
Venturim e Antônio Zardo, que estiveram comigo. 
Saudades de companheiros como o Carlinhos 
Quintino, in memoriam, que desde o primeiro 
momento esteve conosco.  

Neste Parlamento pude conhecer melhor o 
embate de forças, ideias e diferentes visões de um 
mundo que caracteriza a boa ação parlamentar e dá 
corpo à luta política. Aqui, defendendo as teses e 
propostas que estiveram na base daquela campanha 
de 1990, comecei a compreender a importância da 
construção de consensos para a realização dos 
projetos que fazem a sociedade seguir em frente no 
caminho do desenvolvimento. 

Agora, volto a esta Casa como Governador 
eleito por uma coligação de dezesseis partidos, que 
mereceu o voto de 82,3% dos capixabas. Um recorde 
absoluto em nossa história política, que traduz da 
maneira mais expressiva possível a importância que a 
sociedade capixaba dá hoje à união de forças em 
torno de projetos coletivos. É consciente da 
importância e da necessidade de manter, consolidar e 
ampliar a grande união construída em nosso Estado 
que assinei e que assino este Termo de Posse.  
 Faremos um Governo transparente e aberto à 
participação ativa de toda sociedade, pois é sobre 
essa base que se organizam as democracias 
modernas, e porque essa é a condição essencial para 
ampliarmos a unidade política que conquistamos no 
Espírito Santo.  

Há poucos dias, em solenidade realizada no 
Tribunal Regional Eleitoral, falei da minha 
determinação de fazer do diálogo a ferramenta 
central para nossa ação política e administrativa 
nos próximos quatro anos. Essa é a minha 
determinação e um compromisso que reafirmo agora, 
aqui na minha posse na Assembleia Legislativa.  

Falo aqui do diálogo que reconhece e 
enfrenta os desafios de hoje, ao mesmo tempo em 

que abre caminhos e alternativas para construção do 
amanhã. Falo do diálogo cidadão, voltado para 
realização de projetos e programas que resultem em 
benefícios para toda sociedade. Falo do diálogo 
responsável, que reconhece dificuldades e limitações 
do Governo e não extrapolem em demandas que 
possam gerar desequilíbrios nas contas públicas.  

Como disse naquela solenidade do Tribunal 
Regional Eleitoral, mesmo sendo eleito pelo voto 
majoritário dos capixabas, sei que outros fizeram 
diferentes escolhas. Para esses homens e mulheres, 
minha palavra como Governador será sempre de 
convocação, entendimento e busca de convergência.  

Disse e repito que não espero de ninguém 
uma renúncia às suas ideias e convicções, mas desejo 
sinceramente que possamos todos nós trabalhar 
juntos pelo progresso do nosso Estado e pelo bem-
estar do nosso povo. Mais que governar para os 
cidadãos, estamos determinados a governar com os 
cidadãos, com todas as pessoas de bem que estiverem 
dispostas a contribuir para realização do nosso 
objetivo central no Governo. E esse objetivo, esse 
eixo que mobilizará e orientará todos os setores e 
instâncias da administração é a redução das 
desigualdades sociais e regionais em nosso Estado, 
com oportunidades para o crescimento pessoal e 
profissional dos capixabas.  

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, meus amigos e minhas 
amigas, representantes de entidades, durante 
décadas vivemos no Brasil um confronto de ideias 
entre os que defendiam o crescimento econômico e 
aqueles que atribuíam prioridade ao desenvolvimento 
social, como se fossem objetivos antagônicos e 
isolados um do outro. E ainda hoje os resíduos dessa 
polêmica perturbam o debate nacional sobre nosso 
processo de desenvolvimento. Pois aqui, no Espírito 
Santo, vamos declarar, de uma vez por todas, que 
essa falsa oposição entre crescimento econômico e 
desenvolvimento social é fruto de uma miopia 
ideológica que, em lugar de produzir propostas ou 
soluções criativas, apenas manipula velhos slogans. 
 Sem crescimento econômico, sem 
modernizar e diversificar nossa produção de bens e 
serviços e sem conquistar um lugar nos mercados 
mundiais, jamais teremos recursos suficientes para 
universalizar a inclusão social. Só o crescimento, 
distribuído de forma equilibrada entre as diversas 
regiões, pode oferecer aos jovens e adultos uma real 
oportunidade de inserção nos setores produtivos. Só o 
crescimento pode permitir ao Estado investir em 
melhores escolas, serviços eficientes de saúde, apoio 
aos agricultores, saneamento básico, habitação, 
segurança, transporte, infraestrutura e qualidade de 
vida para os capixabas.  

Mas para que esse crescimento ocorra de 
maneira sustentável e continuada, é fundamental que 
haja um governo responsável disposto a administrar 
com rigor, eficiência, transparência e sensibilidade 
social os recursos públicos e as potencialidades do 
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nosso Estado. E é preciso também que se firme a 
consciência de que o governo não pode e nem deve ser 
o único ator relevante no processo de desenvolvimento, 
como se pensava há algum tempo. Desenvolvimento 
social é, por definição, um direito, uma escolha e uma 
tarefa do conjunto da sociedade. E o governo, como 
expressão e instrumento da cidadania, deve respeitar 
esse direito e essa escolha para cumprir com eficiência 
sua parte nessa tarefa. 
 O governo que se distancia da sociedade, suga 
os recursos públicos, não cumpre seu papel e acaba se 
tornando um gerador de novas desigualdades e mais 
obstáculo ao desenvolvimento social.  

Creio que os capixabas hoje compreendem 
perfeitamente a importância de um governo 
responsável, ético e eficiente. Afinal, foi com a 
participação e confiança de toda sociedade que 
conseguimos nos livrar dos desmandos que ameaçavam 
a própria sobrevivência das nossas instituições públicas, 
reestruturando e modernizando a administração 
estadual. 

 E foi esse esforço coletivo, liderado pelo 
Governador Paulo Hartung, que permitiu ao Espírito 
Santo chegar até aqui em condições de projetar um 
futuro com mais igualdade, prosperidade e equilíbrio 
ambiental em todas as regiões.  

Sem os novos padrões de eficiência adotados 
pelo governo, e sem as parcerias firmadas com a 
sociedade, continuaríamos reféns dos velhos 
procedimentos e jamais teríamos alcançado os 
indicadores econômicos e sociais que exibimos hoje. E 
é com base nesses indicadores que podemos agora 
projetar um novo patamar para o desenvolvimento 
capixaba.  

Dizem os mais sábios que as dificuldades, 
como as montanhas, tornam-se planas à medida que 
avançamos por elas, e os primeiros passos costumam 
ser os mais difíceis. Felizmente, já estamos caminhando 
há algum tempo. Agora é hora de pensar, de criar, de 
desenvolver, de executar em conjunto, os programas e 
projetos que vão levar o Espírito Santo e os capixabas 
ainda mais longe.  

É hora de ampliar e fortalecer as parcerias entre 
o governo e a sociedade, unindo no mesmo esforço os 
municípios, as instituições públicas e privadas, os 
trabalhadores e os empresários, as organizações sociais 
e as comunidades. É hora de promover e de valorizar 
ainda mais o diálogo, o entendimento e a união. 

Senhor Deputado Elcio Alvares, na 
Assembleia Legislativa V. Ex.ª terá um Governador que 
vai dialogar muito com esta Casa, assim como 
dialogarei com o Poder Judiciário. O Estado do Espírito 
Santo precisa ter uma governança de bom desempenho, 
de muita responsabilidade e transparência dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário; de todas as 
instituições; do Ministério Público, do Tribunal 
Regional, para que seja eficiente e que todos juntos 
possamos governar este Estado.  

 A minha tarefa e a do Senhor Givaldo 
Vieira da Silva é de muita responsabilidade. Podem ter 
certeza de que verão um governador que trabalhará 
muito, também dialogará muito e terá capacidade de 
conviver com as diferenças. O que me trouxe até aqui 

foi minha capacidade de conviver com as diferenças, de 
driblar as dificuldades e os obstáculos. 

 O diálogo já será representado semana que 
vem, segunda-feira, pois em entendimento com V. Ex.ª, 
Senhor Presidente Elcio Alvares, convocarei a 
Assembleia Legislativa para votarmos algumas matérias 
necessárias nesse primeiro momento do Governo. E 
desde já agradeço muito o apoio dos parlamentares que 
puderem estar conosco na apreciação, discussão e 
votação dos projetos. 

É com esta visão e esse objetivo que assino 
agora o termo de posse como Governador do Estado do 
Espírito Santo, nesta Assembleia Legislativa, onde 
comecei de fato minha trajetória política. Juntos, 
trabalhando unidos, realizamos em nosso Estado uma 
transformação que está gerando respeito e 
reconhecimento da grande maioria dos capixabas. E é 
assim, juntos, que vamos enfrentar os novos desafios 
que o futuro nos reserva. 

 Que Deus nos ilumine, que nos proteja e nos 
acompanhe. Se Ele me trouxe até aqui, vai me 
acompanhar nesses próximos quatro anos. Que Ele nos 
acompanhe nessa caminhada!  

Muito obrigado, Estado do Espírito Santo. Um 
abraço a todos. Feliz Ano-Novo!(Muito bem!) 
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

– Após ouvirmos o discurso do Governador José Renato 
Casagrande, a Assembleia Legislativa, por meio da 
Mesa Diretora, quer de público, tendo em vista as 
palavras de S. Ex.ª, dizer que pretende, neste próximo 
quatriênio, adotar a mesma postura que celebrou até o 
dia de hoje, durante o Governo Paulo Hartung, um 
Governador que vai marcar época na história do Estado 
do Espírito Santo. 

A proposta do diálogo é a mais bonita e 
democrática que vislumbramos na interpretação do 
texto constitucional. Portanto, harmonia dos Poderes é 
diálogo! Nesta Assembleia Legislativa, o Senhor 
Governador José Renato Casagrande encontrará, não 
tenho dúvida nenhuma e já me pronuncio em nome das 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados eleitos, um 
grupo de homens e mulheres que entendem que acima 
dos interesses pessoais, políticos e partidários está o 
interesse do Espírito Santo, ou seja, acima de tudo está a 
governabilidade.  

Não podemos admitir retrocessos e temos de 
caminhar cada vez mais para frente. A proposta do 
Governador José Renato Casagrande nos induz a um 
posicionamento claro, aberto, deixando firmado, desde 
já, nesta Sessão Solene, o compromisso da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo de colaborar ainda mais 
para o desenvolvimento do nosso Estado.  
 Senhor Governador José Renato Casagrande, 
permita-me fazer um registro: o ex-governador Paulo 
Hartung esteve à altura do projeto político e de 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, e com 
certeza foi um grande governador. Como V. Ex.ª 
mesmo falou, ele cultivou o diálogo e soube conduzir 
de maneira notável os interesses dos Poderes Executivo 
e Legislativo. Há uma palavra que hoje também não 
podemos esquecer, de maneira nenhuma, que é a 
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gratidão. Agradecemos ao Senhor Governador José 
Renato Casagrande a escolha do Vice-Governador 
Givaldo Vieira da Silva. (Palmas!)  

Todos os deputados desta Assembleia 
Legislativa receberam como prêmio a notícia de que o 
Senhor Givaldo Vieira da Silva foi escolhido pelo 
Governador José Renato Casagrande para ser vice-
governador. Senhor Givaldo Vieira da Silva, a melhor 
coisa que poderíamos falar sobre V. Ex.ª é que foi uma 
peça fundamental da Mesa Diretora, ao lado dos 
Senhores Marcelo Coelho e Dary Pagung, construindo 
uma Assembleia Legislativa que, acima de tudo, tem 
preocupação permanente para cada vez mais conquistar 
espaços na credibilidade pública.  

Na última pesquisa realizada pela Futura, em 
setembro de 2010, esta Assembleia Legislativa já 
conseguiu um posicionamento ímpar, ou seja, cerca de 
setenta por cento de aprovação popular por meio dos 
quesitos reformulados. Sabemos da nossa 
responsabilidade, Senhor Governador José Renato 
Casagrande, e não nos furtaremos a ela ao longo do 
tempo. Gostaríamos muito de integrar este Plenário 
como deputado componente deste quadro maravilhoso 
para lhes dizer que qualquer que seja a Mesa Diretora, 
quaisquer que sejam os líderes, estaremos honrando o 
compromisso que assumimos no dia em que fomos 
diplomados.  

Governador José Renato Casagrande, V. Ex.ª 
terá na minha pessoa – acredito que terá em cada 
deputado também - o apoio imprescindível em todos os 
momentos. E quando sentir necessário o apoio do povo, 
V. Ex.ª terá a Assembleia Legislativa ao seu lado.  

Portanto, neste instante, como não poderia 
deixar de fazê-lo, agradeço ao ex-governador Paulo 
Hartung o grande governo que realizou no Estado e o 
diálogo mantido com esta Assembleia Legislativa. 
Quero falar também em nome dos atuais e dos futuros 
deputados - a grande maioria está presente - reiterando 
este compromisso. A convocação do Senhor 
Governador José Renato Casagrande acima de tudo é 
um desafio para todos nós, e queremos vencê-lo com a 
mesma clarividência, com o mesmo descortino, com a 
mesma altivez que conduzimos os destinos da 
Assembleia Legislativa nestes dois anos, com a 
participação unânime de todos os Senhores Deputados.  

Senhor Governador José Renato Casagrande, 
dirigimos uma palavra à família de V. Ex.ª. O desafio 
de uma governadoria é muito sério. O homem 
público, que é governador, passa naquele momento a 
ser responsável por uma grande família que é o povo 
capixaba; e é preciso que a família dele, os familiares 
mais queridos que estão perto, compreenda que a 
missão às vezes é muito áspera, muito difícil e 
precisa da solidariedade de todos. 

A Família Casagrande é muito bonita - temos 
acompanhado as matérias publicadas a respeito - e é 
uma grande família. Conforme disse o Senhor 
Governador José Renato Casagrande, se viessem todos 
a esta Casa, a Assembleia Legislativa seria pequena 
para receber todos que gostariam de estar presentes. 
Tem também a Família Venturim, que aumentou ainda 
mais, por quem temos muito apreço. Há alguns 
membros presentes, como a Senhora Anna Venturim 

Casagrande, mãe do Governador José Renato 
Casagrande.  

Portanto, agradecemos às autoridades presentes 
que abrilhantaram sobremodo este ato da mais alta 
importância, quando efetivamente o Senhor Governador 
José Renato Casagrande recebe o batismo lustral da 
governadoria. Além de agradecer às autoridades 
presentes, digo aos Senhores Deputados Doutor Rafael 
Favatto e Dary Pagung que foi uma honra muito grande 
presidir esta sessão solene de posse do Governador.  

Permitam-me uma palavra derradeira para 
lembrar o Salmo 23: 1-3, o ponto mais importante desta 
sessão, no meu modo de sentir, que diz: O Senhor é o 
meu pastor: nada me faltará. Deitar-me faz em verdes 
pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 
Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da 
justiça, por amor do seu nome. 

Senhor Governador José Renato Casagrande, 
ao longo da sua magnífica jornada de quatro anos, nos 
momentos em que sentir que precisa de um alento, 
lembre-se do Salmo 23: O Senhor é o meu pastor: nada 
me faltará. (Palmas) 

Meus amigos, neste instante inverterei um 
pouco o protocolo, porque com o anúncio do Senhor 
Governador José Renato Casagrande, de convocação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
farei o encerramento desta sessão já convocando 
extraordinariamente os Senhores Deputados, conforme 
comunicado de S.Ex.ª, para deliberação sobre a 
convocação extraordinária desta Casa, para funcionar 
no período de 03 a 07 de janeiro de 2011. 

Neste momento o Senhor Governador José 
Renato Casagrande e o Vice-Governador Senhor 
Givaldo Vieira da Silva se retirarão deste Plenário, 
acompanhados da mesma comissão. 

Convido a comissão composta pelos 
Senhores Deputados Rodrigo Chamoun, Theodorico 
Ferraço e Sérgio Borges para conduzir o 
Governador José Renato Casagrande e o Vice-
Governador Givaldo Vieira da Silva à saída do 
Plenário Dirceu Cardoso. (Pausa) 
 

(As referidas autoridades se retiram 
do Plenário, acompanhadas pela 
comissão) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

– Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão. Antes, porém, convoco os Senhores Deputados 
para a próxima, extraordinária, dia 03 de janeiro de 
2011, às 15h, para deliberação sobre a convocação 
extraordinária desta Assembleia Legislativa no período 
de 03 a 07 deste mês, conforme comunicado do Senhor 
Governador José Renato Casagrande, para a qual 
designo: 
  

EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 

Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às onze horas e seis 

minutos.  
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PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 03 DE 
JANEIRO DE 2011. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Havendo número legal e invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão. 

 
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Dary Pagung e a 2.ª 
Secretaria, a convite do Presidente, o 
Senhor Deputado Doutor Hércules) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

- Convido o Senhor Deputado Doutor Hércules a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 
(O Senhor Doutor Hércules lê 
Salmos, 37:3) 
 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Paulo Roberto, Marcelo Santos e 
Theodorico Ferraço) 

  
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

- Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à leitura da 
ata da sessão solene de posse do Governador do Estado, 
realizada em 1.º de janeiro de 2011. (Pausa)  

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Sérgio Borges e Rudinho de Souza) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Senhor 

Presidente, pela ordem! O Brasil perdeu ontem uma das 
melhores figuras, o Senador Eliseu Resende. Como 
Ministro do Transporte, S. Ex.ª foi um dos maiores 
amigos do povo do Estado do Espírito Santo. Por esse 
motivo, solicitamos um minuto de silêncio em 
homenagem a esse grande mineiro que se misturava 
com os capixabas no trabalho e em todas as atividades 
em favor deste Estado, particularmente da BR-101 e 
BR-262. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Atendendo ao requerimento do Senhor Theodorico 

Ferraço, convido todos a se colocarem de pé e 
prestarem um minuto de silêncio em memória do 
Senhor Eliseu Resende. (Pausa) 

 
(A Casa presta a homenagem) 
 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Da Vitória, Paulo Foletto e Vandinho 
Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Solicito aos Senhores Deputadas que estejam nas 
imediações que compareçam ao Plenário e registrem 
presenças nos terminais eletrônicos para efeito de 
composição de quorum para votação, tendo em vista 
que em breve votaremos a Mensagem Governamental 
n.º 01/2011.(Pausa) 
 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
neste momento procederemos à leitura e posterior 
votação da Mensagem Governamental n.º 01/2011, de 
convocação extraordinária da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo para funcionar no período 
de 03 a 07 de janeiro de 2011. 
 Solicito ao 1.º Secretário que proceda à leitura 
da Mensagem de Convocação. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 01/2011 
 

Vitória, 03 de janeiro de 2011. 
 

Senhor Presidente: 
 
Cumpre-me, nos termos do artigo 91, XXII da 

Constituição Estadual, convocar extraordinariamente 
essa Assembléia Legislativa, no período de 03 a 07 de 
janeiro do corrente exercício, para a apreciação, em 
regime de urgência dos projetos de Lei encaminhados a 
essa Casa de Leis com as Mensagens de n.os 218/2010, 
219/2010, 001/2011 , 002/2011 e 003/2011.  

A urgência ora solicitada se justifica 
considerando as condições jurídicas e fáticas 
necessárias ao início do desempenho dos serviços 
públicos do novo Governo nas linhas políticas e 
administrativas a que se propõe. 

Na certeza do acolhimento desta proposição, 
subscrevo. 

 
Atenciosamente,  

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Roberto Carlos e Janete 
de Sá) 

  
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Pedimos à assessoria da Mesa Diretora 
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que auxilie o Senhor Deputado Roberto Carlos a 
registrar  presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

De acordo com o art. 58, § 6.º, inciso III, da 
Constituição Estadual, e do art. 3.º, § 4.º do Regimento 
Interno, para que a convocação extraordinária seja 
efetivada é necessária a aprovação pela maioria absoluta 
desta Casa. Dessa forma, a votação será nominal, e será  
aprovada se contar com o voto favorável da maioria 
absoluta do colegiado que compõe esta Casa, isto é, 
dezesseis votos. 
 Em votação a Mensagem Governamental n.º 
01/2011. 
 A presente mensagem exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis à 
mensagem votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que registrem 
o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Como ainda não foi 
disponibilizada a senha para que eu registre meu voto 
nos terminais eletrônicos, comunico que voto SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Consignaremos o voto SIM do Senhor Deputado 
Roberto Carlos, já que não foi possível disponibilizar a 
senha a S. Ex.ª. Acrescentaremos ao resultado que 
obtivermos mais um voto SIM, como anunciado neste 
momento, ao microfone, pelo Senhor Deputado Roberto 
Carlos. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor Presidente, 
pela ordem! Também não estou conseguindo registrar o 
voto nos terminais eletrônicos, portanto, declaro meu 
voto SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Consignarei o voto da Senhora Deputada Janete de Sá, 
a exemplo do que fiz com o voto do Senhor Deputado 
Roberto Carlos. Esses dois votos serão acrescentados ao 
resultado registrado no painel eletrônico. (Pausa) 
 

(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, 
Cacau Lorenzoni, César Colnago, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Wolmar 
Campostrini, Euclério Sampaio, Luiz 
Carlos Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Paulo Roberto, 
Rodrigo Chamoun, Rudinho de Souza, 
Sargento Valter de Paula, Sérgio 
Borges, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Considerando que os votos dos 
Senhores Deputados Roberto Carlos e Janete de Sá 
foram colhidos pelo microfone, pois S. Ex.as estão 
encontrando problema para registrá-los nos terminais 

eletrônicos, votaram SIM vinte e dois Senhores 
Parlamentares; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  
  Em consequência, fica aprovada a Mensagem 
Governamental n.º 01/2011. 
  Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 
leitura do Expediente referente à convocação 
extraordinária desta Casa, no período de 03 a 07 de 
janeiro de 2011. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 

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

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 218/2010 
 
Vitória, 28 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho à apreciação dessa Casa 

Legislativa o anexo projeto de lei que tem por 
objetivo autorizar a doação de imóveis de 
propriedade do Governo para fins de implantação de 
programa habitacional de interesse social. 

Tal iniciativa teve origem quando o Governo, 
sensibilizado com o pleito das famílias sem moradia, 
integrantes da Associação de Luta Pelos Sem Teto da 
Grande Porto Santana, posicionou-se no sentido de 
buscar alternativa para o atendimento. 

A Lei n.º 7.161, publicada em 02/05/2002, 
autorizou o Governo do Estado a utilizar uma área de 
terra de sua propriedade denominada “Fazenda 
Santana”, com 30.736,77m², situada em Vila Oásis, 
Município de Cariacica-ES. 

Nesse sentido foram elaborados projetos de 
parcelamento de solo e de infraestrutura urbana 
básica, constituindo o empreendimento habitacional 
de interesse social denominado “Residencial Vila 
Oásis”. 

Os citados projetos foram aprovados pela 
Prefeitura Municipal de Cariacica e orientaram a 
contratação de empresa para atuar na construção das 
obras do empreendimento. 

Dessa forma, além da construção das 
unidades habitacionais, foi contratada a execução dos 
serviços de terraplenagem, implantação do sistema de 
esgotos sanitários, compreendendo rede coletora e 
estação de tratamento de esgoto (ETE), rede de 
distribuição de água potável, meios-fios, drenagem 
pluvial e pavimentação. 

Os imóveis, cuja doação se pretende 
autorizar, consistem de 111 (cento e onze) unidades 
habitacionais, sendo: 09 (nove) unidades padrão 2/39, 
com 02 (dois) quartos e 39m² (trinta e nove metros 
quadrados) de área de construção e 102 (cento e duas) 
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unidades padrão 2/44 – duplex, com 02 (dois) quartos e 
44m² (quarenta e quatro metros quadrados) de área de 
construção. Todas as unidades são de alvenaria com 
blocos de concreto, esquadrias metálicas, cobertura com 
telha cerâmica e revestimento externo com pintura 
acrílica. 

Esclareça-se que os recursos para o citado 
empreendimento foram alocados junto ao Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB), 
criado pela Lei Estadual nº 8.784/2007 e o 
empreendimento está incluído nas ações vinculadas ao 
Programa Nossa Casa, do Governo do Estado. 

Portanto, os critérios de elegibilidade e seleção 
das famílias beneficiárias serão os mesmos adotados 
nos empreendimentos promovidos no âmbito do 
Programa Nossa Casa, iniciado com a meta de 
contratação de mil imóveis em 22 municípios, no ano de 
2006, atualmente ampliado suas metas, sob a gestão da 
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEDURB e custeado com 
recursos do FEHAB. 

Cabe ressaltar que as ações do citado programa 
Nossa Casa estão inseridas no planejamento estratégico 
do Governo do Estado no eixo estratégico “redução da 
pobreza” e tem como meta promover a redução do 
deficit habitacional e, consequentemente, a inclusão 
social das famílias com renda familiar até 03 (três) 
salários mínimos e sem condições adequadas para 
moradia. 

Portanto, considera-se justo, adequado, 
oportuno e viável que o Poder Executivo obtenha 
autorização legislativa para garantir um teto definitivo 
para essas famílias. 

Por todo o exposto, tenho certeza de que essa 
Casa de Leis, apreciando o teor do projeto anexo e as 
razões que o justificam, apoiará e aprovará esta 
iniciativa, por reconhecer o interesse público e a 
relevância social que ela traduz. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 01/2011 
 

Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel de propriedade do Estado para 
fins de implantação de Programa 
Habitacional de Interesse Social, na 
forma e condições que especifica e dá 
outras providências.  

 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, 

com base na Lei nº 7.161, de 30/04/2002, a doar às 
famílias filiadas à Associação de Luta dos Sem Teto 
da Grande Porto Santana, Cariacica-ES, uma área de 
terra medindo 31.195,68m2 (trinta e um mil, cento e 
noventa e cinco metros quadrados e sessenta e oito 
decímetros quadrados) e perímetro de 768,40m 
(setecentos e sessenta e oito metros e quarenta 
centímetros), localizada na Fazenda Santana, situada 
na Vila Oásis.  

Parágrafo único. A área referida no caput, 
pertencente ao Patrimônio Estadual, está devidamente 
registrada no Cartório de Registro Civil de Cariacica, 
neste Estado, sob nº 33.246, Livro 2.  

 
Art.2 º. O imóvel referido no artigo 1º confronta-

se: pela frente com a Avenida Florentino Avidos, 
medindo 254,62m, compreendendo do ponto 10 ao ponto 
12; pelos fundos, em linha quebrada, com área do Estado 
medindo 125,10m, compreendendo do ponto 2 ao 5; pelo 
lado direito, em linha quebrada, com área da CCPL, 
medindo 170,32m, compreendendo do ponto 12 ao ponto 
2; e, pelo lado esquerdo, em linha quebrada, com área 
remanescente do Governo do Estado com 218,36m, 
compreendendo do ponto 5 ao ponto 10. 

 
Art. 3º. Na área descrita no artigo 1º, será 

construído o empreendimento habitacional denominado 
“Residencial Vila Oásis”, constituído de 111(cento e 
onze) unidades habitacionais de interesse social, sendo: 
09 (nove) unidades de padrão 2/39 – 02 (dois) quartos, 
39m² (trinta e nove metros quadrados) de área construída; 
102 (cento e duas) unidades de padrão 2/44 duplex, 
correspondendo a 02 (dois) quartos e 44m² (quarenta e 
quatro metros quadrados) de área construída, sendo todas 
edificadas em alvenaria de blocos de concreto,com 
esquadrias metálicas, cobertura de telha cerâmica e 
revestimento externo com pintura acrílica.  

 
Art. 4º. Os espaços livres de uso comum, as vias 

e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 
memorial descritivo, não poderão ter sua destinação 
alterada, desde a aprovação do loteamento, salvo as 
hipóteses de caducidade da licença ou alteração pelo 
loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do 
art. 23 da Lei Federal n º 6.766 de 19/12/1979. 

 
Parágrafo único. Desde a data de registro do 

loteamento, passam a integrar ao domínio do Município 
as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a 
edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, 
constantes do projeto e do memorial descritivo, nos 
termos do art. 22 da Lei Federal n º 6.766 de 19/12/1979. 

 
Art. 5º. Serão, obrigatoriamente, priorizadas no 

atendimento dos benefícios desta lei, as famílias filiadas à 
Associação de Luta Dos Sem Teto da Grande Porto 
Santana, de Cariacica - ES, nos termos do que dispõe a 
Lei Estadual nº 7.161, de 30/04/2002, e deverão 
obedecer, preferencialmente, aos seguintes critérios de 
elegibilidade e seleção: 

 
I - atendimento a cidadãos idosos, na 
forma da Lei n.º 10.741, 1.º/10/2003, ou 
cidadãos portadores de necessidades 
especiais, na forma do Decreto nº. 
5.296, de 02/12/2004; 
 
II – famílias com renda familiar de até 
03 (três) salários mínimos; 
 
III -famílias com maior número de 
dependentes;  
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IV -famílias com mulheres 
responsáveis pela unidade familiar; 
 
V - famílias que estejam residindo em 
imóvel insalubre e/ou inseguro e que 
esteja localizado em área de risco ou 
de preservação ambiental; 
 
VI - famílias que possam ser 
removidas de assentamentos 
irregulares; 
 
VII - famílias que estejam incluídas no 
Cadastro Único do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – CADÚNICO;  

 
Parágrafo único. Não havendo demanda para 

o preenchimento dos critérios definidos no caput, 
podem ser beneficiários das unidades habitacionais 
famílias do município de Cariacica – ES, desde que 
atendam ao mesmos critérios de elegibilidade e 
seleção. 

 
Art. 6º. É vedada a seleção de beneficiário 

final que: 
 

I -seja titular de contrato de 
financiamento obtido com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou em condições 
equivalentes ao Sistema Financeiro da 
Habitação – SFH, em qualquer parte 
do país; 
 
II - seja proprietário, de imóvel urbano 
ou rural, promitente comprador ou 
titular de direito de aquisição, 
arrendamento ou uso de imóvel 
residencial, regular, com padrão 
mínimo de edificação e habitabilidade, 
definido pelas posturas municipais, e 
dotada de infraestrutura mínima (água, 
esgoto e energia), em qualquer parte 
do país; ou, 
 
III - já tenha recebido benefícios 
similares oriundos de recursos 
orçamentários da União. 
 
IV - tenha renda familiar superior 
03(três) salários mínimos; 
 

§ 1º. O título da regularização será 
formalizado, preferencialmente, no nome da mulher. 

 
§ 2º. O titular deve ter mais de 18 (dezoito) 

anos ou ser emancipado pela Lei. 
 
§ 3º. Considera-se família para os termos desta 

lei, a comunidade formada por indivíduos que são ou 

se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa. 

 
§ 4º. A Juízo do Governo do Estado, poderão 

ser incorporados outros critérios de prioridade, desde 
que busquem retratar a situação de vulnerabilidade 
socioeconômica dos beneficiários.  

 
Art. 7º. A seleção das famílias para cada 

unidade habitacional, será efetuada, obrigatoriamente, 
por sorteio, em ato público, para o qual todos os 
beneficiários serão convocados, vedado qualquer outro 
processo.  

 
Parágrafo único. Serão omitidas do sorteio as 

famílias que, comprovadamente, possuam entre seus 
membros pessoas portadoras de deficiência, idosos ou 
que apresentem dificuldade de acessibilidade, nos 
termos que dispõe a legislação própria. 

 
Art. 8º. São deveres dos beneficiários:  
 

I - manter o uso do imóvel, 
exclusivamente, para fins de moradia, 
respeitado o projeto aprovado;  
II - não ceder ou alugar o imóvel; 
 
III - respeitar os limites físicos do 
imóvel; 
 
IV - zelar pela conservação do imóvel, 
da área e de seus espaços públicos; 
 
V - desenvolver relações de vizinhança 
que preservem os direitos individuais e 
coletivos da comunidade. 
 

Art. 9º. A implementação das ações necessárias à 
viabilização do referido empreendimento ficará a cargo 
do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do 
Espírito Santo - IDURB –ES, observadas as competências 
previstas nos termos do que dispõe a Lei Complementar 
nº 488 de 21/07/2009.  

 
Art. 10. Os Representantes da Associação de 

Luta Pelos Sem Teto da Grande Porto Santana, bem como 
os Órgãos da Administração Pública Estadual e 
Municipal, participarão, como colaboradores, dentro de 
suas competências, nas ações necessárias à 
implementação da presente lei.  

 
Art.11. A doação, objeto desta lei é de interesse 

público, com encargo para os donatários, sob pena de 
reversão do imóvel ao Estado do Espírito Santo, sem 
direito a qualquer tipo de indenização. 

 
Parágrafo único. No caso do beneficiário não 

mais utilizar a unidade habitacional em que foi assentado, 
por quaisquer motivos, esta retornará ao Estado do 
Espírito Santo para ser redistribuída utilizando os 
mesmos critérios de assentamento do primeiro 
beneficiado. 
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Art. 12. Os beneficiários desta lei serão 
assentados nas unidades habitacionais com os 
seguintes encargos: 

 
I - cláusulas de inalienabilidade e 
impenhorabilidade pelo prazo de 10 
(dez) anos, podendo ser transmitida 
apenas por morte do beneficiário; 
 
II - obrigação de manter o imóvel para 
fins de moradia, não se admitindo 
qualquer outra destinação. 

 
§ 1º. Os imóveis doados com fundamentos 

nesta lei, cessada as razões que justificaram a sua 
doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica 
doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário, pelo 
prazo previsto no inciso I deste artigo.  

 
§ 2º. Para os efeitos desta Lei, o herdeiro 

legítimo continua de pleno direito, na posse de seu 
antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião 
da abertura da sucessão; caso não resida no imóvel, 
recomeçará a contagem do tempo previsto no artigo 
14, para efeitos de propriedade. 

 
Art. 13. O direito à doação que ora se 

estabelece para fins de moradia extingue-se no caso de: 
 

I - o donatário dar ao imóvel 
destinação diversa da moradia para si 
ou para sua família; ou 
 
II - o donatário adquirir a propriedade 
ou a concessão de uso de outro imóvel 
urbano ou rural. 
 

Parágrafo único. A extinção de que trata este 
artigo será averbada no Cartório de Registro de Imóveis, 
por meio de declaração do Poder Público concedente. 

 
Art. 14. As unidades habitacionais produzidas 

por intermédio desta lei devem refletir compromisso de 
constituição de direito real sobre o imóvel em favor da 
família beneficiária, devendo ser utilizado como 
instrumento de legitimação da propriedade à escritura 
pública de doação. 

 
Art. 15. O detentor do título de legitimação de 

posse, após 10 (dez) anos do seu registro solicitará ao 
Cartório de Registro de Imóveis a conversão do título de 
legitimação de posse em propriedade, apresentando os 
documentos necessários para tanto. 

 
Art. 16. Por tratar de empreendimento 

habitacional de interesse social, serão concedidas as 
isenções e incentivos na forma prevista na Lei nº 11.977 
de 07/07/2009, observado ainda, no que couber, as 
deliberações do Conselho Gestor do Fundo Estadual de 
Habitação de Interesse Social - FEHAB- ES. 

Art. 17. O Poder Executivo baixará os 
regulamentos necessários à execução desta Lei, inclusive 
os relativos às funções e atividades que possam ser por 
ela reguladas.  

 
Art.18. Estando o empreendimento reconhecido 

como de interesse social, fica dispensado o procedimento 
licitatório para a doação ora autorizada, nos termos do art. 
17.1, línea “f”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Art. 19. O artigo 1º da Lei nº 7.161/02 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Fica o Governo do Estado 
autorizado a promover o assentamento 
com a destinação de área de terra de 
31.195,68m2 (trinta e um mil, cento e 
noventa e cinco metros quadrados e 
sessenta e oito decímetros quadrados), 
no lugar denominado “Fazenda 
Santana”, situada em Vila Oasis, região 
de Santana, Município de Cariacica, 
prioritariamente, para as famílias sem-
teto, filiadas à Associação de Luta Dos 
Sem Teto da Grande Porto Santana.”  
 

Art.20. As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 219/2010 

 
Vitória, 30 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 

 
Tenho a honra de encaminhar à elevada 

apreciação dessa augusta Casa Legislativa, o anexo 
projeto de lei que altera a Lei n.º 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS. 

A medida abrange dispositivo do referido 
diploma legal, que trata da concessão de regimes 
especiais, ao dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 23 da lei nº 7.000/2001: “É vedada a concessão ou 
renovação de suspensão, isenção, redução de base de 
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cálculo, crédito presumido ou outorgado, ou qualquer 
outra modalidade de benefício fiscal por regime 
especial de tributação, ressalvado o disposto no art. 22”. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 02/2011 
 

Introduz alterações na Lei n.º 
7.000, de 27 de dezembro de 2001. 

 
Art. 1.º O dispositivo abaixo relacionado da 

Lei n.º 7.000, de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

 
I - o art. 23: 
 
“Art. 23. .......................................... 
 
......................................................... 
 
Parágrafo único. É vedada a 
concessão ou renovação de suspensão, 
isenção, redução de base de cálculo, 
crédito presumido ou outorgado, ou 
qualquer outra modalidade de 
benefício fiscal por regime especial de 
tributação, ressalvado o disposto no 
art. 22.” (NR) 

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

publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de novembro 
de 2009. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Publique-se. Após o cumprimento ao art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de 
Finanças. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 02/2011 

 
Vitória, 03 de janeiro de 2011.  
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o 
anexo Projeto de Lei Complementar que visa modificar 
o Anexo III da Lei Complementar nº 562/2010, a fim de 
adequar as atribuições e o quantitativo dos cargos que 
compõem o Quadro de Servidores Efetivos do Instituto 
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – 
IDAF. 

Primeiramente, quanto à inclusão da função de 
fiscalizar na descrição sumária dos cargos de Tecnólogo 
em Desenvolvimento Agropecuário e Analista em 

Desenvolvimento Agropecuário, busca-se esclarecer 
que os ocupantes dos referidos cargos estão revestidos 
do Poder de Polícia para realizar fiscalização no 
exercício de suas atividades, o que já estava prevista na 
redação do Anexo III da Lei Complementar nº 
562/2010, contudo sem a expressão do termo 
fiscalização. 

No que se refere à alteração da descrição 
sumária do cargo de Analista Organizacional, a inclusão 
das áreas de Arquivologia e Psicologia, suprimidas por 
um equívoco, é necessária, pois tais profissões fazem 
parte do referido cargo, constando inclusive no Edital 
do Concurso em andamento.  

O projeto propõe alteração do quantitativo do 
cargo de Analista Jurídico, de 07 para 09 vagas, uma 
vez que por um erro material na confecção do Anexo III 
não se computou de forma correta as vagas existentes 
do referido cargo, pois na Lei Complementar nº 
562/2010 criou- se mais três novas vagas de Analista 
Jurídico, quando já existiam no IDAF 06 vagas do 
mesmo cargo, o que totalizaria 09 vagas e não 07 como 
foi disciplinado. Propõe-se, também, a modificação da 
descrição das atribuições do referido cargo para melhor 
desempenho das atividades que lhe são demandadas. 

Há previsão, ainda, no presente projeto, de 
norma que preceitua que todos os servidores do IDAF, 
no exercício de suas atividades, deverão estar 
habilitados a conduzir veículos da Autarquia, uma vez 
que pela finalidade da Instituição é constante o 
deslocamento dos servidores para atuar em todo o 
Estado, o que resulta em redução de despesas de 
contratação de mão de obra para a condução de 
veículos. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa 
nobre Casa de Leis, apreciando o teor do projeto, anexo, 
e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta 
iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela 
traduz. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2011 

 
Altera dispositivos da Lei 
Complementar n.º 562, de 30.06.2010, 
que dispõe sobre o Plano de Cargos e 
Salários do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo – IDAF, e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º O Anexo III, a que se refere o artigo 5º 

da Lei Complementar nº 562, de 30 de junho de 2010, 
passa a vigorar com a redação do Anexo Único desta lei 
complementar. 

 
Art. 2º Todos os servidores do IDAF, no 

exercício de suas atividades, deverão estar habilitados a 
conduzir veículos da Instituição.  

 
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor 

na data de sua publicação. 
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ANEXO ÚNICO, a que se refere o artigo 1º 
 

ANEXO III, a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar 562/2010 
 

QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS COM RESPECTIVOS QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA  

 

Cargo Descrição Sumária Quantitativos 

Auxiliar de serviços I Executar tarefas de serviços auxiliares da área administração em geral. 13 

Auxiliar de serviços II Executar tarefas auxiliares na área administração em geral, efetuando 
levantamentos e expedindo documentos públicos. 

26 

Assistente Organizacional Executar tarefas de serviços auxiliares e na área administração em geral, 
efetuando levantamentos e expedindo documentos públicos. 

67 

Técnico Organizacional Coordenar, supervisionar, controlar, orientar, planejar e executar atividades 
técnicas de administração geral, financeira e informática, elaborando estudos, 
análises, planos, programas, projetos bem como interpretar leis, regulamentos, 
normas e instruções. 

8 

Analista Organizacional Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar, avaliar projetos e 
subprojetos de estudos e de suporte à área fim do Instituto. Administrar, 
executar atividades técnicas, projetos e subprojetos nas áreas de administração, 
patrimônio e material, compras e serviços, orçamento, finanças, contabilidade, 
auditoria, tributação, custos, recursos humanos, marketing, negócios, editoração, 
produção, revisão de textos, desenvolvimento organizacional, biblioteconomia, 
arquivologia, psicologia, serviço social, informática e outras atividades correlatas. 
Assessorar o Instituto na execução de atividades na área de comunicação. 

48 

  

Analista Jurídico Prestar assessoria jurídica permanente ao IDAF; representar a autarquia, em 
juízo ou administrativamente, colaborar com os Departamentos e Seções do 
Órgão na elaboração de normas, instruções, resoluções e demais atos a serem 
expedidos, bem como na interpretação de textos e instrumentos legais; elaborar 
estudos e pareceres sobre questões jurídicas e administrativas do IDAF; examinar 
editais e minutas de contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados pela 
Autarquia; confecção de pareceres; assistir às Diretorias Técnicas e 
Administrativas quanto aos aspectos jurídicos e administrativos da Instituição; 
praticar os demais atos de natureza judicial ou administrativa. 

9 

Técnico em 
Desenvolvimento 
Agropecuário 

Realizar atividades relativas à elaboração de mapas e plantas topográficas e 
fotointerpretação, bem como análise e interpretação das mesmas. Orientar e 
executar as atividades de rotina de laboratório. Executar atividades de controle e 
fiscalização Florestal, recursos hídricos, solo e pesqueiros. Executar atividades de 
defesa sanitária e animal e inspeção e fiscalização de produtos e sub‐produtos de 
origem animal. Executar atividades de defesa sanitária, inspeção e fiscalização 
vegetal  

189 

Tecnólogo em 
Desenvolvimento 
Agropecuário 

Supervisionar, coordenar e executar programas, projetos e atividades que visem 
o controle, a fiscalização, a preservação, recomposição dos recursos naturais 
renováveis, recursos hídricos e solos.  

12 

Analista em 
Desenvolvimento 
Agropecuário 

Elaborar, coordenar, supervisionar, avaliar, executar programas e desenvolver 
estudos ligados às atividades laboratoriais, bem como executar tarefas inerentes 
a área laboratorial. Planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, 
estabelecer normas e coordenar programas, projetos e atividades na área 
cartográfica, fundiária, legitimação e regularização de terras. Planejar, 
programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, coordenar 
programas, projetos e atividades, que visem a preservação, recomposição e a 
defesa nas áreas de preservação dos recursos naturais renováveis, recursos 
hídricos, solos e pesqueiros, assim como realizar o controle e fiscalização dos 
mesmos. Planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer 
normas, coordenar programas, projetos e atividades, na área de defesa sanitária 
animal, bem como realizar controle, inspeção e fiscalização de produtos e 
subprodutos de origem animal. Planejar, programar, executar, fiscalizar, 
supervisionar, avaliar, estabelecer normas, coordenar programas, projetos e 
atividades, na área de defesa sanitária vegetal, bem como realizar controle, 
inspeção e fiscalização de produtos e subprodutos de origem vegetal, e a 
fiscalização da distribuição, comércio e uso dos agrotóxicos, seus componentes e 
afins.  

231 

 TOTAL 603 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Publique-se. Após o cumprimento 
ao art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Agricultura e 
de Finanças. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 03/2011 
 
Vitória, 03 de janeiro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis  
o incluso Projeto de Lei Complementar que visa a 
modificar a redação de dispositivos da Lei 
Complementar nº 412, de 28 de setembro de 2007 
e da Lei Complementar nº 04 de janeiro de 1990. 

As modificações propostas nos art. 3º e 9º 
da Lei Complementar nº 412/07, visam reestruturar 
a carreira de delegado de polícia, remunerado por 
subsídio, que passará a ser estrutura em 04 
categorias e dezessete referências, sendo que, para 
tanto, os delegados da 3ª categoria serão 
enquadrados na categoria especial, nas mesmas 
referências que se encontram. 

O projeto prevê, ainda, alteração na Tabela 
de Vencimento dos delegados de polícia, 
remunerados por vencimento, tendo em vista a 
supressão da 3º categoria, e o enquadramento dos 
delegados na categoria especial.  

O projeto contempla ainda uma nova 
distribuição do quadro de vagas de delegados de 
polícia, bem como uma renumeração dos anexos 
da Lei Complementar nº 412/07.  

As alterações nos artigos 10, 14 e 33 da Lei 
Complementar nº 04/90, tem o propósito de 
adequar a organização da polícia civil, no tocante 
ao preenchimento de suas funções, a nova estrutura 
da carreira de delegado de policia, tendo em vista a 
supressão da 3ª categoria.  

A supressão da 3ª categoria da carreira de 
delegado de polícia prevista no  projeto acarretará 
uma despesa mensal de R$ 134.042,10 mil e um 
acréscimo anual de R$ 1.6 milhões. 

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
- Janeiro/2010 a Dezembro/2010. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto anexo, e as razões que o justificam, apoiará 
e aprovará esta iniciativa, por reconhecer o 
interesse público que ela traduz. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
02/2011 

 
Altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 04 de 17 de 
janeiro de 1990 e da Lei 
Complementar nº 412, de 28 de 
setembro de 2007. 

 
Art. 1º Os artigos 3º, 9º, 11, 12, 14 e 15, da 

Lei Complementar nº. 412, de 28/09/2007 passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 3º A carreira de delegado de 
polícia, remunerada por subsídio, 
será estruturada em 4 (quatro) 
categorias e 17 (dezessete) 
referências.” 
 
.....(NR) 
 
“Art. 9º (...) 
 
Parágrafo único. A tabela de 
subsídio dos delegados de polícia, 
de que trata o caput deste artigo, 
será a constante do Anexo I desta 
Lei.” 
 
....(NR) 
 
“Art. 11. O delegado de polícia 
ativo, que exercer a opção na 
forma do artigo 10 desta Lei 
Complementar, será enquadrado 
na referência da Tabela de 
Subsídio, observando o tempo de 
serviço prestado, na condição de 
policial civil do Estado do Espírito 
Santo, mantendo-se a categoria em 
que se encontra na data de opção, 
exceto o delegado substituto que 
será enquadrado na 1ª (primeira) 
Categoria, na forma do Anexo II.” 
 
(....)  
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....(NR) 
 
“Art. 12. Aplicam-se as normas 
desta Lei Complementar, no que 
couber, aos delegados 
aposentados, assim como aos 
pensionistas dependentes de ex-
delegados em idêntica condição, 
desde que abrangidos pelo disposto 
no artigo 7º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 
19.12.2003, ocorrendo o 
enquadramento na Tabela de 
Subsídio, nas referências conforme 
o Anexo II, mantendo-se as 
categorias em que se encontram na 
data da opção.” 
 
(.....) 
 
...(NR) 
 
“Art. 14. Fica fixado o quadro de 
vagas do cargo de delegado de 
polícia e suas respectivas 
categorias, na forma do Anexo III 
desta Lei Complementar.” 
 
.....(NR) 
 
“Art. 15. As vagas em excesso do 
cargo de delegado, constantes do 
Anexo IV desta Lei Complementar, 
ficam extintas na vacância.” 
 
....(NR) 

 
Art. 2º O Anexo I da Lei 

Complementar nº. 412, de 28 de setembro de 2007, 
passa a vigorar com a redação do Anexo I desta 
Lei. 

 
Art. 3º Os valores dos vencimentos 

dos cargos integrantes da carreira de Delegado de 
Polícia Civil são os constantes do Anexo II desta 
Lei. 

 
Art. 4º Em razão da supressão da 3ª 

Categoria do cargo de Delegado de Polícia Civil, 
seus atuais ocupantes ficam enquadrados na 
Categoria Especial. 

 
Parágrafo único. Os Delegados de 

Polícia de que trata o caput deste artigo, 
remunerados sob a modalidade de subsídio, serão 
mantidos na nova categoria, nas mesmas 
referências em que se encontram na data da entrada 
em vigor desta Lei Complementar.  

Art. 5º Os Anexos IV, V e VI da Lei 
Complementar nº. 412, de 28 de setembro de 2007, 
ficam renumerados como Anexos II, III e IV, 
respectivamente, passam a vigorar com a redação 
do Anexo III desta Lei Complementar. 

 
Art. 6º Os artigos 10, 14 e 33, da Lei 

Complementar n.º 04, de 15.01.1990, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 10.  O Conselho de Polícia Civil, 
órgão de direção consultivo, 
normativo, deliberativo e opinativo 
nas matérias de competência da 
Polícia Civil, é integrado pelos 
seguintes membros: 

 
(...) 

 
X – Um Delegado de Polícia de 
Categoria Especial, indicado pelo 
Delegado Chefe, como Secretário 
Executivo.” 
 
(...) 
 
....(NR) 
 
“Art. 14.  Serão providos por: 
 
I – Delegados de Polícia de Categoria 
Especial os Departamentos de Polícia 
Judiciária e as Delegacias 
Especializadas e outras funções 
previstas no Quadro da 
Organização;” 
 
(...) 
 
....(NR) 
 
“Art. 33 - As funções de Chefia da 
Superintendência de Polícia Técnico-
Científica, ou sejam: as do 
Departamento de Identificação, do 
Departamento de Criminalística e do 
Departamento Médico-Legal, deverão 
ser preenchidas por funcionários com 
formação técnico-policial em sua área 
específica, da última classe da 
respectiva carreira, obedecida a 
hierarquia funcional” 
 
.... (NR) 
 

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em 
vigor no primeiro dia do mês subsequente à sua 
publicação. 
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ANEXO I, de que trata o Artigo 3º 
 

TABELA DE SUBSÍDIOS 
 

CARGA HORÁRIA: 40 HS - VALORES EM R$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ESPECIAL 9.471,46 9.660,89 9.854,11 10.051,20 10.252,22 10.457,25 10.666,41 10.879,72 11.097,33 11.319,27 11.545,65 11.776,58 12.012,11 12.252,35 12.497,38 12.747,35 13.002,29

2ª 8.120,26 8.282,66 8.448,31 8.617,27 8.789,61 8.965,41 9.144,71 9.327,63 9.514,17 9.704,46 9.898,54 10.096,52 10.298,45 10.504,41 10.714,51 10.928,79 11.147,36
1ª 7.518,75 7.669,12 7.822,51 7.978,97 8.138,54 8.301,31 8.467,33 8.636,68 8.809,41 8.985,60 9.165,32 9.348,62 9.535,59 9.726,32 9.920,83 10.119,25 10.321,63

SUBSTITUTO 6.961,81 7.101,05 7.243,06 7.387,92 7.535,68 7.686,40 7.840,12 7.996,93 8.156,87 8.320,01 8.486,40 8.656,13 8.829,25 9.005,84 9.185,96 9.369,67 9.557,07

DELEGADOS

CARGO CATEGORIA
REFERÊNCIAS

 
 

ANEXO II, de que trata o Artigo 4º 
 

TABELA DE VENCIMENTOS 
 
CARGA HORÁRIA - 40 HORAS SEMANAIS - VALORES EM R$

GRATIFICAÇÕES DO CARGO
CARGOS RISCO FUNÇÃO REPRES. CURSO TOTAL

VIDA POLICIAL

ESP. 2.245,59            40% 70% 30% 60% 6.736,77          
2ª 1.925,06            40% 70% 30% 60% 5.775,17          

1ª/SUBST. 1.850,13            40% 70% 30% 60% 5.550,39          

DELEGADO DE POLÍCIA

CATEGORIA VENCIMENTO

 
 

ANEXO III, de que trata o Artigo 7º 
 

 
ANEXO II, a que se referem os Artigos 11 e 12. 

 
TABELA DE ENQUADRAMENTO 

TEMPO DE SERVIÇO REFERÊNCIAS 

até 3 anos 1 

de 3 a 5 anos 2 

de 5 a 7 anos 3 

de 7 a 9 anos 4 

de 9 a 11 anos 5 

de 11 a 13 anos 6 

de 13 a 15 anos 7 

de 15 a 17 anos 8 

de 17 a 19 anos 9 

de 19 a 21 anos 10 

de 21 a 23 anos 11 

de 23 a 25 anos 12 

de 25 a 27 anos 13 

de 27 a 29 anos 14 

de 29 a 31 anos 15 

De 31 a 33 anos 16 

Acima de 33 anos 17 
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ANEXO III, a que se refere o Artigo 14. 
 

QUADRO DE VAGAS DE DELEGADOS DE 
POLÍCIA 

 

DELEGADO DE 
POLÍCIA 

CATEGORIA VAGAS 
SUBSTITUTO 70 
1ª CATEGORIA 60 
2ª CATEGORIA 50 
CLASSE ESPECIAL 58 
TOTAL 238 

 
ANEXO IV, a que se refere o Artigo 15. 

 
QUADRO DE VAGAS DE DELEGADOS DE 

POLÍCIA EM EXCESSO 
 

DELEGADO DE 
POLÍCIA 

CATEGORIA VAGAS 
SUBSTITUTO 0 

1ª CATEGORIA 05 
 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 04/2011 
 
Vitória, 03 de janeiro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto ao exame dessa Casa de Leis, o 
incluso Projeto de Lei Complementar que tem por 
escopo dar nova redação ao inciso II do § 2º do 
artigo 4.º da Lei Complementar n.º 88, de 26 de 
dezembro de 1996.  

A Lei Complementar n.º 88, de 26 de 
dezembro de 1996, que regulamenta a carreira de 
Procurador do Estado do Espírito Santo, bem como 
a estrutura organizacional da Procuradoria Geral 
do Estado, estabelece no seu art. 4.º, § 2.º, II, que 
os cargos de Subprocurador Geral são privativos de 
Procuradores do Estado das 02 (duas) categorias 
mais elevadas, que são a Categoria Especial e a 3.ª 
Categoria, conforme disposto no art. 32 da mesma 
Lei. 

Todavia, as duas categorias mais elevadas 
contam, cada uma, com 25 (vinte e cinco) cargos 

de Procurador do Estado. Já a 2.ª Categoria e a 1.ª 
Categoria são compostas, cada uma, por 35 (trinta 
e cinco) cargos de Procurador do Estado. 

Assim, para se preservar a privatividade 
dos cargos de Subprocurador Geral aos 
Procuradores do Estado que estejam há mais tempo 
na carreira, sem, contudo, limitar em demasia a 
escolha dos Subprocuradores Gerais, a presente 
proposta legislativa contempla a ampliação do rol 
de escolha, ao estabelecer que também podem 
exercer o cargo de Subprocurador Geral os 
Procuradores de Estado de 2.ª Categoria. 

Tal proposta reflete a atual realidade da 
Procuradoria Geral do Estado, com o ingresso de 
novos Procuradores do Estado na carreira, por 
meio dos dois últimos concursos públicos, bem 
como privilegia o princípio da eficiência, ao 
oferecer um rol maior para a escolha dos 
Subprocuradores Gerais. 

Diante das considerações acima, conto com 
o apoio dessa Casa de Leis na aprovação deste 
Projeto de Lei Complementar.  
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 

03/2011 
 

Dá nova redação ao inciso II do § 
2.º do artigo 4.º da Lei 
Complementar n.º 88, de 26 de 
dezembro de 1996.  

 
Art. 1º. O inciso II do § 2.º do artigo 4.º da 

Lei Complementar n.º 88, de 26 de dezembro de 
1996, passa a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 4.º (…) 
 
§ 2.º (…)  
 
II. de Procurador do Estado das 3 
(três) categorias mais elevadas, os 
cargos de Subprocurador Geral;” 
(NR) 

 
Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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



13093 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 20 de janeiro de 2011 

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) - Neste momento, determino a 
publicação das Mensagens lidas.  

Aviso aos Senhores Deputados que cada 
um receberá cópia das mensagens em seus 
gabinetes, pois elas serão publicadas amanhã, no 
Diário do Poder Legislativo. Remeteremos cópia 
das mensagens para os gabinetes antes mesmo da 
publicação para que S. Ex.as tomem conhecimento 
do que será votado.  
 Reitero a todos que já estamos funcionando 
em convocação extraordinária a partir deste 
momento. Então, mais um lembrete: na quarta-
feira próxima, a sessão será na parte da manhã, 
conforme determina o Regimento Interno da Casa. 
Se houver necessidade, evidentemente reuniremos 
os líderes e os deputados para planejarmos a pauta 
necessária para complementar o prazo da 
convocação. 
  
 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª um 
minuto de silêncio pelo falecimento, no dia 31 de 
dezembro de 2010, do Senhor Haroldo de Almeida 
Dutra, funcionário aposentado desta Assembleia 
Legislativa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Atendendo ao requerimento do 
Senhor Deputado Sérgio Borges, convido  todos a 
se colocarem de pé e prestarem um minuto de 
silêncio em memória do Senhor Haroldo de 
Almeida Dutra. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Reitero o aviso de que haverá 
sessão amanhã, terça-feira, às 15h, e na  quarta-
feira pela manhã, às 9h, quando teremos a 
oportunidade de apreciar não só a matéria enviada 
pelo Senhor Governador Renato Casagrande, mas 
também qualquer outro expediente que ocorrer 
durante esse período.  
 
 O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 
pela ordem! Aproveitamos esta oportunidade para 
dar as boas-vindas aos novos Deputados, Senhores 
Roberto Carlos e Glauber Coelho, presentes em 
Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – A Mesa se associa ao registro de V. 
Ex.a, Senhor Deputado Da Vitória, saudando a 

presença em Plenário dos nossos novos 
companheiros, Senhores Deputados  Roberto 
Carlos e Glauber Coelho. 

Aviso aos Senhores Deputados que o 
Governo do Estado ainda enviará duas mensagens 
a esta Casa e logo que a Secretaria da Mesa recebê-
las, enviará uma cópia para os gabinetes dos 
Senhores Deputados. E, amanhã, certamente, o 
Senhor Deputado Dary Pagung fará a leitura dessas 
mensagens enviadas pelo Senhor Governador José 
Renato Casagrande. 
  
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Também cumprimentamos 
os dois colegas recém-empossados nesta Casa, 
Senhores Deputados Glauber Coelho e  Roberto 
Carlos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Somos informados neste momento 
de que na convocação extraordinária ainda 
analisaremos duas mensagens oriundas do período 
do ex-governador do Estado, Senhor Paulo 
Hartung. Portanto, com essas mensagens enviadas 
pelo Governador José Renato Casagrande 
fechamos o ciclo das mensagens que serão votadas 
nesta convocação extraordinária. Qualquer dúvida 
os Senhores Deputados serão informados pela 
Secretaria da Mesa. Amanhã, então, teremos a 
primeira discussão e consequente votação das 
matérias enviadas. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 
04 de janeiro de 2011, para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os 
01/2011(1.ª SLE) e 02/2011(1.ª SLE); discussão 
única, em regime de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 01/2011(1.ª SLE),  02/2011(1.ª 
SLE) e 03/2011(1.ª SLE). 
 Está encerrada a sessão. 
  
 Encerra-se a sessão às quinze horas e 
vinte e três minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Freitas, Giulianno, Reginaldo Almeida e Wanildo 
Sarnáglia, e por estar afastado judicialmente o 
Senhor Deputado Robson Vaillant. 
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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE 
JANEIRO DE 2011. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Euclério Sampaio, 
Luzia Toledo, Marcelo Santos, 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, a convite do Presidente, 
o Senhor Deputado Doutor 
Hércules) 

  
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Convido o Senhor Deputado Doutor 
Hércules a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(O Senhor Doutor Hércules lê 
Salmos, 37:5) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da 1.ª sessão 
extraordinária da 1.ª Sessão Legislativa 
Extraordinária da 16.ª Legislatura, realizada em 03 
de janeiro de 2011. (Pausa)  

 
(O Senhor 2.º Secretário procede 
à leitura da ata)  
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Rodrigo Chamoun, Luiz 
Carlos Moreira, Freitas, Roberto 
Carlos, Paulo Roberto e Sérgio 
Borges) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

OFÍCIO N.º 154/2010 
 
Vitória, 23 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito V. Ex.ª que seja justificada a minha 
ausência na sessão ordinária do dia 22 de dezembro, 
nos termos art. 23, § 1.º, inciso III do Regime 
Interno. 

 
Atenciosamente, 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
OFÍCIO S/N.º-2010 

 
Vitória, 29 de dezembro de 2010. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 22 de dezembro, 
nos termos do § 6.º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 01/2011 
 

Vitória, 03 de janeiro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Pelo presente, venho justificar minha 
ausência na Sessão Extraordinária do dia 03 de 
janeiro de 2011, segunda-feira, por estar 
representando esta Casa de Leis no ato de posse ao 
mandato de Senadora da Srt.ª Ana Rita Esgario, a 
realizar-se às 14h, na sala de audiências do 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, no Palácio do Congresso, em Brasília – 
DF.  

 
Atenciosamente, 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual - PT 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
OFÍCIO N.º 01/2011 

 
Vitória, 04 de janeiro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

REGINALDO ALMEIDA Deputado com 
assento nesta Casa de Leis, vem por meio desta 
informar que estará impossibilitado de participar 
das Sessões Extraordinárias do período de 03 a 07 
de janeiro do ano em curso, por motivos de força 
maior face a compromissos agendados 
anteriormente. 

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

 
Cordiais saudações. 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Deputado Estadual 
Líder do PSC 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – 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 01/2011 

 
Senhor Presidente: 
 

O deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a vossa 
Excelência, nos termos do art. 54, inciso I, da 
Constituição do Estado, combinado com o art. 305, 
inciso IV e parágrafo 3.º do Regimento Interno, 
LICENÇA para ocupar o cargo de Secretário de 
Estado de Esportes e Lazer – SESPORT, a partir do 
dia 04 do corrente mês, para o qual fui nomeado, 
conforme publicação no Diário Oficial, anexo cópia 
do Decreto de nomeação. 

 
Plenário Dirceu Cardoso, 04 de janeiro de 

2011. 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
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 N.º 2019/2010, do Deputado 
Atayde Armani, de voto de congratulações com o 
Senhor Anselmo Tozi, Secretário de Estado da Saúde 
– Sesa; com o provedor Jair Perini, e com a diretora 
Neuza Aparecida de Morais Dantas Bessa, ambos do 
Hospital Rio Doce de Linhares; com o Prefeito 
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Guerino Luiz Zanon e com o Vice-Prefeito Paulo 
Joaquim Nascimento, ambos do Município de 
Linhares, pela solenidade de inauguração de trinta e 
nove leitos, do Centro de Diagnósticos e do Serviço 
de Oncologia do Hospital Rio Doce.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2019/2010, 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 2020/2010, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Sistema Findes – Federação das Indústrias do 
Espírito Santo, pela realização do Encontro da 
Indústria e pela entrega de medalhas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em votação o Requerimento n.º 
2020/2010, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Paulo Foletto, Claudio 
Vereza, Doutor Wolmar Campostrini, 
Doutor Rafael Favatto, Giulianno e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. 1.o SECRETÁRIO – (DARY 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor 
Presidente, declino para darmos celeridade aos 
trabalhos, tendo em vista que há projetos importantes 
na Ordem do Dia da presente sessão. (Pausa) 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– Senhor Presidente, pela ordem! Em nome dos 
Senhores Deputados Theodorico Ferraço e Da 
Vitória, solicito um minuto de silêncio pelo 
falecimento, por assassinato, do Cabo Luiz Ventura, 
do Batalhão de Cachoeiro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – A requerimento do Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula, solicito a todos que fiquem 
de pé e façamos um minuto de silêncio. (Pausa) 

(A Casa presta a homenagem)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo o Senhor Deputado Euclério 
Sampaio declinado, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, funcionários desta 
Casa, companheiros que estão nas galerias e 
sociedade capixaba, nesta tarde estamos convocados 
para a primeira sessão ordinária, no período da 
convocação extraordinária, pelo Excelentíssimo 
Governador Renato Casagrande.  
 Senhor Deputado Roberto Carlos, 
aproveitamos a oportunidade para cumprimentar, 
como mulher e Parlamentar que somos, a Presidenta 
da República, Senhora Dilma Rousseff. S. Ex.ª faz 
história no mundo inteiro como a primeira mulher a 
ser eleita pelo povo para ocupar o cargo de Presidente 
da República. Acompanhamos toda a posse de S. Ex.ª 
e ficamos muito feliz em ver uma mulher chegar ao 
poder, com tanta dignidade, mostrando acima de tudo 
compromisso com o povo brasileiro, principalmente 
com os mais discriminados e os que mais sofrem. 

Hoje cumprimentamos com prazer imenso a 
Senhora Iriny Lopes, Ministra da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres. Estamos emocionada 
só de falar dessa mulher que veio das lutas sociais. 
Pela terceira vez no mandato de deputada federal, 
trava as mesmas lutas desde o início de sua vida 
política e partidária. S. Ex.ª lutou muito. Não foi 
vereadora, não foi deputada estadual. Foi deputada 
federal por três mandatos. E agora é a primeira 
ministra do Governo Dilma Rousseff. 
 Já falamos com S. Ex.ª algumas vezes. Mas 
nesta tribuna queremos ressaltar que a chegada da 
Senhora Iriny Lopes ao Ministério fará uma diferença 
enorme, porque S. Ex.ª tem compromisso com a luta 
das mulheres e contra a violência sofrida por elas. 
Participamos de várias lutas juntas, e temos certeza 
de que continuaremos tendo uma parceria com a 
Ministra Iriny Lopes, para que cada vez mais as 
mulheres sejam respeitadas, desde a dona de casa à 
Presidenta da República. 
 É um crescimento imenso. Temos certeza do 
compromisso que a Senhora Iriny Lopes tem, 
principalmente com os oprimidos. Essa luta sempre 
aconteceu. Não é de agora. É uma luta que marca a 
história de vida de S. Ex.ª. 
Aproveitamos para convidá-la para participar do 5.º 
Fórum das Políticas Públicas para Mulheres, que 
acontecerá no mês de março. Esperamos que S. Ex.ª 
compareça. 
 Solicitamos ao Governador a criação de uma 
Secretaria Estadual da Mulher. Temos certeza de que 
S. Ex.ª, durante o mandato, não se omitirá ao 
crescimento da mulher no Estado do Espírito Santo. 
 Cumprimentamos também a Senhora Ana 
Rita Esgário, outra companheira de luta e de trabalho, 
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que chega ao Senado Federal e temos certeza de que 
fará uma diferença enorme pela sensibilidade e 
compromisso.  
 Ontem conversamos com o Presidente desta 
Assembleia Legislativa sobre uma campanha de 
doação de alimentos e água em prol dos desabrigados 
das enchentes no Estado do Espírito Santo. Já 
realizamos essa campanha e a faremos novamente 
por meio do nosso gabinete junto com a Paróquia 
Santa Rita de Cássia. Não fazemos esses pedidos 
enquanto Assembleia Legislativa, mas enquanto 
Luzia Toledo Deputada Estadual. Solicitamos às 
Senhora Deputadas, aos Senhores Deputados e aos 
funcionários desta Casa que doem - quem puder - 
alimentos e água, principalmente para o Município de 
Muqui. As doações podem ser entregues no nosso 
gabinete e, posteriormente, as entregaremos na 
Paróquia Santa Rita de Cássia. A campanha tem 
como tema: Doar é um ato de amor! É um trabalho 
da nossa equipe e também agradecemos ao Senhor 
Carlinhos Fofoca. 
 Senhor Presidente Elcio Alvares, solicitamos 
aos Senhores Deputados, como também aos 
funcionários desta Casa, que muito nos ajudaram 
quando realizamos essa mesma campanha enquanto 
presidente deste Parlamento, a doação de alimentos e 
água. Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, declino em favor da apreciação das 
matérias urgentes constantes da Ordem do Dia. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, embora com 
desejo de declinar da palavra para que os projetos 
sejam votados, a emoção vivida nesses dias não nos 
deixa calar. Em primeiro lugar registramos a posse do 
nosso companheiro Roberto Carlos como deputado 
estadual, posse antecipada porque ocupa ainda neste 
atual mandato a vaga do companheiro Givaldo 
Vieira, hoje Vice-Governador do Estado.  

  O companheiro Roberto Carlos é 
professor, formado em Geografia pela Universidade 
Federal do Espírito Santo; atuante na área da 
Educação, tanto que foi um dos criadores de um 

projeto de destaque nacional existente aqui no 
Estado do Espírito Santo, o projeto Universidade 
Para Todos, junto com os gêmeos Rodrigo Trazzi 
e Ricardo Trazzi, entre outros lutadores da área da 
Educação, preocupados com a preparação de 
jovens das classes populares para ingresso na 
Universidade Federal. Após implantado, o projeto 
Universidade Para Todos passou por um 
desdobramento e passou a atender, também, 
pessoas com deficiência, preparando cegos, surdos e 
pessoas com outras deficiências também para o 
ingresso na Universidade. Outro fruto do projeto 
Universidade Para Todos foi o projeto das 
bibliotecas no Sistema Transcol.  

Então, Senhor Deputado Roberto Carlos, 
na área de educação o senhor é um mestre e nos 
traz esse ingrediente importante. Mas não somente 
nessa área, porque eleito vereador S. Ex.ª se 
destacou na vida pública de maneira brilhante no 
Município de Serra, sendo um construtor do processo 
de construção e engrandecimento do Partido dos 
Trabalhadores, e agora do processo que culminou 
com a eleição do nosso Governador Renato 
Casagrande e da nossa Presidente Dilma Rousseff.  

Nossa emoção se estende também para a 
posse do ex-senador Renato Casagrande para 
Governador em diversas e sucessivas cerimônias. 
Destacamos o primor dos discursos do Governador 
eleito, a gentileza do cerimonial e da pessoa do 
Governador que entregava o cargo ao Senhor Renato 
Casagrande. O Senhor Paulo Hartung se retirou no 
momento correto, na hora certa, sem empanar o 
brilho da posse do Governador Renato Casagrande.  

Em seguida, acompanhei, através da TV, a 
posse da Senhora Dilma Rousseff. Não tenho como 
declinar as emoções que vivi ao ver o 
amadurecimento da democracia brasileira. Uma 
presa política por três anos, torturada barbaramente 
pela ditadura militar, ser saudada pelas três Forças 
Armadas e com salva de vinte e um tiros. É algo 
indescritível que quem viveu naquela época nunca 
poderia imaginar.  

Senhor Presidente Elcio Alvares, agradeço a 
V. Ex.a a gentileza de me permitir representar esta 
Casa de Leis, o Senhor Vice-Governador Givaldo 
Vieira e o Senhor Governador Renato Casagrande 
nas duas cerimônias que aconteceram no dia de 
ontem: uma de posse da nossa companheira Iriny 
Lopes para o cargo de Ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, cerimônia 
concorridíssima com a presença de Deputados, de 
outros Ministros e de Senadores; e outra de posse da 
nossa Senadora Ana Rita Esgário, cerimônia que foi 
presidida pelo Presidente do Congresso Nacional, 
Senador José Sarney, com a presença de senadores, 
deputados federais e uma delegação grande de 
capixabas que permaneceram em Brasília apenas para 
prestigiar a nossa nova Senadora, que já deu 
demonstrações, em seu primeiro dia de vida como 
Senadora, da sua sensibilidade para com os excluídos 
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e os pequenos de nosso Estado, declarando-se em 
favor de todos aqueles que sofrem e ainda não foram 
incluídos na vida social deste País.  
 Mais uma vez agradeço ao Senhor Presidente 
Elcio Alvares a gentileza de ter me permitido 
representar esta Casa de Leis, ontem, nessas 
cerimônias muito emocionantes; apesar do 
cancelamento do voo que só me fez chegar a Vitória 
hoje ao meio-dia, embora a previsão fosse de que às 
22h de ontem estaria em Vitória. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Rafael Favatto.  
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Senhor Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.a declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, é uma satisfação 
muito grande me manifestar nesta convocação 
extraordinária. Cumprimento o Senhor Deputado 
Roberto Carlos - esta Casa de Leis se sente honrada 
com a presença de V. Ex.a nesta Legislatura e na 
próxima, quando seremos empossados no dia 1.º de 
fevereiro de 2011 - e do Senhor Deputado Glauber 
Coelho, que também participa deste período de 
convocação desta Legislatura que se encerra no final 
deste mês. 
 Fazemos coro com as palavras dos Senhores 
Deputados Claudio Vereza e Luzia Toledo, no que 
tange à posse da Senhora Dilma Rousseff no cargo de 
Presidente da República, conforme S. Ex.ª mesmo se 
manifesta. Ficamos feliz com as palavras da Senhora 
Dilma Rousseff, não as publicadas pelos jornais, 
porque a publicação foi meramente do que S. Ex.ª 
entregou à imprensa, mas à publicação do discurso de 
posse na íntegra, pelo jornal O Globo. No discurso S. 
Ex.ª reconhece a participação de todos os ex-
presidentes da República, dizendo que a seu modo e 
a seu tempo, contribuíram para que o País chegasse 
ao desenvolvimento atual. 
 S. Ex.ª fala de uma coisa importante que 
todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter: a 
gratidão. A Senhora Dilma Rousseff é grata por tudo 
o que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe 
fez, primeiro ao lhe convidar para fazer parte do seu 
Governo, depois por bancar a sua candidatura, para, 
ao final chegar a um resultado muito mais que 
positivo, elegendo a primeira mulher Presidenta da 
República. S. Ex.ª mencionou esse fato em quase 
todos os parágrafos do seu pronunciamento, 
agradecendo ao ex-presidente e dizendo que a moeda 
dela na política é a gratidão. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, a gratidão que temos pelo ex-

governador do Estado Paulo Hartung é a mesma que S. 
Ex.ª demonstra pelo ex-presidente Lula. Falar do 
Senhor Paulo Hartung enquanto Governador talvez 
fosse muito fácil, pela dependência que o Poder 
Legislativo e os demais Poderes têm do Poder 
Executivo. A relação com o Poder Executivo é muito 
forte. Mas falamos agora da nossa gratidão pelo Senhor 
Paulo Hartung já não mais Governador do Estado. 
Tecemos nossa gratidão a S. Ex.ª pelo companheirismo 
demonstrado, pela amizade e, na condição de deputado 
estadual, por todas as vezes que levantamos as mãos 
pedindo ajuda para as obras nos municípios que 
representamos e com os quais dialogamos, em especial 
a nossa cidade de Cariacica, hoje um verdadeiro 
mosaico de obras das mais diversas, não diferente das 
demais cidades capixabas. 
 Queremos dizer na presença de todos os 
Senhores Deputados, assim como faremos no dia 1.º de 
fevereiro, na presença de todos os novos Senhores 
Deputados, da nossa gratidão pelo Governo do Senhor 
Paulo Hartung. Agradecemos todas as vezes que fomos 
atendidos nas nossas solicitações. Obviamente que o 
Senhor Paulo Hartung não conseguiu atender todas as 
solicitações, assim como não conseguiu resolver todos 
os problemas, mas tudo que temos hoje devemos a essa 
operação fantástica de reestruturação da máquina 
pública, do equilíbrio fiscal e administrativa e pela 
importância do Poder Legislativo, que algumas vezes 
abriu mão do que poderia fazer em nome de uma causa: 
salvar o Estado do Espírito Santo do atoleiro em que se 
encontrava. Hoje vivemos em um dos melhores estados 
da Federação. 
 Agradecemos ao Senhor Paulo Hartung o apoio 
e tudo o que fez pelo Estado e por este Parlamentar, 
estendendo a mão a todos os municípios pelos quais 
percorreu, dizendo: o Estado está presente! 
 Aproveitamos a oportunidade para dizer ao 
Governador Renato Casagrande que conte com este 
Deputado, para juntos promovermos o 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. 
Estaremos sempre presente quando o Governo 
solicitar nosso apoio. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Apelo, junto com o Senhor Deputado 
Paulo Roberto, que todos os Senhores Deputados 
permaneçam em Plenário mesmo após a votação do 
último projeto da Ordem do Dia. Temos matérias 
importantes para votar e em seguida necessitaremos 
de quorum para votação de matéria de alta 
importância. Este apelo é dirigido a todos os 
Senhores Parlamentares.  
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! V. Ex.ª já anunciou, mas 
solicitamos formalmente uma sessão extraordinária 
para votação dos novos projetos enviados a esta Casa 
de Leis. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni e Janete 
de Sá) 
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Não havendo mais oradores que 
querem fazer uso da palavra na fase das 
Comunicações, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 01/2011(1.ª SLE), oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 218/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado para 
fins de implantação de Programa Habitacional de 
Interesse Social, na forma e condições que especifica e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
04/01/2011. (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 02/2011(1.ª SLE), oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 219/2010, do que introduz alterações 
na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que trata 
da concessão de regimes especiais ao dar nova redação 
sobre a proibição de concessão ou renovação de 
suspensão, isenção, redução de base de cálculo, crédito 
presumido ou outorgado, ou qualquer outra modalidade 
de benefício fiscal por regime especial de tributação. 
Publicado no DPL do dia 04/01/2011. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei Complementar n.º 01/2011(1.ª SLE), oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 02/2011, que altera 
dispositivos da Lei Complementar n.º 562, de 
30.06.2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 
Salários do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
do Espírito Santo - IDAF, e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 04/01/2011. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE AGRICULTURA 
E DE FINANÇAS). 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei Complementar n.º 02/2011(1.ª SLE), oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 03/2011, que altera 
dispositivos da Lei Complementar n.º 04 de 17 de 
janeiro de 1990 e da Lei Complementar n.º 412, de 28 
de setembro de 2007, visando reestruturar a carreira de 
delegado de polícia. Publicado no DPL do dia 
04/01/2011. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei Complementar n.º 03/2011(1.ª SLE), oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 04/2011, que dá nova 
redação ao inciso II do § 2.º do artigo 4.º da Lei 
Complementar n.º 88, de 26 de dezembro de 1996, que 
regulamenta a carreira de Procurador do Estado bem 
como a estrutura organizacional da Procuradoria Geral 

do Estado. Publicado no DPL do dia 04/01/2011. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos que nosso nome 
não foi chamado na fase das Comunicações e éramos o 
primeiro da lista. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Senhor Deputado Theodorico Ferraço, informo a V. 
Ex.ª que a lista que a Presidência tem nas mãos consta o 
nome dos Senhores Deputados Euclério Sampaio, Luzia 
Toledo, Paulo Foletto, Doutor Hércules, Claudio 
Vereza, Doutor Rafael Favatto e Marcelo Santos. 
Infelizmente foi omitido o nome de V. Ex.ª. Conto com 
a compreensão e boa vontade de V. Ex.a. (Pausa) 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 01/2011 (1.ª SLE). 
 
 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, Luiz Carlos 
Moreira e Doutor Wolmar Campostrini.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
temos em mãos o Projeto de Lei n.º 01/2011, que visa à 
doação de imóvel de propriedade do Governo, para fins 
de implantação do Programa Habitacional de Interesse 
Social, em Vila Oásis, Município de Cariacica. 
 Opinamos pela constitucionalidade do Projeto 
de Lei n.º 01/2011, com correções técnicas apenas, sem 
emendas. São necessárias apenas correções técnicas por 
problema, talvez, de pressa no envio da mensagem. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Justiça, enaltecemos o envio desta matéria 
ora em discussão, que autoriza o Poder Executivo a doar 
área em Vila Oásis, Município de Cariacica, a 
moradores que lutam pelo direito à moradia há muitos 
anos.  

Neste momento deixamos registrado o nome de 
duas pessoas envolvidas com essa luta: o do Senhor 
José Alves, conhecido como Zé da Moradia, líder 
principal do movimento pela moradia em Vila Oásis, 
lutador incansável por esse direito de várias famílias; 
e o do Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, 
Secretário Geral da Mesa Diretora e nosso colega de 
Plenário, pessoa que voluntariamente, sem interesse 
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político algum, aliás, com o interesse apenas de servir, 
acompanha a tramitação desse processo há muito tempo 
e vem orientando aqueles moradores na parte jurídica, 
de organização, para que obtenham o direito a casas e 
terrenos e, finalmente, ao famoso direito à moradia. 
Parabéns, Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, V. S.ª 
faz esse trabalho voluntário junto àquelas famílias e 
agora vê o pleito aprovado e já com as casas em 
processo de construção e de quase finalização. (Muito 
bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSAO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Continua em 
discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
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. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com o 

relator.  
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 
– Senhor Deputado Theodorico Ferraço, esclarecemos 
que no momento em que V. Ex.ª registrava seu pedido 
para falar na fase das Comunicações ocorreu falha no 
computador. Lamentamos termos nos privado da fala de 
V. Ex.ª, mas a Presidência apresenta suas escusas na 
certeza de que teremos outra oportunidade para ouvi-lo. 
(Pausa) 

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 e dos Direitos 
Humanos, 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 e dos Direitos Humanos, o Projeto de Lei n.º 
01/2011 autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de 
propriedade do Estado para fins de implantação de 
Programa Habitacional de Interesse Social, na forma 
e condições que especifica e dá outras providências. 
Trata-se de uma área com 30.736,77 m2 situada em 
Vila Oásis, Município de Cariacica.  

Demanda antiga do povo daquela região e 
principalmente do movimento de moradia daquele 
povo, que visa entregar nove unidades habitacionais 

padrão, com dois quartos e trinta e nove metros 
quadrados de área de construção e cento e duas 
unidades padrão, duplex, com dois quartos e quarenta 
e quatro metros quadrados de área de construção. 
Todas as unidades são de alvenaria com blocos de 
concreto, esquadrias metálicas, cobertura com telha 
cerâmica e revestimento externo com pintura acrílica. 

A condição para se ter uma dessas unidades 
habitacionais é de que a pessoa esteja inscrita no 
programa de Redução da Pobreza, que tem como 
meta promover a redução do deficit habitacional e, 
consequentemente, a inclusão social das famílias com 
renda familiar de até três salários mínimos e sem 
condições adequadas para moradia. 

No caso de haver excedente, o que não 
acreditamos porque o numero de pessoas pobres no 
nosso Estado que carece de moradia é muito grande, 
o programa se estenderá às demais pessoas que não 
tenham financiamento pelo Sistema Financeiro de 
Habitação e que podem também fazer uso do Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHAB, 
criado pela Lei Estadual n.º 8.784/2007 e o 
empreendimento está incluído nas ações vinculadas 
ao Programa Nossa Casa, do Governo do 
Estado.Consideramos essa luta justa em que o Estado 
doa uma área de sua propriedade para atender uma 
demanda grande das famílias mais pobres do nosso 
Estado. 

Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
projeto, respeitando as correções já acatadas na 
Comissão de Justiça e feitas pela DLR da Casa. 
(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. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados 
Theodorico Ferraço, Doutor Hércules, Freitas e 
Sargento Valter de Paula.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 



13101 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 20 de janeiro de 2011 

Senhores membros da Comissão de 
Infraestrutura, é com muita satisfação que relatamos 
esta matéria sobre um tema que ao longo de muitos 
anos vem sendo discutido pela comunidade local e 
pela associação e que tivemos a oportunidade de 
declarar de utilidade pública, por meio de uma 
proposta apresentada por nós nesta Casa.  

Inúmeras vezes o pai deste deputado, 
enquanto presidente da Cohab, debateu esse tema 
para que pudéssemos chegar ao que ocorre hoje. O 
Projeto de Lei n.º 01/2011, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 218/2010, autoriza o Poder 
Executivo doar imóvel de propriedade do Estado para 
fins de implantação de Programa Habitacional de 
Interesse Social, na forma e condições que especifica 
e dá outras providências. 
 O Projeto de Lei n.º 01/2011 diz: 
  

Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel de propriedade do Estado para 
fins de implantação de Programa 
Habitacional de Interesse Social, na 
forma e condições que especifica e dá 
outras providências.  
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo 
autorizado, com base na Lei nº 7.161, de 
30/04/2002, a doar às famílias filiadas à 
Associação de Luta dos Sem Teto da 
Grande Porto Santana, Cariacica-ES, 
uma área de terra medindo 31.195,68m2 
(trinta e um mil, cento e noventa e cinco 
metros quadrados e sessenta e oito 
decímetros quadrados) e perímetro de 
768,40m (setecentos e sessenta e oito 
metros e quarenta centímetros), 
localizada na Fazenda Santana, situada 
na Vila Oásis.  

 
Senhores Deputados Euclério Sampaio e 

Claudio Vereza, recentemente, um morador do bairro 
Vila Oásis, Município de Cariacica, eleitor do meu 
falecido pai durante muitos anos e nosso companheiro 
de luta, acertou as dezenas do sorteio da mega-sena e 
virou milionário.  

É de suma importância o Projeto de Lei n.º 
01/2011, uma vez que versa sobre uma obra que se 
arrasta ao longo dos anos. Volta e meia aparecem 
alguns problemas de ordem estrutural, mas tem 
participação das pessoas que dedicaram o seu tempo 
em prol da moradia da região da grande Porto Santana.  

Foi citado pelo Senhor Deputado Claudio 
Vereza que o Secretário Geral da Mesa Carlos Eduardo 
Casa Grande – também nosso amigo - todas as vezes 
que pôde fez intervenções favoráveis ao caso 
auxiliando a direção da Associação de Luta dos Sem 
Teto da Grande Porto Santana para seu desfecho e 
terem o direito de receber essa área e doar aos 
afiliados, seguindo um critério, pois as casas não 
podem ser vendidas ou penhoradas durante um período 
de dez anos, previsto em lei federal. Essas casas serão 

doadas às pessoas que definitiva e essencialmente 
precisam delas.  

Agradecemos ao Governo Paulo Hartung o 
apoio e a todos aqueles que se dedicaram e se 
debruçaram sobre um tema importante que é a 
habitação, principalmente para os moradores afiliados 
da Associação de Luta dos Sem Teto da Grande Porto 
Santana, que tanto precisam de moradia digna. 
 Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
projeto, acatando as correções a serem feitas pelo 
DLR, apontadas pelas Comissões de Justiça e de 
Defesa da Cidadania. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. 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 - (ELCIO ALVARES) 

– Senhores Deputados, após votarmos os projetos 
constantes da Ordem do Dia, temos uma votação 
importante a fazer e precisamos do quorum de dezesseis 
Senhores Deputados. É evidente que o debate é livre, 
mas seria bom se V. Ex.as sintetizassem as apreciações 
desses projetos para que tenhamos tempo ainda de votar 
essas matérias de grande importância para a Casa. 

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 Paulo 
Roberto, Atayde Armani, Wanildo Sarnáglia, Luzia 
Toledo e Euclério Sampaio.  

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

o Projeto de Lei n.º 01/2011 autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado 
para fins de implantação de programa habitacional de 
interesse social. 

A Mensagem n.º 218, de 28 de dezembro de 
2010, diz: 

 
A Lei nº 7.161, publicada em 
02/05/2002, autorizou o Governo do 
Estado a utilizar uma área de terra 
de sua propriedade denominada 
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“Fazenda Santana”, com 30.736,77m², 
situada em Vila Oásis, Município de 
Cariacica-ES. 
 
............................................................ 
 
Os imóveis, cuja doação se pretende 
autorizar, consistem de 111 (cento e 
onze) unidades habitacionais, sendo: 
09 (nove) unidades padrão 2/39, com 
02 (dois) quartos e 39m² (trinta e nove 
metros quadrados) de área de 
construção e 102 (cento e duas) 
unidades padrão 2/44 – duplex, com 
02 (dois) quartos e 44m² (quarenta e 
quatro metros quadrados) de área de 
construção. Todas as unidades são de 
alvenaria com blocos de concreto, 
esquadrias metálicas, cobertura com 
telha cerâmica e revestimento externo 
com pintura acrílica. 
 
Esclareça-se que os recursos para o 
citado empreendimento foram 
alocados junto ao Fundo Estadual de 
Habitação de Interesse Social 
(FEHAB), criado pela Lei Estadual n.º 
8.784/2007 e o empreendimento está 
incluído nas ações vinculadas ao 
Programa Nossa Casa, do Governo do 
Estado. 
 
Portanto, os critérios de elegibilidade 
e seleção das famílias beneficiárias 
serão os mesmos adotados nos 
empreendimentos promovidos no 
âmbito do Programa Nossa Casa, 
iniciado com a meta de contratação de 
mil imóveis em vinte e dois municípios, 
no ano de 2006, atualmente ampliado 
suas metas, sob a gestão da Secretaria 
de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEDURB e 
custeado com recursos do FEHAB. 

 
 O Projeto de Lei n.º 01/2011, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 218/2010, tem todas 
as informações necessárias para a aprovação. Com 
isso, opinamos pela aprovação do projeto, acatando 
as sugestões das demais Comissões. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
  

O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES –  Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 
01/2011. (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 02/2011(1.a SLE).  
 Concedo a palavra à Comissão Justiça, para 
que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 

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

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini.  

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - (Sem revisão do orador) - 
Senhor Presidente e Senhores membros da Comissão 
de Justiça, o Projeto de Lei n.º 02/2011, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 219/2010, protocolado 
em dezembro, introduz alterações na Lei n.º 7.000, de 
27 de dezembro de 2001, dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS.  

A Mensagem n.º 219/2010 diz: 
 

(...) 
 
A medida abrange dispositivo do 
referido diploma legal, que trata da 
concessão de regimes especiais, ao dar 
nova redação ao parágrafo único do 
art. 23 da lei n.º 7.000/2001: ‘É 
vedada a concessão ou renovação de 
suspensão, isenção, redução de base 
de cálculo, crédito presumido ou 
outorgado, ou qualquer outra 
modalidade de benefício fiscal por 
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regime especial de tributação, 
ressalvado o disposto no art. 22.’ 
 
Atenciosamente,  
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O Parágrafo único do art. 23 do Projeto de 

Lei n.º 02/2011 acrescenta o seguinte:  
 

Parágrafo único. É vedada a 
concessão ou renovação de suspensão, 
isenção, redução de base de cálculo, 
crédito presumido ou outorgado, ou 
qualquer outra modalidade de 
benefício fiscal por regime especial de 
tributação, ressalvado o disposto no 
art. 22. 
 

 Portanto, relatamos pela constitucionalidade 
do Projeto de Lei n.º 02/2011. (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 LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 

o relator. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
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, Atayde Armani, Euclério 
Sampaio e Luzia Toledo.  

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

o Projeto de Lei n.º 02/2011 introduz alterações na 
Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, ou seja, 
introduz o parágrafo único ao art. 23, que terá a 
seguinte redação:  

PROJETO DE LEI N.º 02/2011 
 
(...) 
 
‘Art.23................................................. 
 
............................................................ 
 
Parágrafo único. É vedada a 
concessão ou renovação de suspensão, 
isenção, redução de base de cálculo, 
crédito presumido ou outorgado, ou 
qualquer outra modalidade de 
benefício fiscal por regime especial de 
tributação, ressalvado o disposto no 
art. 22.’  
 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1.º de novembro de 2009. 
 

Dessa forma, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 02/2011. (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. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
02/2011. (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. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Claudio Vereza) 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 01/2011(1.ª SLE). 
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Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Doutor Wolmar Campostrini, Janete de Sá e Rodrigo 
Chamoun. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 02/2011, altera 
dispositivos da Lei Complementar n.º 562, de 
30.06.2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 
Salários do Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo - IDAF, e dá outras 
providências.  
 O Senhor Deputado Paulo Roberto 
apresentou uma emenda aditiva que diz: 
 

Fica acrescido um parágrafo único 
ao art. 2.º do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011, com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 2.º (...) 
 
Parágrafo único. As disposições 
deste artigo aplicam-se 
exclusivamente aos servidores que 
exerçam atividades fins do referido 
órgão.” 
 

 Dessa forma, opinamos pela 
constitucionalidade do projeto com a emenda aditiva. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 

o relator. 
  

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Com o relator. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – Com o 

relator. 
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Sargento Valter de Paula, Luzia Toledo e 
Doutor Wolmar Campostrini.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, falávamos com o Senhor Deputado 
Atayde Armani sobre a exigência da carteira de 
motorista, e temos as cotas de deficientes.  
 A emenda aditiva do Senhor Deputado Paulo 
Roberto ao Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011 
diz: 
 

Fica acrescido um parágrafo único 
ao art. 2.º do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011, com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 2.º (...) 
 
Parágrafo único. As disposições 
deste artigo aplicam-se 
exclusivamente aos servidores que 
exerçam atividades fins do referido 
órgão”. 
 

Apresentamos uma subemenda acrescentando 
ao parágrafo único a seguinte expressão: “excetuando 
as pessoas com deficiência”. Portanto, o parágrafo 
único fica assim redigido: 

 
Parágrafo único. As disposições 
deste artigo aplicam-se 
exclusivamente aos servidores que 
exerçam atividades fins do referido 
órgão, excetuando as pessoas com 
deficiência. 
 

 Estávamos tirando dúvida sobre essa questão 
com o Senhor Deputado Atayde Armani que é 
cadeirante, porque S. Ex.ª poderia esbarrar também 
na cota de deficiente. Observamos que não é uma 
obrigatoriedade ter a carteira de motorista. Se tiver, é 
um upgrade; mas, não pode ser uma obrigatoriedade 
da lei ter a carteira de motorista. A emenda vem 
corrigir essa questão, que já havíamos abordado. 
Apresentamos uma subemenda à emenda do Senhor 
Paulo Roberto, excluindo os deficientes dessa 
obrigatoriedade. Há uma cota legal de deficientes que 
o órgão precisa assegurar.  
 Opinamos pela aprovação do projeto, 
acatando a subemenda à emenda do Senhor Deputado 
Paulo Roberto. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
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 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. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ATAYDE ARMANI) – Convoco os membros da 
Comissão de Agricultura, Senhores Deputados Cacau 
Lorenzoni, Freitas e Janete de Sá.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Agricultura, o Projeto de Lei Complementar n.º 
01/2011, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
02/2011, altera dispositivos da Lei Complementar n.º 
562, de 30.06.2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos e Salários do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF. 
 Senhor Presidente, há poucas horas entramos 
em contato com o atual presidente do IDAF, futuro 
presidente do IEMA, e fomos informados que o 
projeto enviado pelo Governo está de comum acordo 
com o funcionalismo do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal. Dessa forma, relatamos 
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 
01/2011 na forma do parecer da Comissão de 
Cidadania, com a emenda apresentada pelo Senhor 
Deputado Paulo Roberto e a subemenda apresentada 
pela Senhora Deputada Janete de Sá. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. CACAU LORENZONI - Com o 
relator. 

 
O SR. FREITAS - Com o relator. 

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

 O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Agricultura. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados 
Atayde Armani, Luzia Toledo, Wanildo Sarnáglia, 
Paulo Roberto e Euclério Sampaio. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011, 
encaminhado pelo Senhor Governador Renato 
Casagrande, altera dispositivos da Lei Complementar 
n.º 562, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos e Salários do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, e 
dá outras providências. 

Existe emenda apresentada pelo Senhor 
Deputado Paulo Roberto, na Comissão de Justiça, e 
subemenda apresentada pela Senhora Deputada 
Janete de Sá, na Comissão de Defesa da Cidadania. 
  Faremos um alerta: o quadro único de 
servidores referente ao Projeto de Lei Complementar 
n.º 01/2011, tem o cargo de Analista Jurídico 
contendo atribuições de advogado. O projeto já foi 
aprovado pela Comissão de Justiça, mas é 
interessante que o Governo faça uma revisão nesse 
quadro de servidores referente ao cargo de Analista 
Jurídico. No nosso modo de ver há uma incoerência, 
e o próprio sindicato dos servidores públicos nos 
alertou sobre isso. Na primeira emenda, fizemos um 
acordo por telefone, por intermédio do Senhor 
Deputado Paulo Roberto, com o Secretário de Estado 
da Agricultura, Senhor Enio Bergoli. Solicitamos ao 
Secretário que faça uma observação em relação ao 
cargo de Analista Jurídico, porque Analista Jurídico é 
uma coisa e Advogado é outra.  

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011, acatando a emenda da 
Comissão de Justiça e a subemenda da Comissão de 
Defesa da Cidadania. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
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O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

relator. 
 

 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, o parecer, acatando a emenda da 
Comissão de Justiça e a subemenda da Comissão de 
Defesa da Cidadania, foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à 
subemenda. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, Janete 
de Sá e Doutor Wolmar Campostrini. 
 Avoco a subemenda para relatar. (Pausa)  
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
relatamos pela aprovação da subemenda de autoria da 
Senhora Deputada Janete de Sá, que exclui os 
deficientes da obrigatoriedade de terem a carteira de 
habilitação. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa)  
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 A SR.a LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
  

A SR.a JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 

o relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

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

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

ALVARES) - Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.o 01/2011. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 A presente proposição exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 

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

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Não consigo 
registrar o voto nos terminais 
eletrônicos, por isso registro pelo 
microfone meu voto SIM. 
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Da Vitória, Aparecida Denadai e Paulo 
Foletto) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Euclério Sampaio, 
Freitas, Giulianno, Janete de Sá, Luiz 
Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Roberto, 
Roberto Carlos, Rodrigo Chamoun, 
Sargento Valter de Paula, Theodorico 
Ferraço e Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Senhores Deputados, considerando o 
voto do Senhor Deputado Sérgio Borges, proferido 
pelo microfone, votaram SIM vinte e um Senhores 
Parlamentares; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 
 Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 01/2011. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 02/2011 (1.ª SLE). 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Claudio Vereza e Janete de 
Sá.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei Complementar n.º 02/2011 altera 
dispositivos da Lei Complementar n.º 04, de 17 de 
janeiro de 1990 e da Lei Complementar n.º 412, de 
28 de setembro de 2007, visando reestruturar a 
carreira de delegado de polícia. 

Ouvimos a explanação do Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, um profundo conhecedor da 
matéria e que apresentou a solicitação para que não 
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fizéssemos emenda porque o projeto é muito bom. 
Dessa forma, opinamos pela constitucionalidade do 
Projeto de Lei Complementar n.º 02/2011, sem 
emendas, seguindo as orientações do Senhor 
Deputado Euclério Sampaio, apenas com as 
correções técnicas formais. (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. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 
o relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
 
 A SR.a PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Luzia 
Toledo e Sargento Valter de Paula.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, temos em mãos o Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2011, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 03/2011, que altera dispositivos 
da Lei Complementar n.º 04, de 17 de janeiro de 
1990, e da Lei Complementar n.º 412, de 28 de 
setembro de 2007, visando reestruturar a carreira de 
delegado de polícia. 
 A Mensagem n.º 03/2011 diz: 
 

(...) 
 
As modificações propostas nos art. 3º 
e 9º da Lei Complementar nº 412/07, 
visam reestruturar a carreira de 
delegado de polícia, remunerado por 
subsídio, que passará a ser estrutura 
em 04 categorias e dezessete 
referências, sendo que, para tanto, os 
delegados da 3ª categoria serão 

enquadrados na categoria especial, 
nas mesmas referências que se 
encontram.  

 
 Estão suprimindo a 3.ª categoria e 
enquadrando os delegados dessa categoria na 
categoria especial. Lemos este projeto ontem, e, 
somente para esclarecer a quem está nos ouvindo, 
registramos que há pouco estivemos conversando 
com o Senhor Dirceu Antônio Leme de Melo, 
presidente do Sindicato dos Delegados, e com o 
Senhor Delegado Danilo Bahiense, este bastante 
conhecedor do projeto, e eles pediram aos 
Parlamentares que votassem na íntegra o projeto 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 03/2011, 
enviada a esta Casa pelo Governador Renato 
Casagrande, tendo em vista que o Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2011 atende as melhorias da 
categoria, porque quem está na 3.ª categoria passará 
para a categoria especial; é um upgrade para esses 
profissionais. 

Portanto, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 02/2011, sem 
emendas, apenas com as correções técnicas, e na 
forma do parecer da Comissão de Justiça. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. 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. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos, com satisfação, 
a presença, nas dependências desta Casa de Leis, do 
Doutor Dirceu Antonio Leme de Melo, Delegado de 
Polícia e presidente da Condepol. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Segurança e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Sargento Valter de Paula, Marcelo Santos, 
Rodrigo Chamoun e Doutor Wolmar Campostrini. 
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 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Segurança, não podemos deixar de parabenizar o 
Governador do Estado Renato Casagrande, que já 
inicia sua administração com o pé direito, 
demonstrando preocupação com a área da Segurança 
e atendendo ao anseio da Polícia Civil, pois 
oxigenará a Segurança do nosso Estado por meio 
desse projeto, quando os delegados de Polícia de 3.ª 
categoria serão promovidos para a categoria especial. 
E não pode haver insatisfação dos delegados de 
Polícia da 2.ª categoria, porque muitos não teriam 
qualquer chance de chegar à categoria especial e 
dessa forma a promoção da 2.ª categoria será para a 
categoria especial.  

Mais uma vez parabenizamos o Governador 
Renato Casagrande pela preocupação com a área da 
Segurança. Estão assistindo a esta sessão diversos 
delegados de Polícia e o Doutor Dirceu Antonio 
Leme de Melo, presidente da Condepol. 
 Portanto, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 02/2011, na forma 
do parecer da Comissão de Justiça. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA 
– Com o relator. 
 
 O SR. MARCELO SAN TOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Segurança. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Euclério 
Sampaio, Atayde Armani, Wanildo Sarnáglia, Luzia 
Toledo e Paulo Roberto.  

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 02/2011, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 03/2011, altera 

dispositivos da Lei Complementar n.º 04, de 17 de 
janeiro de 1990, e da Lei Complementar n.º 412, de 
28 de setembro de 2007. 

A Mensagem Governamental n.º 03/2011 diz: 
 

Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa Casa 
de Leis o incluso Projeto de Lei 
Complementar que visa a modificar 
a redação de dispositivos da Lei 
Complementar nº 412, de 28 de 
setembro de 2007 e da Lei 
Complementar nº 04 de janeiro de 
1990. 
 
As modificações propostas nos art. 3º 
e 9º da Lei Complementar nº 412/07, 
visam reestruturar a carreira de 
delegado de polícia, remunerado por 
subsídio, que passará a ser estrutura 
em 04 categorias e dezessete 
referências, sendo que, para tanto, os 
delegados da 3ª categoria serão 
enquadrados na categoria especial, 
nas mesmas referências que se 
encontram. 
 
O projeto prevê, ainda, alteração na 
Tabela de Vencimento dos delegados 
de polícia, remunerados por 
vencimento, tendo em vista a 
supressão da 3º categoria, e o 
enquadramento dos delegados na 
categoria especial.  
 
O projeto contempla ainda uma nova 
distribuição do quadro de vagas de 
delegados de polícia, bem como uma 
renumeração dos anexos da Lei 
Complementar nº 412/07.  
 
As alterações nos artigos 10, 14 e 33 
da Lei Complementar nº 04/90, tem o 
propósito de adequar a organização 
da polícia civil, no tocante ao 
preenchimento de suas funções, a 
nova estrutura da carreira de 
delegado de policia, tendo em vista a 
supressão da 3ª categoria.  
 
A supressão da 3ª categoria da 
carreira de delegado de polícia 
prevista no projeto acarretará uma 
despesa mensal de R$ 134.042,10 mil 
e um acréscimo anual de R$ 1.6 
milhões. 
 
Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, 



13109 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 20 de janeiro de 2011 

anexo, Declaração de Atendimento 
ao Limite de Pessoal definido pela 
LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal  
 
- Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social - Janeiro/2010 a 
Dezembro/2010. 
 
Por todo o exposto, tenho a certeza 
de que essa nobre Casa de Leis, 
apreciando o teor do projeto anexo, e 
as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por 
reconhecer o interesse público que 
ela traduz. 
 
Atenciosamente, 
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2011. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  

Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
  
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
  
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer, sugerindo as correções que 
serão feitas posteriormente pela área competente 
desta Casa de Leis, foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos a presença, 
nesta Casa de Leis, do Senhor Junior Fialho, 
presidente do Sindicato dos Investigadores da Polícia 
Civil. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2011. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Reitero o aviso de que ainda temos dois 
atos importantes no dia de hoje. Encerrada a pauta 
da Ordem do Dia teremos duas votações que 
necessitam da presença de todos os Senhores 
Deputados. Apelo para que S. Ex.as se mantenham 
em Plenário para votarmos as duas matérias que 
serão submetidas à votação logo após a Ordem do 
Dia de hoje. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos o apoio dado 
pelo Senhor Dirceu Antônio Leme Melo, presidente 
da Confederação Nacional dos Delegados de Polícia 
de Carreira, por meio de uma nota dizendo da 
importância desse projeto que demonstra a 
preocupação premente do Excelentíssimo Senhor 
Governador Renato Casagrande para com a 
segurança coletiva e planejamento estratégico da 
sensível área.  

Pedimos aos colegas o mesmo apoio, que o 
projeto encaminhado pelo Governo do Estado seja 
votado na íntegra, conforme ocorreu nas comissões. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2011. 

O presente projeto exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO.  

  
(Procede-se ao registro dos votos) 
 

O SR. ROBERTO CARLOS - Senhor 
Presidente, não estou conseguindo registrar meu voto 
nos terminais eletrônicos, por isso o faço pelo 
microfone: voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Tendo em vista a dificuldade de 
registrar o voto nos terminais eletrônicos, o Senhor 
Deputado Roberto Carlos registrou o voto SIM pelo 
microfone, voto que será computado quando 
declararmos o resultado da votação. 

 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Euclério Sampaio, 
Freitas, Giulianno, Janete de Sá, Luiz 
Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Roberto, 
Rodrigo Chamoun, Sargento Valter 
de Paula, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Wanildo Sarnáglia) 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Senhores Deputados, considerando o 
voto do Senhor Deputado Roberto Carlos, proferido 
pelo microfone, votaram SIM vinte e um Senhores 
Parlamentares, e uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 02/2011. 

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

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 03/2011(1.ª SLE). 

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, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo e Doutor Wolmar 
Campostrini.  

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

Projeto de Lei Complementar n.º 03/2011, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 04/2011, dá nova 
redação ao inciso II, do § 2.º, do artigo 4.º da Lei 
Complementar n.º 88, de 26 de dezembro de 1996, 
que regulamenta a carreira de Procurador do Estado, 
bem como a estrutura organizacional da 
Procuradoria-Geral do Estado.  

Tivemos a oportunidade de ler o projeto e o 
julgamos rigorosamente constitucional, razão pela 
qual relatamos pela sua constitucionalidade e 
legalidade. (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 JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 

o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO - 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - 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 Complementar n.º 
03/2011diz: 
 

Dá nova redação ao inciso II do § 
2.º do artigo 4.º da Lei 
Complementar n.º 88, de 26 de 
dezembro de 1996.  
 
Art. 1º. O inciso II do § 2.º do 
artigo 4.º da Lei Complementar n.º 
88, de 26 de dezembro de 1996, 
passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 4.º (…) 
 
§ 2.º (…)  
 
II. de Procurador do Estado das 3 
(três) categorias mais elevadas, os 
cargos de Subprocurador Geral;” 
(NR)  

 
Só poderia ser Subprocurador-Geral do 

Estado quem estivesse na categoria especial e na 
terceira categoria. Com essa alteração na lei os 
procuradores que estiverem na segunda categoria 
também poderão exercer o cargo de Subprocurador. 
No nosso entendimento, aumenta a possibilidade de 
preenchimento desse cargo e engloba um universo 
maior de candidatos da segunda categoria, da terceira 
categoria e da categoria especial. Dessa forma, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 03/2011. (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. 
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O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Wanildo 
Sarnáglia, Paulo Roberto, Euclério Sampaio e Luzia 
Toledo.  
 Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo de até setenta e duas 
horas para oferecer parecer. 
  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 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 Senhor Deputado 
Claudio Vereza, Líder do PT. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Janete de Sá, Líder do 
PMN. (Pausa) 
 
 A SR.a JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, declino. 
 

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

 
 O SR. CACAU LORENZONI – Senhor 
Presidente, declino. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Dary Pagung, Líder do 
PRP. 

 
 O SR. DARY PAGUNG - Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado César Colnago, Líder do 
PSDB. (Pausa) 

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

 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Wanildo Sarnáglia, Líder do PT do B. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Atayde Armani, Líder 
do DEM. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Aparecida Denadai, 
Líder do PDT. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Sérgio Borges, Líder do PMDB. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 
Presidente, declino.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Paulo Foletto, Líder do 
PSB. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Estando S. Ex.ª ausente, não havendo 
mais Lideranças presentes e não havendo oradores 
inscritos, declaro encerrado o Grande Expediente. 
 Informo que em face da importância de 
aprovarmos as matérias enviadas pelo Governo do 
Estado, o Presidente consultou os líderes partidários e 
estes declinaram, e também não há oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, extraordinária, hoje, às 
16h42min, para a qual designo: 

 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 
regime de urgência, nos termos o art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei Complementar 
n.º 03/2011 (1.ª SLE). 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
trinta e sete minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados César Colnago, Reginaldo 
Almeida, Rudinho de Souza e Vandinho Leite, e por 
estar afastado judicialmente o Senhor Deputado 
Robson Vaillant.  
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SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE 
JANEIRO DE 2011. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, às dezesseis horas e quarenta e 
dois minutos, para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Hércules, Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Janete de Sá, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Foletto, Paulo 
Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo Chamoun, 
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 
Doutor Rafael Favatto)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Convido o Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Doutor Rafael Favatto lê 
Salmos, 37: 5) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à leitura 
da ata da primeira sessão ordinária da 1.ª Sessão 
Legislativa Extraordinária da 16.ª Legislatura, realizada 
em 04 de janeiro de 2011. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 01/2011 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei Complementar nº 01/2011, de 
autoria do Governador do Estado, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 02/2011, que altera 
dispositivos da Lei Complementar nº 562, de 
30.06.2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 
Salários do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
do Espírito Santo - IDAF e dá outras providências, foi 
lido na Sessão Extraordinária do dia 03.01.2011 e 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
04.01.2011, às páginas 05 e 06. 

Em regime de urgência, na forma do artigo 227 
do Regimento Interno, o Projeto de Lei Complementar 
nº 01/2011 foi incluído na Ordem do Dia da Sessão 
Extraordinária de 04.01.2011 recebendo, a partir de 
então, os pareceres orais das Comissões de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, pela 
constitucionalidade, com adoção de emenda; de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos, pela aprovação, 
com adoção de subemenda; e de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, 
pela aprovação, na forma dos pareceres orais das 
Comissões de Justiça e de Cidadania. Posteriormente a 
Comissão de Justiça analisou a subemenda e opinou, 
através de parecer oral, pela constitucionalidade da 
mesma. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei Complementar nº 01/2011 à apreciação 
do Plenário que o aprovou na forma do parecer oral da 
Comissão de Justiça. Por ter sido aprovado com emenda 
e subemenda, o Projeto veio a esta Comissão para 
elaboração de sua Redação Final, na forma do artigo 
212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

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

O Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011 foi 
aprovado pelo Plenário com a adoção das seguintes 
emenda e subemenda: 

 
Emenda de autoria do Deputado Paulo 

Roberto na Comissão de Justiça: 
 
Fica acrescido um parágrafo único ao art. 2º do 

Projeto de Lei Complementar nº 01/2011, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 2º (...) 
 
Parágrafo único. As disposições deste 
artigo aplicam-se exclusivamente aos 
servidores que exerçam atividades-fins 
do referido órgão.” 

 
Subemenda de autoria da Deputada Janete 

de Sá na Comissão de Cidadania: 
 
A emenda aprovada pela Comissão de Justiça 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º (...) 
 
Parágrafo único. As disposições deste 
artigo aplicam-se exclusivamente aos 
servidores que exerçam atividades-fins 
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do referido órgão, excetuando as 
pessoas com deficiência.” 
 

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

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

PARECER N.º 01/2011 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011, de autoria do Governador 
do Estado, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
02/2011, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2011 
 

Altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 562, de 30.6.2010, 
que dispõe sobre o Plano de Cargos e 
Salários do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo - IDAF e dá outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo III, a que se refere o artigo 5º 

da Lei Complementar nº 562, de 30.6.2010, passa a 
vigorar com a redação do Anexo Único desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 2º Todos os servidores do Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - 
IDAF, no exercício de suas atividades, deverão estar 
habilitados a conduzir veículos da Instituição.  

 
Parágrafo único. As disposições deste artigo 

aplicam-se exclusivamente aos servidores que exerçam 
atividades-fins do referido Órgão, excetuando-se as 
pessoas com deficiência. 

 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor 

na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 04 de janeiro de 2011. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR HÉRCULES 
LUZIA TOLEDO 

 
ANEXO ÚNICO, a que se refere o artigo 1º 

 
ANEXO III, a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar 562/10 

 
QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS COM RESPECTIVOS QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – É regimental, mas depende de 
apoiamento do Plenário. 
 Em votação o requerimento. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Luiz 
Carlos Moreira, Sérgio Borges e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DARY 
PAGUNG) – Senhor Presidente, informo a V.Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido.  
 
 O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado César 
Colnago nos telefonou dizendo que o filho dele se 
submeteu a uma cirurgia e, graças a Deus, está 
tudo bem. Por isso S. Ex.ª não pôde comparecer a 
esta sessão extraordinária, mas estará presente na 
sessão extraordinária de amanhã.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Feito o registro, os nossos votos e o 
de todos os colegas parlamentares é que o Senhor 
Deputado César Colnago logo tenha a 
tranquilidade restabelecida com a melhora do filho. 
 Não havendo mais Expediente a ser lido, 
passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 
  Votação da redação final do Projeto de Lei 

Complementar n.º 01/2011 - 1.ª SLE, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 02/2011, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n.º 562, de 

30.06.2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Salários do Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Espírito Santo - IDAF, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 

04/01/2011. Parecer n.º 001/2011, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação, dispensada a publicação na 

Sessão Extraordinária do dia 04/01/2011. 

Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos o art. 227 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 03/2011 (1.ª 

SLE), oriundo da Mensagem Governamental n.º 

04/2011, que dá nova redação ao inciso II do § 2.º 

do artigo 4.º da Lei Complementar n.º 88, de 26 de 

dezembro de 1996, que regulamenta a carreira de 

Procurador do Estado bem como a estrutura 

organizacional da Procuradoria Geral do Estado. 

Publicado no DPL do dia 04.01.2011. 

(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Em votação a redação final do 
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011.  
  Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 Peço aos Senhores Deputados que 
compareçam ao Plenário, pois temos matérias 
importantes para votar. O próximo projeto da pauta 
é de lei complementar e, portanto, para votação 
precisamos de quorum qualificado de dezessetes 
Parlamentares.  

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos o art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 03/2011 (1.ª 
SLE) 

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, Atayde Armani, Paulo 
Roberto, Luzia Toledo e Da Vitória. 

Antes de relatar o projeto, registro a 
presença do Presidente do PMDB e Chefe do 
IDAF de Iúna, meu companheiro Onofre 
Rodrigues, o Onofrinho, acompanhado do 
Secretário do Interior e Transportes da Prefeitura 
Municipal daquele município, Senhor Paulo 
Leocádio, o Paulinho. Saudamo-los e suas 
presenças muito honram a Assembleia Legislativa 
neste dia.  

Informo aos Senhores Deputados que na 
primeira sessão ordinária da 1.ª Sessão Legislativa 
Extraordinária, realizada hoje, dia 04 de janeiro de 
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2011, prevaleci-me do prazo regimental para 
relatar o projeto, o que passarei a fazer neste 
momento. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de 
Finanças, relatamos pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 03/2011, que dá nova 
redação ao inciso II do § 2.º do artigo 4.º da Lei 
Complementar n.º 88, que regulamenta a carreira 
de Procurador do Estado do Espírito Santo. (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. ATAYDE ARMANI – Com o 
relator. 

 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 03/2011. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 A presente matéria exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem 
favoráveis ao projeto votarão SIM; os que forem 
contrários votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro dos votos) 

 
(Votam SIM os Senhores 

Deputados Atayde Armani, Cacau 

Lorenzoni, Claudio Vereza, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Doutor Wolmar Campostrini, 

Freitas, Janete de Sá, Luiz Carlos 

Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 

Santos, Paulo Foletto, Paulo 

Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo 

Chamoun, Sargento Valter de 

Paula, Sérgio Borges, Theodorico 

Ferraço e Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
vinte e um Senhores Parlamentares; uma abstenção 
do Presidente, regimentalmente impedido de votar.  
 Em consequência, fica aprovado o Projeto 
de Lei Complementar n.º 03/2011. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 

 
 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Solicitamos aos Senhores 
Deputados que permaneçam em Plenário, pois 
teremos uma sessão extraordinária. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Os Senhores Deputados já estão 
avisados de que a seguir teremos uma sessão 
extraordinária, pois temos matérias a serem 
votadas. Daremos um prazo de cinco minutos entre 
uma sessão e outra.  
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
os trabalhos da 1.ª Sessão Legislativa 
Extraordinária da Décima Sexta Legislatura. Antes, 
porém, convoco os Senhores Deputados para a 
próxima sessão, extraordinária, hoje, às 17h03min, 
para deliberação sobre a segunda convocação 
extraordinária desta Casa para funcionar até o dia 
07 de janeiro de 2011, conforme Mensagem 
Governamental n.º 07/2011. 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se à sessão às dezesseis horas e 
cinquenta e oito minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados César Colnago, 
Aparecida Denadai, Euclério Sampaio, Giulianno, 
Reginaldo Almeida, Rudinho de Souza e Vandinho 
Leite, e por estar afastado por decisão judicial o 
Senhor Deputado Robson Vaillant. 
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PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE 
JANEIRO DE 2011. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, às dezessete horas e três 
minutos, para ensejar o início da 
sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Da Vitória, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Elcio Alvares, Freitas, 
Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Foletto, Roberto 
Carlos, Rodrigo Chamoun, Sérgio 
Borges, Theodorico Ferraço e Wanildo 
Sarnáglia) 
 

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 
Doutor Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Convido o Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Doutor Rafael Favatto lê 
Salmos, 37:3) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à leitura 
da ata da segunda sessão extraordinária da 1.ª Sessão 
Legislativa Extraordinária da 16.ª Legislatura, realizada 
em 04 de janeiro de 2011. (Pausa) 

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

 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Doutor Wolmar Campostrini, Janete de 
Sá e Paulo Roberto) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
  Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
neste momento procederemos à votação da Mensagem 
Governamental n.º 07/2011, de convocação 
extraordinária da Assembleia Legislativa, para 
funcionar até o dia 7 de janeiro de 2011. 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 
leitura da Mensagem n.º 07/2011. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

MENSAGEM N.º 07/2011 
 

Vitória, 04 de janeiro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Nos termos do art. 91, XX da Constituição 
Estadual, convoco essa Assembleia Legislativa para 
funcionar, extraordinariamente, a partir do 
encerramento da convocação solicitada através da 
Mensagem n.º 001/2011, até o dia 07 do corrente mês 
para apreciar, em regime de urgência, o Projeto de Lei 
Complementar que reestrutura a Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – 
SETADES, encaminhada a esta Casa de Leis, nesta 
data. 
 A urgência ora solicitada se justifica 
considerando as condições jurídicas e fáticas 
necessárias ao início do desempenho dos serviços 
púbicos do nosso Governo nas linhas políticas e 
administrativas a que se propõe. 
 
 Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sargento Valter de Paula) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Na forma do artigo 58, § 6.º , inciso III, da 
Constituição Estadual, e do art. 3.º, §4.º, do Regimento 
Interno, é necessária a aprovação pela maioria absoluta 
dos membros desta Casa para que a convocação 
extraordinária seja efetivada. Dessa forma, a votação 
será nominal, sendo aprovada se contar com o voto 
favorável da maioria absoluta do colegiado que compõe 
a Assembleia Legislativa, ou seja, dezesseis votos. 
 Em votação a Mensagem n.º 07/2011. 
 A presente matéria exige votação nominal, que 
será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis à 
Mensagem n.º 07/2011, votarão SIM; os que forem 
contrários, votarão NÃO. 
 Solicito aos Senhores Deputados que registrem 
o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Freitas, Janete de Sá, 
Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Foletto, Paulo 
Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo 
Chamoun, Sargento Valter de Paula, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 
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 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Senhores Deputados, votaram SIM 
vinte e um Senhores Parlamentares; uma abstenção 
do Presidente, regimentalmente impedido de votar.  
 Em consequência, fica aprovada a Mensagem 
Governamental n.o 07/2011, de Convocação 
Extraordinária da Assembleia Legislativa para 
funcionar até o dia 07 de janeiro de 2011. 
 Informo aos Senhores Deputados que após 
esta votação não teremos hoje mais nenhuma. 
Amanhã, a sessão será às 9h, quando encerraremos 
este ciclo de convocações da Assembleia Legislativa 
durante o recesso. (Pausa) 
 Solicito ao Senhor 1.º Secretário que proceda 
à leitura do Expediente referente a esta convocação 
extraordinária. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 06 /2011 
 
Vitória, 04 de janeiro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Observa-se, na história recente do Estado, ou 
mais precisamente, nos últimos quinze anos, a 
construção de uma rica experiência de defesa dos 
direitos fundamentais. Tal construção, realizada por 
dedicados e laboriosos militantes da causa coletiva, veio 
se concretizando de forma gradual, embora extensa. 
Mas, entendemos que agora o Governo do Estado já 
superou outras tantas dificuldades com as quais também 
lutava e que deve, nos próximos anos, participar de 
forma mais efetiva na difusão, sobretudo para os 
homens e mulheres sem acesso as informações, e na 
intransigente fiscalização do cumprimento por parte de 
todos os cidadãos dos direitos que a sociedade já houve 
por bem estabelecer na constituição ou em Leis 
ordinárias. No plano do Governo, observamos a 
instalação do Conselho de Direitos Humanos em 1995, 
a criação de um “Núcleo de Direitos Humanos” na 
estrutura da Secretaria de Justiça como setor de apoio 
aos conselhos. Neste mesmo campo, embora um pouco 
antes, em 1991, cabe citar a instalação do Conselho da 
Criança e do Adolescente. De outro lado, vimos crescer 
a população carcerária e a decorrente tensão gerada pela 
falta de condições adequadas para abrigar tal 
contingente. O resultado foi uma progressiva 
especialização da Secretaria da Justiça no 
gerenciamento do sistema prisional. Desse ponto de 
vista da organização do Governo, uma análise muito 
semelhante pode ser feita em relação ao menor em 
conflito com a Lei. 

A Secretaria que gerencia o sistema prisional e 
o sistema para medidas sócio-educativas, vez por outra 
abriga também violadores dos direitos humanos. A 
nossa compreensão é de que avançar a partir de agora 
nesse tema, de obrigação de Governo, é necessário dar 

uma passo no fortalecimento das instituições que 
trabalham nesta área. 

Assim, Senhor Presidente, é com base nas 
considerações acima enunciadas que submeto a 
elevada apreciação dessa Casa de Leis o Projeto de 
Lei anexo que versa sobre a instalação de uma 
Secretaria de Estado voltada para a assistência social 
e os direitos humanos. Com o funcionamento do 
novo órgão do Governo pretendo ampliar a 
capacidade de realizar estudos, de conhecer melhor a 
nossa realidade e, como consequência, formular mais 
e melhores políticas governamentais de maneira a 
ampliar a presença efetiva do Estado nos campos de 
ação mencionados. 

O Projeto de Lei Complementar tem como 
escopo a transferência de setores vinculados à atual 
Secretaria de Justiça, dedicada à administração 
prisional, localizando–os na nova organização que 
será denominada Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos. Além disso, o PLC propõe a 
criação de uma Subsecretaria de Direitos Humanos 
com uma estrutura básica para o início dos trabalhos 
previstos e que representarão um passo a mais na 
organização dessa importante área de atuação do 
setor público. Essa medida, quando implantada, 
representará também uma demonstração efetiva de 
nossa proposta de prioridade para o fortalecimento do 
Sistema Único de Assistência Social.  

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, Declaração 
de Atendimento ao Limite de Pessoal definido pela 
LRF, corroborado pelo Relatório de Gestão Fiscal - 
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social - Janeiro/2010 a 
Dezembro/2010. 

Por tudo quanto foi exposto, espero contar com 
o apoio irrestrito dessa ilustre Casa de Leis. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2011 
 

Reestrutura a Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social - SETADES e 
dá outras providências. 

 
Art. 1º A Secretaria de Estado do Trabalho, 

Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES 
passa a denominar-se Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos - SEADH, de 
natureza substantiva, que tem por competência a 
formulação, coordenação, planejamento, articulação e 
execução das políticas de assistência social, dos direitos 
humanos, da família, da infância, do adolescente, da 
juventude, do idoso, bem como a atenção prioritária às 
pessoas portadoras de deficiência e aos grupos 
excluídos e/ou discriminados pela sua condição de 
etnia, idade, gênero e condição econômica. 
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Art. 2º Ficam transferidos da SEJUS para a 
SEADH os conselhos abaixo relacionados: 

 
I – O conselho Estadual de Direitos 
Humanos; 
 
II – O Conselho Estadual da Criança e 
do Adolescente. 
 

Art. 3º Fica transferido da SEJUS para a 
SEADH, o Núcleo de Direitos Humanos. 

 
Art. 4º A Subsecretaria de Estado de 

Assistência e Desenvolvimento Social passa a 
denominar-se Subsecretaria de Estado de Assistência 
Social. 

 
Art. 5º A estrutura organizacional básica da 

SEADH é a seguinte: 
 

I - nível de direção superior: 
 
a) a posição do Secretário de Estado  
b) Comissão Estadual do Trabalho - 
CET; 
c) Conselho Estadual de Economia 
Solidaria; 
d) Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CEDDIPI; 
e) Conselho Estadual da Assistência 
Social - CONEAS; 
f) Conselho Estadual da Pessoa 
Portadora de Deficiência – 
CONDEF; 
g) Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Espírito 
Santo - CONSEA-ES; 
h) Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Mulher do Estado do 
Espirito Santo – CEDIMES 
i) Conselho Estadual de Direitos 
Humanos; 
j) Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente 
 
II - nível de assessoramento: 
 
a) Gabinete do Secretário; 
b) Assessoria Técnica; 
c) Núcleo de Avaliação de Políticas 
Sociais Integradas e de Capacitação; 
 
III - nível de gerência: 
 
a) Subsecretaria de Estado para 
Assuntos Administrativos; 
b) Subsecretaria de Estado de 
Assistência Social; 
c) Subsecretaria de Estado de 
Direitos Humanos; 
d) Subsecretaria de Estado do Trabalho 
e Renda. 

IV - nível de atuação instrumental: 
 

a) Grupo de Administração; 
b) Grupo de Recursos Humanos; 
c) Grupo Financeiro Setorial; 
d) Grupo de Planejamento e 
Orçamento; 
e) Núcleo de Direitos Humanos. 
 
V - nível de execução programática: 
 
a) Gerência da Unidade Estadual de 
Microcrédito; 
b) Gerência do Trabalho e Geração de 
Renda; 
c) Gerência do Sistema Único da 
Assistência Social; 
d) Gerência de Desenvolvimento 
Social Integrado e da Atenção à 
Criança, ao Adolescente e à Juventude. 

 
Art. 6º A representação gráfica da estrutura 

organizacional básica da SEADH é a constante do 
Anexo I, que integra esta Lei Complementar. 

 
Art. 7o As atribuições do Secretário de Estado, 

dos Subsecretários de Estado, do Gabinete do 
Secretário, dos Grupos de Administração, de Recursos 
Humanos, de Planejamento e Orçamento e do 
Financeiro Setorial são as contidas nos artigos 36, 39, 
40, 41, 42, 46 e 47 da Lei nº 3.043 de 31.12.1975. 

 
Art. 8º À Assessoria Técnica compete 

assessorar o Secretário da Pasta e as demais unidades da 
Secretaria, sob forma de elaboração de diagnósticos, 
pesquisas, estudos, formulação de políticas, programas, 
planos e projetos; a captação de recursos de fontes 
nacionais e internacionais; a gestão do Fundo Estadual 
de Assistência Social; a coordenação e monitoramento 
do Plano de Trabalho da SEADH; o assessoramento nas 
relações institucionais, com entidades públicas e 
privadas e com a comunidade; a divulgação interna e 
externa de informações da Secretaria; o assessoramento 
técnico para subsidiar as ações relativas ao Comitê 
Gestor da Área Social; o assessoramento na elaboração 
e implementação de projetos especiais de interesse da 
SEADH; assessorar o Secretário da Pasta nas suas 
relações com as demais secretarias e órgãos da 
administração indireta; outras atividades correlatas. 

 
Art. 9º A gestão do Fundo Estadual de 

Assistência Social - FEAS, criado pela Lei nº 5.162, de 
19.12.1995, vinculado e gerido pela Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - 
SEADH, é instrumento de captação e aplicação de 
recursos, e destina-se a proporcionar recursos e meios 
para financiamento das ações na área de assistência 
social, de modo a atender aos objetivos previstos na 
referida Lei e na forma estabelecida pela legislação em 
vigor. 

 
Art. 10 Ao Núcleo de Avaliação de Políticas 

Sociais Integradas e de Capacitação compete a 
implantação e manutenção do Sistema de Informações e 
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Banco de Dados, o desenvolvimento de estudos, 
pesquisas e informações; a construção e utilização de 
indicadores de processo, de resultados e de impacto 
para subsidiar a formulação, gestão e avaliação das 
políticas públicas das áreas de interesse da SEADH com 
as normas dos programas federais e estaduais de 
interesse da Secretaria; a definição, implantação, 
acompanhamento e manutenção de projetos de 
informatização e dos sistemas informatizados da 
Secretaria, assegurando a sua compatibilização e 
interação com os diversos sistemas e bancos de dados 
do Governo Federal e Estadual de interesse da SEADH; 
a formulação, planejamento, organização, 
implementação e avaliação de um sistema público de 
capacitação continuada com relação à gestão 
descentralizada do Sistema Único da Assistência Social 
e das políticas, programas e projetos de 
Desenvolvimento Social Integrado, orientados pela 
gestão participativa e descentralizada das ações; a 
capacitação para o fortalecimento dos mecanismos de 
controle social; a formulação e implementação de 
planos de qualificação e formação em Políticas do 
Trabalho e Geração de Renda em interação com outros 
setores da SEADH, dirigidos a gestores e técnicos 
atuantes na esfera municipal, para atuação, integração e 
sinergia com a Secretaria de Estado; o desenvolvimento 
de ações educativas com a sociedade civil e órgãos 
públicos, em particular dirigida aos membros de 
conselhos estaduais e municipais, comissões, comitês, 
gestores e técnicos municipais e outros, orientadas pela 
gestão participativa; a realização de seminários, cursos, 
congressos, conferências temáticas, bem como outros 
eventos de educação comunitária; o estabelecimento de 
um programa efetivo e permanente de capacitação dos 
agentes sociais internos da SEADH, tendo em vista a 
democratização do acesso às informações, com revisão 
das práticas, para a melhoria na eficiência e na 
qualidade dos serviços prestados à sociedade; a 
elaboração e proposição do plano de trabalho do núcleo; 
outras atividades correlatas. 

 
Art. 11. À Gerência da Unidade Estadual de 

Microcrédito compete interagir com as demais unidades 
da SEADH e com outros setores do Governo Estadual, 
Federal, do setor privado e entidades da sociedade civil 
organizada, a coordenação, expansão, monitoramento e 
avaliação do Programa Nossocrédito, em integração 
com o BANDES e BANESTES e em parceria com os 
municípios do Estado do Espírito Santo; a coordenação 
da Unidade Estadual do Microcrédito; a implantação e 
assistência técnica às Unidades Municipais de 
Microcrédito; a coordenação e articulação das ações de 
operacionalização definidas pelo Conselho Orientador 
do Programa Estadual de Microcrédito - COPEM; a 
promoção da seleção e capacitação dos agentes de 
crédito, supervisores e coordenadores das Unidades 
Municipais de Microcrédito; a implantação e assistência 
técnica às Unidades Municipais de Microcrédito; a 
coordenação e articulação das ações de 
operacionalização do Programa definidas pelo COPEM; 
a atualização do banco de dados do sistema; o apoio aos 
municípios na promoção de assistência técnica aos 
tomadores do Microcrédito, quando necessário, 
incluindo a demanda no Plano Estadual de Qualificação 

Social e Profissional de Trabalhadores; a elaboração e a 
proposição do plano de trabalho da gerência; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 12. À Gerência de Trabalho e Geração de 

Renda, compete interagir com as demais unidades da 
SEADH e com outros setores do Governo Estadual, 
Federal, do setor privado e entidades de sociedade civil 
organizada, a coordenação das atividades do Sistema 
Nacional de Emprego - SINE/ES; o que compreende a 
captação de vagas no mercado de trabalho; o 
atendimento ao empresário; a intermediação de mão-de-
obra; a habilitação para o seguro-desemprego; a 
emissão da carteira de trabalho; o atendimento e 
intermediação do trabalhador autônomo; a elaboração, 
gestão, monitoramento e avaliação de planos de 
qualificação social e profissional de trabalhadores, em 
interação com a Comissão Estadual do Trabalho - CET; 
a formulação e avaliação de cursos para capacitação das 
Comissões Estaduais e Comissões Municipais do 
Trabalho, em interação com o Núcleo de Capacitação 
da SEADH; a promoção de ações voltadas para a 
elevação do nível de escolaridade do trabalhador; a 
mobilização das Comissões Municipais de Trabalho 
para levantamento da realidade local; a identificação de 
demandas do mercado de trabalho, a partir de estudos e 
análise de mercado, necessários à elaboração da Política 
Estadual do Trabalho, em interação com os demais 
programas da assistência e de desenvolvimento social; a 
execução das atividades relativas à secretaria executiva 
da CET; a proposição, execução, avaliação e supervisão 
das ações relativas a programas de incentivo a 
trabalhadores desempregados e/ou subempregados do 
setor informal, microempresários, grupos de produção, 
associações e cooperativas de produção de bens e/ou 
serviços do Estado do Espírito Santo; o estímulo a 
formação de cooperativas e outras alternativas para a 
geração de postos de trabalho e renda; a promoção da 
capacitação gerencial e produtiva e a orientação e 
viabilização do acesso dos beneficiários aos programas 
de Microcrédito; a promoção do desenvolvimento 
artesanal do Estado; o apoio à produção e 
comercialização dos produtos artesanais, visando o 
mercado interno e externo; o cadastramento dos 
artesãos e a emissão da Carteira do Artesão; a 
coordenação das Agências do Trabalhador; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 13. À Gerência do Sistema Único da 

Assistência Social compete interagir com outras 
gerências da SEADH e com outros setores dos 
Governos Federal, Estadual e Municipais, a formulação, 
estruturação, implantação, implementação, coordenação 
geral da política e da gestão do Sistema Único da 
Assistência Social - SUAS, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo; a coordenação, no âmbito do Estado, do 
Sistema Nacional de Informação da Assistência Social; 
a coordenação, acompanhamento e avaliação do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC; o apoio ao 
desenvolvimento das atividades da Comissão 
Intergestora Bipartite - CIB; a implementação e 
execução descentralizada de programas e projetos da 
assistência social, com enfoque na família, com atenção 
especial às pessoas portadoras de deficiência e aos 
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grupos excluídos e/ou discriminados pela sua 
condição de etnia, idade, gênero e condição 
econômica; a participação na formulação e 
desenvolvimento de ações de combate à pobreza de 
âmbito estadual; a articulação, a coordenação dos 
programas federais de assistência social e de 
transferência de renda no âmbito Estadual; a 
coordenação das ações de caráter emergencial, bem 
como do atendimento e encaminhamento de casos 
relacionados à assistência social imediata motivados por 
situações de vulnerabilidade temporária, em interação 
com os municípios e/ou outros órgãos do Governo 
Estadual ou instituições afins; outras atividades 
correlatas. 

 
Art. 14. À Gerência de Desenvolvimento 

Social Integrado e da Atenção à Criança, ao 
Adolescente e à Juventude compete interagir com outras 
gerências da SEADH e com outros setores dos 
Governos Estadual, Federal e Municipais, do setor 
privado e entidades da sociedade civil organizada, a 
articulação setorial para a formulação de políticas e a 
coordenação de programas e projetos de 
desenvolvimento social e comunitário, integração com 
outras secretarias e órgãos de governo, prefeituras 
municipais, setor privado e sociedade civil que busquem 
a redução das desigualdades sociais e regionais; o 
fortalecimento das instâncias locais de gestão 
implementadas pelo Poder Público e/ou sociedade civil 
organizada, voltadas para o desenvolvimento local 
integrado e sustentável; o estímulo à geração ou 
fortalecimento de capital social; as iniciativas de 
enfrentamento à pobreza e inclusão social; a formulação 
e implementação de programas e projetos integrados de 
desenvolvimento social e comunitário em 
assentamentos rurais e urbanos, comunidades indígenas 
e quilombolas; a coordenação da Política Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional; a coordenação da 
formulação e implementação da Política Estadual de 
Habitação de Interesse Social; a formulação, a 
articulação, elaboração e implementação de políticas e 
programas e projetos de atendimento e desenvolvimento 
da criança, do adolescente e do jovem, prioritariamente 
os que estejam em situação de vulnerabilidade pessoal e 
social; a coordenação, implementação e avaliação dos 
programas de atendimento a crianças de 0 (zero) a 06 
(seis) anos; a articulação e integração no âmbito do 
Governo Estadual, das ações relacionadas à criança, ao 
adolescente e ao jovem; o combate sistemático ao 
trabalho infantil; o enfrentamento ao abuso, violência e 
exploração sexual de crianças, adolescentes e jovens; o 
apoio aos municípios na implantação e coordenação de 
programas descentralizados de medidas sócio-
educativas em meio aberto; outras atividades correlatas. 

 
Art. 15. Ao Núcleo de Direitos Humanos 

compete a execução de ações relacionadas à defesa da 
mulher, negros, índios, homossexuais e de toda e 
qualquer ação que tenha como escopo a garantia dos 
direitos humanos assegurados na Legislação vigente; 
outras atividades correlatas. 

 
Art. 16. Para a consecução de seus objetivos, a 

SEADH poderá: 

I - captar recursos de órgãos federais, 
estaduais, organismos internacionais, 
associações, organizações não 
governamentais, do terceiro setor e do 
setor privado, observadas, em cada 
caso, as exigências peculiares à 
celebração dos respectivos 
instrumentos legais; 
 
II - implementar e descentralizar suas 
ações mediante transferência de 
recursos financeiros aos municípios, 
consórcios municipais, organizações 
não governamentais, organizações da 
sociedade civil de interesse público, 
associações comunitárias e outras 
afins, mediante assinatura de 
convênios, contratos de parceria e 
outros, observadas em cada caso, as 
exigências peculiares à celebração dos 
respectivos instrumentos legais. 

 
Art. 17. O cargo de Secretário de Estado do 

Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, sem 
referência, passa a intitular-se Secretário de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos, sem referência. 

 
Art. 18. Fica transferido da SEJUS para a 

SEADH o Fundo para Infância e Adolescência. 
 
Art. 19. Ficam criados os cargos de provimento 

em comissão, com suas nomenclaturas, referências, 
quantitativos e valores para atender às necessidades de 
funcionamento da SEADH, constantes do Anexo II que 
integra esta Lei Complementar. 

 
Art. 20. Ficam mantidos os cargos de 

provimento em comissão com suas nomenclaturas, 
referências e valores para atender as necessidades de 
funcionamento da SEADH, constantes do Anexo III que 
integra esta Lei Complementar. 

 
Art. 21. Ficam transferidos da SEJUS para a 

SEADH os cargos de provimento em comissão 
constantes do Anexo IV, que integra esta Lei 
Complementar.  

 
Art. 22. O cargo de Chefe de Grupo Financeiro 

Setorial, referência QCE - 05, integrante da estrutura 
organizacional básica da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ, com atuação no âmbito da SEADH, 
nos termos da Lei nº 3.043/75. 

 
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a 

regulamentar a presente Lei Complementar, no prazo de 
90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

 
Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a 

proceder às alterações necessárias do Plano Plurianual 
para o Quadriênio 2008-2011, e a abrir os créditos 
necessários ao cumprimento desta Lei Complementar. 

 
Art. 25. Esta Lei Complementar entra em vigor 

na data de sua publicação. 
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ANEXO II – Cargos Comissionados Criados, a que se refere o Artigo 19 
 

 
 

ANEXO III – Cargos Comissionados Mantidos, a que se refere o Artigo 20. 
 

NOMENCLATURA REF. QUANT. 
Agente de Serviço II  QC-06 02 
Assessor Especial Nível I  QCE-04 01 
Assessor Especial Nível II  QCE-05 08 
Assessor Especial Nível IV QCE-03 04 
Assessor Técnico  QC-02 05 
Assistente de Gerencia QC-02 13 
Assistente de Gerência QC-04 07 
Assistente Técnico QC-04 09 
Assistente Técnico QC-05 03 
Assistente Técnico I  QC-03 05 
Chefe de Gabinete  QCE-05 01 
Chefe de Grupo de Administração QCE-05 01 
Chefe de Grupo de Planejamento e Orçamento  QCE-05 01 
Chefe de Grupo de Recursos Humanos QCE-05 01 
Chefe de Núcleo QCE-03 01 
Coordenador QCE-05 15 
Coordenador Geral  QC-01 03 
Coordenador Agencia do Trabalhador  QCE-05 11 
Gerente QCE-03 04 
Motorista de Gabinete I QC-06 03 
Motorista de Gabinete III  QC-05 02 
Motorista de Gabinete IV QC-04 01 
Secretario Executivo  QC-02 01 
Secretario Executivo do CONDEF QC-02 01 
Subsecretário de Estado QCE-01 03 
Supervisor I QC-01 02 
TOTAL GERAL  108 
 

ANEXO IV – Cargos Comissionados Transferidos, a que se refere o Artigo 21 
 

Nomenclatura Ref. Quant. 
Diretor Administrativo do Conselho QCE – 04 01 
Secretário do Conselho QC - 02 02 
Coordenador do Núcleo de Direitos Humanos QC - 01 01 
Assistente Técnico I QC – 03 01 
Assistente Técnico  QC -05 01 
Orientador Técnico QC -06 03 
Total Geral  09 
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

Projeto de Lei que Reestrutura a SETADES                     Valores em R$ 1,00 
Especificação Mensal 2011 2012 

 
Criação de cargos comissionados 21.834 319.431 319.431 

 
Impacto Orçamentário Financeiro 21.834 319.431 319.431 

 

Memória de calculo2011: 
21.834 x 1.1 x 13,3 = R$ 319.431  

 

 
DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 

DESPESAS 
 

Projeto de Lei Complementar que 
Reestrutura a SETADES 

 
Em atendimento à Lei Complementar n.º 

101/2000, declaro que o aumento da despesa tem 
adequação orçamentária e financeira com a Lei 
Orçamentária anual e compatibilidade com o 
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 

RODRIGO COELHO 
Secretário de Estado do Trabalho, Assistência 

e Desenvolvimento Social 
 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 08/2011 
 

Vitória, 04 de janeiro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa 
Assembleia Legislativa a indicação do ilustre  

 
Deputado Paulo Roberto Ferreira 

como Líder do Governo nessa Casa de Leis. 
 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

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

 
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) – Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os Senhores Deputados para a próxima, 
ordinária, dia 05 de janeiro de 2011, às 9h, para a 
qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
Complementar n.o 01/2011(2.a SLE) 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dezessete horas 
e quatorze minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados César Colnago, 
Aparecida Denadai, Euclério Sampaio, 
Giulianno, Reginaldo Almeida, Rudinho de 
Souza e Vandinho Leite, e por estar afastado 
judicialmente o Senhor Deputado Robson 
Vaillant. 
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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 DE 
JANEIRO DE 2011. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Paulo Roberto e Sargento 
Valter de Paula) 
 

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

 
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Dary Pagung e a 2.ª 
Secretaria, a convite do Presidente, 
o Senhor Deputado Da Vitória)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido o Senhor Deputado Da 
Vitória a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Da Vitória lê 
Salmos, 37:3) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Claudio Vereza) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da primeira sessão 
extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária 
da 16.ª Legislatura, realizada em 04 de janeiro de 
2011. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

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

leitura do Expediente.  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY 

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

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Theodorico Ferraço e 
Marcelo Santos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Não havendo Expediente a ser lido, 
antes de passarmos à fase das Comunicações convoco 

a atenção de todos para um momento solene desta 
sessão, a posse do Senhor Glauber da Silva Coelho, 
no cargo de Deputado Estadual. (Pausa) 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
em virtude da ocorrência de vaga de deputado 
estadual, prevista no art. 54, inciso I, da Constituição 
Estadual, a Mesa Diretora, com base no art. 308, 
inciso II, do Regimento Interno, convocou o Senhor 
Glauber da Silva Coelho, suplente imediato da 
coligação formada pelo PT, PL, PSB e PC do B, para 
tomar posse no cargo de Deputado Estadual. 

Neste momento constituo uma comissão 
formada pelos Senhores Deputados Theodorico 
Ferraço, Marcelo Santos, Rodrigo Chamoun e Paulo 
Roberto, para conduzir o Senhor Glauber da Silva 
Coelho ao Plenário Dirceu Cardoso. (Pausa) 

 
(A Comissão conduz o Senhor 
Glauber da Silva Coelho ao 
Plenário) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Roberto 
Carlos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Convido o Senhor Glauber da Silva 
Coelho a tomar assento à Mesa e prestar o 
compromisso regimental de posse. (Pausa) 

 
O SR. GLAUBER DA SILVA COELHO - 

“Prometo defender e cumprir as Constituições e as 
leis da República e do Estado, bem como 
desempenhar, fiel e lealmente, o mandato que me foi 
confiado pelo povo espírito-santense.”  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Nos termos do art. 56, inciso 26, da 
Constituição Estadual, declaro empossado no cargo 
de Deputado Estadual o Senhor Glauber da Silva 
Coelho e o convido a assinar, junto com os membros 
da Mesa Diretora, o seu termo de posse.   

 
(O termo de posse é assinado)  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados César Colnago, Doutor 
Rafael Favatto e Doutor Wolmar 
Campostrini) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Convido os demais Senhores 
Deputados para comporem a Mesa, porque neste 
instante também teremos um momento solene, ou 
seja, o Senhor Deputado Glauber da Silva Coelho 
será cumprimentado por todos os colegas deputados. 

 
(Procede-se aos cumprimentos) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Solicito aos Senhores Deputados que 
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tomem assento a seus lugares neste Plenário para 
ouvirmos o pronunciamento do Senhor Deputado 
Glauber Coelho. Logo em seguida o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço saudará S. Ex.ª em 
nome de todos os colegas parlamentares. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 
 
 O SR. GLAUBER COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados e todos os presentes 
nesta Egrégia Casa de Leis, bom-dia.
 Cumprimentamos de forma muito carinhosa e 
respeitosa o ilustre Presidente Elcio Alvares, a quem 
manifestamos nossa gratidão pelo seu empenho e o 
de sua equipe para agilizar a nossa documentação no 
Tribunal Regional Eleitoral para podermos 
comparecer a esta Casa nesta manhã, compartilhando 
este momento extremamente especial e honroso não 
somente para nós, como também para a nossa família 
e nossa equipe. Agradecemos ao ilustre Presidente a 
disponibilidade e colaboração. Cumprimentamos de 
forma muito carinhosa e especial todos os deputados 
desta Casa de Leis.  
 Agradecemos ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, que foi muito bondoso e não 
levou todos os votos de Cachoeiro de Itapemirim e 
isso nos proporcionou a oportunidade de estar junto 
com S. Ex.as. Por três tentativas batemos na trave. 
Enquanto cristãos, sabemos que existe o momento 
certo, a hora certa para tudo; e a hora é esta,  
porque Deus permitiu que estivéssemos hoje nesta 
Casa tomando posse. 
 Em primeiro lugar agradeço a Deus, 
dizendo que toda honra e toda glória devem ser 
dadas a Ele e não aos homens. Agradeço de forma 
muito especial à minha família: meus pais, irmãos, 
minha irmã e sobrinhas, pois em todos os momentos 
estiveram comigo, dando-me apoio, incentivo, 
alertando-me, abrindo meus olhos e ampliando a 
minha visão para que eu mantivesse a postura de 
retidão, honrada, firme, séria, ética, como conduzi o 
meu mandato de vereador pelo Município de 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 Da mesma forma agradecemos à parte de 
nossa equipe que está presente nesta Casa de Leis e 
nos acompanha nesta sessão ordinária; agradecemos-
lhe o apoio, o empenho, a ajuda e a colaboração nos 
momentos vividos não somente no período eleitoral, 
mas também fora dele. A Bíblia nos ensina e nos 
orienta para sermos gratos, e somos profundamente 
grato a todas essas pessoas que estiveram, estão e, se 
for da vontade de Deus, continuarão conosco nos 
próximos quatro anos. 
 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
gostaria muito que V. Ex.as me adotassem. Peço 
que cuidem de mim porque sou debutante. Vim 
inicialmente a esta Casa de Leis para ouvir mais e 
falar menos. Tenho certeza de que com a experiência 
de V. Ex.as , com a forma como fui recebido e 

acolhido neste Poder, não somente pelos 
parlamentares, mas também por todos os servidores, 
me sentirei em casa. Já estou à vontade e quero 
retribuir da melhor maneira possível, honrando e 
dignificando cada vez mais esta Casa. 
 Temos muito carinho, respeito e admiração 
pelo Governador Renato Casagrande. O nosso 
Partido da República, o PR, fez e faz parte da base do 
Governo. Estaremos de prontidão como soldados 
para ajudá-lo a governar este Estado tão rico e tão 
importante na nossa Nação, na nossa Federação. 
Estamos nesta Casa para dar a nossa humilde e 
simples parcela de contribuição.  
  Mas sabemos também que na hora em que 
tivermos de dar algumas sugestões pontuais ou fazer 
algumas críticas construtivas, não iremos de maneira 
alguma nos furtar a essa responsabilidade. Estamos 
nesta Casa para estender as mãos e abrir nossos 
braços, fortalecendo cada vez mais essa parceria pró-
ativa, proeminente e construtiva já existente entre os 
Poderes Legislativo e Executivo. Quero ser uma 
pessoa que colabore não somente com a atuação 
participativa e contundente nesta Casa, mas também 
junto ao Poder Executivo. 
  Agradeço mais uma vez aos eleitores de 
Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado do 
Espírito Santo, bem como a minha família e a meus 
amigos. A Bíblia diz que temos de ser gratos com as 
pessoas. E sou eternamente grato, leal e fiel ao meu 
Deus, aos meus princípios, a minha família e ao meu 
Partido. Sinto-me extremamente honrado e agradeço 
de coração a cada nobre deputada e deputado que me 
acolheu de uma forma muito especial. Quero retribuir 
isso da melhor maneira possível, melhorando e 
construindo ainda mais um Estado cada vez melhor, 
por meio do mandato de Deputado Estadual.  
 Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de 
todos os Senhores Deputados e continue sendo a 
nossa bússola, a nossa regra de fé e de prática. E para 
finalizar, quero registrar que estou com uma imensa 
vontade de votar. (Muito bem!)  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Wanildo Sarnáglia e 
Luzia Toledo) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Obrigado, Senhor Deputado 
Glauber Coelho. Receba a saudação da Mesa 
Diretora. 
 Esclarecemos que o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço fará uso da palavra não porque é 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, mas 
porque é o deputado mais idoso da Casa. E compete 
ao deputado mais idoso saudar o Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, que em nome dos Senhores 
Deputados saudará o Senhor Deputado Glauber 
Coelho. 
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 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, depois que as 
águas do Rio Itapemirim baixaram levando muitas 
lágrimas, causando muitos prejuízos e desencantos a 
dezenas e centenas de famílias de Cachoeiro de 
Itapemirim, surge neste momento um ato de muita 
alegria, a presença do Senhor Deputado Glauber 
Coelho, antecipando por quase trinta dias a sua posse 
definitiva para um mandato de quatro anos, que o 
povo do sul do Estado, de Cachoeiro de Itapemirim, e 
do Espírito Santo, lhe outorgou. Não tenho dúvida 
alguma de que este deputado será uma grande 
revelação nesta Casa de Leis. 

 Honra-me muito dizer que a primeira 
Secretaria da Criança no Brasil, instituída ainda no 
meu governo quando prefeito daquela cidade, foi 
ocupada inicialmente pelo Senhor Glauber Coelho, 
onde foi uma revelação. S. Ex.a demonstrou virtude 
de trabalho ao lado dos três mandatos de Vereador na 
Câmara Municipal. Congratulo-me com o povo do 
Estado do Espírito Santo e com esta Casa de Leis 
pela presença de S. Ex.a. Divido esta alegria com o 
Senhor José Afonso Coelho e a Senhora Vilma da 
Silva Coelho, que têm o filho tão desejado por eles 
hoje empossado deputado estadual para brilhar e 
defender os destinos do Estado do Espírito Santo. 
Tenham certeza de que eu, o Senhor Glauber Coelho 
e esta Casa de Leis defenderemos o povo do Sul e 
particularmente o do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim. Não importa se existe diversidade 
naquele município; importa que nos uniremos ao 
Governo Casagrande para ajudar o Município de 
Cachoeiro de Itapemirim no seu desenvolvimento e 
progresso. 

Saúdo, portanto, o Senhor Deputado 
Glauber Coelho, com muita alegria. Sei que terei 
nesta Casa de Leis um líder seguindo os meus 
passos de velho guerreiro, num encanto de um 
homem religioso, de formação evangélica de 
primeiro mundo, com um passado e um presente 
limpos. Sei que V. Ex.a, Deputado Glauber Coelho, 
será muito útil a esta Casa de Leis. Que Deus 
acompanhe V. Ex.a e a todos nós juntos com o 
novo governo que está florescendo e frutificando o 
pensamento e as esperanças de todos os capixabas. 
(Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Agradeço ao nobre Deputado 
Theodorico Ferraço, que falou em nome desta Casa 
de Leis saudando o Senhor Deputado Glauber 
Coelho. 
 Estamos em um dia festivo e a Presidência 
registra neste momento o aniversário da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, que se encontra presente e 
receberá os cumprimentos de todos os colegas. 
Conforme falei, é um dia festivo: posse do Senhor 
Deputado Glauber Coelho, aniversário da Senhora 
Deputada Luzia Toledo e estamos caminhando para 

votar matéria de importância, encerrando um ciclo 
que foi significativo na vida desta Assembleia 
Legislativa. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitamos a 
oportunidade para cumprimentar o Senhor 
Deputado Glauber Coelho que chega a esta Casa, e , 
usando uma linguagem moderna, utilizada pela 
juventude, cumprimentar também o Deputado “Tio 
Theodorico Ferraço”. Normalmente é dessa forma 
que os jovens se manifestam ao se dirigir aos mais 
velhos. 
 Parabenizamos ainda a Senhora Deputada 
Luzia Toledo, essa pessoa legal, brilhante, que 
carinhosamente chamamos de baixinha, pelo 
aniversário. Gostaríamos de dizer que é muito bom 
tê-la como companheira em Plenário; é sempre bom 
vê-la se manifestando na tribuna desta Casa; é 
sempre bom tê-la aqui se manifestando. 
Cumprimentamos S. Ex.ª desejando um feliz 
aniversário e que Deus a fortaleza dos pés à cabeça. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Inicialmente cumprimento os 
Senhores Deputados Glauber Coelho e Roberto 
Carlos, justificando que ontem meu filho fez uma 
cirurgia extensa, mas programada - nada que fosse 
extraordinário - e só saiu do centro cirúrgico entre 
17h30min e 18h, e meu coração exigiu que o visse 
logo que saísse do centro cirúrgico, por isso não 
compareci a esta Casa. 
 Hoje, além de parabenizar a Senhora 
Deputada Luzia Toledo, quero também me despedir 
dos companheiros desta Casa. Em dezembro, não fiz 
nenhuma manifestação neste sentido, já imaginando 
que teríamos essa convocação extraordinária.  
 Agradecemos a todos os colegas Deputados 
que estiveram conosco nesses dois períodos. 
Agradecemos a todos os servidores desta Casa: aos 
servidores do nosso gabinete, aos servidores efetivos 
e comissionados, enfim, a todos, especialmente às 
categorias que trabalham diretamente conosco: além 
dos diretores da Mesa, as taquígrafas e taquígrafos, 
os nossos garçons que sempre nos serviram tão bem. 
Evidentemente não poderíamos deixar de falar no 
Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, filho de um 
conterrâneo nosso e com quem temos maior contato. 
Mas agradecemos especialmente aos profissionais 
lotados na Taquigrafia, que sempre com presteza 
atuaram, às vezes não entendendo perfeitamente a 
rapidez da nossa locução; agradecemos aos queridos 
garçons, a todos os servidores da TV Assembleia e 
aos servidores da Segurança. 
 Aos colegas Senhores Deputados queremos 
dizer que vamos para Brasília com um novo desafio, 
com muita responsabilidade, com o mesmo grau de 
comprometimento com a população capixaba, lutando 
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para que o Estado do Espírito Santo continue nesse 
rumo, para que conquistemos mais recursos para o 
Estado e que ele seja lembrado pela gestão federal, já 
que tem sido discriminado e deixado de lado na história 
dos últimos anos. 
 Outro dia, relendo uma matéria de um jornal 
antigo, constatamos que na época do regime militar 
éramos mais bem vistos em relação à infraestrutura do 
que agora, quando dependemos dos votos. Basta ver os 
investimentos no período militar e os feitos hoje, na 
democracia. A democracia é fundamental para o 
desenvolvimento de um país, mas temos que lutar muito 
para que o Estado do Espírito Santo receba os 
investimentos que merece do Governo Federal na área 
de infraestrutura. Lutaremos também para que grandes 
temas nacionais sejam debatidos e encaminhados 
durante esse novo período. 
 Desejamos que tanto o Senhor Governador 
Renato Casagrande quanto a Senhora Presidenta Dilma 
Roussef façam um bom governo. E nós, numa posição 
aqui de independência e lá de oposição, faremos nosso 
papel natural da república de um estado democrático, 
defendendo o cidadão brasileiro e capixaba, defendendo 
a educação, a saúde, os investimentos em segurança 
pública e acima de tudo, dias melhores para os 
brasileiros. 
 Agradecemos aos Senhores Deputados que 
conviveram conosco, especialmente aos Senhores 
Deputados Reginaldo Almeida, Marcelo Santos e 
Sérgio Borges, que eram membros da Mesa Diretora à 
época da nossa presidência, dois secretários e um vice-
presidente respectivamente.  
 

(Registra presença nos terminais 
eletrônicos o Senhor Deputado Glauber 
Coelho) 

 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Primeiramente gostaríamos de 
parabenizar, como líder do PMDB, a Senhora Deputada 
Luzia Toledo pelo aniversário. Desejamos felicidades e 
que Deus continue iluminando os caminhos de S. Ex.ª. 
 Aproveitamos a oportunidade para desejar que 
os Senhores Deputados Roberto Carlos e Glauber 
Coelho tenham no Parlamento a proteção de Deus e que 
desempenhem o trabalho aqui como o fazem na vida 
particular, com muito sucesso e muita luz divina. Essa é 
a nossa palavra em nome da Bancada do PMDB. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Findo o tempo destinado ao Pequeno Expediente, 
passa-se à fase das Comunicações. 
 Passo a Presidência ao Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun, para dar continuidade aos trabalhos 
da sessão. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Assumo a Presidência neste momento e 
 concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimentamos a Senhora 
Deputada Luzia Toledo, aniversariante do dia, e 
saudamos de forma carinhosa o Senhor Deputado 
Glauber Coelho, parlamentar que assume a vaga nesta 
Casa, complementando a bancada representante do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço.  

Senhor Deputado Glauber Coelho, seja bem-
vindo. A sociedade está cada vez mais atenta 
observando as lideranças regionais e dando a 
oportunidade para quem a melhor representará. Temos 
certeza de que o povo cachoeirense e das demais 
cidades capixabas terá um grande Deputado nesta Casa 
de Leis. 
 Aproveitamos esta oportunidade para pedir o 
apoio de todos os Senhores Deputados, dos funcionários 
desta Casa, dos telespectadores que nos assistem pela 
TV Assembleia, dos profissionais da imprensa, no 
sentido de minimizar um problema que está ocorrendo 
quanto à doação de sangue neste período de início de 
ano e festas, assunto de destaque ontem, no jornal 
Gazeta Online.  

Parabenizamos a atitude do Senhor Robson 
Leite Nascimento, Secretário de Estado do Governo, 
que preocupado com esse período de férias se mobilizou 
com algumas lideranças para dirimir essa situação, 
porque diminuiu muito o número de doadores de 
sangue. Este é um período de muitas comemorações, de 
alegria, de felicidade, de festas natalinas e de réveillon, 
mas as pessoas não têm dado continuidade às doações 
de sangue neste período. Por isso fazemos este registro 
que também é uma solicitação a todos os Deputados 
Estaduais, especialmente ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules, médico que preside a Comissão de Saúde 
desta Casa com maestria, para doarem sangue.  

Tivemos a informação, por meio do veículo de 
comunicação Gazeta Online, que a doação de sangue 
caiu pela metade. O pedido que fazemos neste registro 
aos Deputados presentes e à sociedade capixaba que nos 
assiste pela TV Assembleia, é para comparecerem ao 
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito 
Santo – Hemoes, localizado na Avenida Marechal 
Campos, n.º 1468, em Maruípe, nesta Capital, e doarem 
sangue. Também há centros de doação de sangue 
localizados no Interior do Estado, nos municípios de 
Colatina, São Mateus e Linhares, além dos localizados 
no Município de Vila Velha. No Município de Serra é 
possível doar sangue no Centro de Doação, anexo ao 
Hospital Dório Silva, situado na Avenida Eudes 
Scherrer de Souza, em Laranjeiras.  
 Nosso humilde pedido é para que a sociedade 
capixaba, as instituições civis, as autoridades, as 
lideranças comunitárias se mobilizem para a doação de 
sangue, pois há problemas pela falta de sangue nos 
hospitais do nosso Estado. Doar sangue é um gesto 
humanitário, e num momento de risco de vida a nossa 
sociedade precisa ser assistida.  
 Lideramos um movimento nesta Casa 
Legislativa pela doação sanguínea, culminando com 
um dia de coleta de sangue na Assembleia 
Legislativa. Muitos projetos protocolamos nesta 
Casa, no decorrer desses quatro anos da décima sexta 
legislatura, no sentido de criar alternativas de 
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incentivo e motivação ao cidadão para esse gesto 
humanitário que é a doação de sangue. Muitas vezes as 
pessoas têm essa iniciativa, mas precisam ser buscadas 
no seio da sociedade e serem informadas das 
dificuldades existentes, como as apresentadas pela 
imprensa do nosso Estado.  
 Portanto, Senhor Governador do Estado Renato 
Casagrande, Secretários de Governo, Parlamentares 
desta Casa, funcionários dos demais Poderes 
constituídos do nosso Estado, representantes das 
instituições da sociedade civil, vamos nos mobilizar, 
levantar nossa voz e nos unir para solucionar o 
problema da redução espontânea de sangue nos nossos 
hospitais, no decorrer das férias, para que seja resolvido 
até o final do mês de janeiro e possamos ter estoque 
garantido de todos os tipos de sangue para qualquer 
eventualidade com os cidadãos e salvar suas vidas. É 
obrigação do ser humano disponibilizar parte de seu 
tempo doando sangue para o próximo. É a nossa 
mensagem. Reiteramos o pedido de apoio a todos os 
deputados. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, funcionários desta Casa de Leis 
que hoje trabalham nesta convocação conosco, 
telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, 
bom-dia. 
 Ainda não tivemos oportunidade de 
pessoalmente parabenizar o Senhor Deputado Roberto 
Carlos, querido colega, que tomou posse ontem. Temos 
certeza, pelo pouco que o conhecemos, de que S. Ex.ª 
fará um grande trabalho nesta Casa de Leis. Conte 
conosco, pois estaremos ao seu lado. Neste Plenário não 
temos cor partidária, mas a consciência de querer o bem 
comum para a sociedade. Mesmo sendo de um partido 
tido como de direita - não concordamos com essa 
terminologia, pois queremos o bem da sociedade - nós, 
cidadãos e deputados estaduais, estaremos de mãos 
dadas com S. Ex.ª ajudando o povo do Estado do 
Espírito Santo. 

Parabenizamos o Senhor Deputado Glauber 
Coelho que assumiu hoje seu mandato. Brincando com 
S. Ex.ª dissemos que estamos preocupados, pois 
achamos que tem coelho demais nesta toca. A partir do 
dia 1.º de fevereiro este Poder terá dois deputados de 
sobrenome Coelho. O Município de Cachoeiro de 
Itapemirim mandou para cá um Hércules e agora um 
Coelho. Pediremos ao pessoal do Cerimonial que a 
partir dessa data comecemos a lanchar cenoura, bolo de 
cenoura e afins. Já está indo Coelho para o Governo do 
Estado; chegou a este Parlamento o Senhor Deputado 
Glauber Coelho e tomará posse em 1.º de fevereiro o 
deputado eleito Senhor Marcelo Coelho.  

É um imenso prazer recebê-lo, Senhor Glauber 
Coelho. Quando políticos do interior deste Estado vêm 
para esta Assembleia Legislativa ficamos satisfeito, 
porque precisamos continuar esse trabalho de levar 
recursos e investimentos para o Interior, para que nosso 

agricultor, nosso trabalhador rural permaneça 
trabalhando na terra. Conte conosco. Estaremos juntos 
trabalhando cada vez mais pelo Norte do Espírito Santo.  

Parabenizamos nossa querida amiga Luzia 
Toledo pelo aniversário. Deus nos deu o privilégio de, 
como deputado, conhecê-la e trabalhar junto com ela 
principalmente na Comissão de Educação. Que Deus a 
ilumine e permita, como sempre, brilhar por mais 
cinquenta, sessenta, setenta anos. Agradecemos tudo 
que nos aconteceu no ano de 2010. Achamos que 
fizemos um grande trabalho nesta Casa de Leis.  

Parabenizamos o Governador Renato 
Casagrande pela posse. Ficamos satisfeitos com seu 
discurso em relação à assistência social e à luta para dar 
melhores condições às pessoas necessitadas. Essa é a 
função do homem público: brigar para que as pessoas 
carentes tenham melhores dias, principalmente as dos 
municípios que nos últimos dias foram arrasados pelas 
enchentes, inclusive nosso querido Município de 
Linhares, que continua alagado. Temos certeza de que o 
nosso Governador, como está fazendo ao longo desta 
semana, continuará visitando esses municípios e 
levando assistência aos necessitados. 

 
O Sr. César Colnago - Parabenizamos V. 

Ex.ª pela fala. Solidarizamo-nos com a população do 
nosso Município de Linhares, bem como com a dos 
Municípios de Itarana, Itaguaçu, Muqui, Mimoso do 
Sul, Laranja da Terra, Afonso Claudio e Santa Maria de 
Jetibá. Estivemos nessas regiões na semana passada e 
vimos que é dramática a situação. Pessoas perderam 
tudo, inclusive vidas. São trinta e dois municípios 
avaliando os prejuízos causados pelas últimas chuvas. 
Agora é a hora de o Estado chegar junto. Chegou com a 
Defesa Civil e tem chegado. Mas é momento de 
reconstruir muito do que foi destruído nesses 
Municípios que necessitam do aporte, com certeza, do 
Governo do Estado e, quiçá, do Governo Federal.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Agradecemos ao 

Senhor Deputado César Colnago. S. Ex.ª mais do que 
ninguém nesta Casa de Leis e como ex-Secretário de 
Estado da Agricultura sabe das necessidades do nosso 
homem do campo. Temos certeza de que como 
Deputado Federal não deixará de lutar para trazer 
recursos ao nosso agricultor e ao nosso trabalhador 
rural.  

Obrigado e um bom dia a todos. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, declino, pois pretendemos primeiro aprovar 
os projetos e depois da aprovação usar da palavra. 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – O Senhor Deputado Paulo Roberto 
comunicou à Presidência que os Senhores Deputados 
inscritos acordaram em declinar da palavra na fase das 
Comunicações e na fase das Lideranças Partidárias.  
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Sérgio Borges. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

 
A SR. LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, declino. 
 

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

 
ORDEM DO DIA: 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 01/2011(2.ª SLE), oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 006/2011, que 
altera a denominação e reestrutura a Secretaria de 
Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social – SETADES, que passará a denominar-se 
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEADH, transferindo para esta nova 
Secretaria algumas atribuições e conselhos que hoje 
integram a SEJUS e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 05/01/2011. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
01/2011. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Senhores 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Claudio 
Vereza, Doutor Hércules e Luzia Toledo. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
temos em mãos a Mensagem Governamental n.º 
06/2011 e ontem tivemos a oportunidade de ler e 
reler o presente projeto.  

A Senhora Deputada Luzia Toledo 
apresentou as seguintes emendas: 

 
EMENDA MODIFICATIVA N.º 
01/2011 AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N.º 01/2011 – 2.ª 
SLE 
 
O artigo 3.º do PLC n.º 01/2011 – 
2.ª SLE, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
Art. 3.º - Fica transferido da SEJUS 
para a SEADH o Núcleo de 
Direitos Humanos e a Casa dos 
Direitos Advogado Ewerton 
Montenegro Guimarães. 
 
EMENDA ADITIVA N.º 02/2011 AO 
PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N.º 01/2011 – 2.ª 
SLE 
 
Fica incluída a alínea “k” no 
inciso I do artigo 5.º do PLC n.º 
01/2011 – 2.ª SLE, com a seguinte 
redação: 
 
Art. 5.º (...) 
 
I – (...) 
 
k) Casa dos Conselhos.” 

 
 Foi apenas um equívoco. O Governo se 
esqueceu de colocar esse organismo na própria 
Secretaria e, portanto, acolhemos as emendas 
apresentadas pela Senhora Deputada Luzia Toledo. 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, o Conselho Estadual da Pessoa Portadora 
de Deficiência, Condef, é um conselho maduro, 
criado há muito tempo, e por isso a sua terminologia 
ficou ultrapassada. Não se fala mais, não se escreve 
mais pessoa portadora de deficiência e, sim, pessoa 
com deficiência. Então, apresentamos uma emenda 
fazendo uma mudança na aliena “f” do artigo 5.º 
mudando para Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. A equipe da redação final 
faz uma remissão à lei que criou esse conselho, já 
alterando também, por meio desta lei, aquela lei 
anterior.  
 Essa é a nossa emenda.  
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Acolho a 
emenda do Senhor Deputado Claudio Vereza e as 
da Senhora Deputada Luzia Toledo, com pequenas 
correções para a redação final, a fim de que não 
haja mais dúvidas com relação à tramitação do 
processo. 
 O nosso parecer é pela constitucionalidade 
do projeto, acolhendo as emendas dos Senhores 
Deputados Claudio Vereza e Luzia Toledo. (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 LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, para 
que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Senhor 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Defesa da Cidadania e convoco seus 
membros, Senhores Deputados Sargento Valter de 
Paula, Luzia Toledo e Paulo Roberto.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
01/2011 – 2.ª SLE, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 06/2011, tem como escopo a 
transferência de setores vinculados à atual Secretaria 
de Justiça, dedicada à administração prisional, 
localizando-os na nova organização que será 
denominada Secretaria de Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos – SEADH. O projeto visa 
transferir para essa nova Secretaria algumas 
atribuições e conselhos que hoje integram a Sejus.  
 Nosso parecer é pela aprovação do projeto, 
seguindo o parecer da Comissão de Justiça, que 
acatou as emendas e as correções da DLR. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 O SR. SARGENTO VALTER DE 
PAULA – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a 
palavra para discuti-lo.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Sargento 
Valter de Paula. 
  
 O SR. SARGENTO VALTER DE 
PAULA – (Sem revisão do orador) - Senhor 
Presidente e Senhores membros da Comissão de 
Defesa da Cidadania, aproveitamos a oportunidade 
para parabenizar o Senhor Governador do Estado 
Renato Casagrande que teve a sensibilidade de 
enviar para esta Casa de Leis, no início do 
Governo, projeto de tamanha importância, pois 
entre outras mudanças anuncia a possibilidade da 
Gerência de Desenvolvimento Social Integrado e 
da Atenção à Criança, ao Adolescente e à 
Juventude ficar vinculada à estrutura 
organizacional básica da nova Pasta, a SEADH. 
 Houve reivindicação dos movimentos de 
direitos humanos nesse sentido, destacando o 
pedido do Padre Xavier, para que esse 
departamento não ficasse sob jurisdição do sistema 
prisional, transferindo-o para a área social. O 
Governador do Estado acatou essa reivindicação, 
motivo da nossa gratidão ao Padre Xavier, 
notadamente pelo seu histórico de luta e a forma de 
fazer política social. Homenageamos este cidadão 
que presta um grande serviço social ao povo 
capixaba. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Continua em discussão o parecer. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado César 
Colnago. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, queremos fazer 
um registro importante para a população que nos 
assiste pela TV Assembleia: a nova Pasta passa a se 
denominar Secretaria de Estado de Assistência Social 
e Direitos Humanos – SEADH. Perde o nome do 
trabalho, mas as funções do campo do trabalho não 
são meramente econômicas, pois é preciso voltar as 
nossas atuações para o trabalhador, para a 
qualificação e requalificação profissional, para a 
reinserção no mercado do trabalho, para a formação 
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do jovem, enfim, é um campo social eminente. O 
econômico e o social são entrelaçados, mas é 
preciso esclarecer que não estão deixando o campo 
do trabalho dessa secretaria.  
 Também louvamos a inserção na nova 
Secretaria a Casa dos Direitos Advogado Ewerton 
Montenegro Guimarães, que abriga a sede do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH, 
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Criad, e do Conselho Estadual sobre 
Drogas – Coesad. É um avanço do Governo Paulo 
Hartung consolidado nesse projeto.  
 Por último, faremos uma manifestação que 
de certa forma é um desacordo, apesar de votar 
favorável ao projeto porque temos certa inteireza 
nesta questão: a área dos direitos humanos é 
transversal; não é área executiva, nem precisa estar 
vinculada a uma secretaria. Aliás, o Conselho 
Estadual dos Direitos Humanos e entidades 
fizeram manifestação nesse sentido. Em nível 
federal, e em vários Estados, direitos humanos são 
vinculados diretamente ao gabinete do Poder 
Executivo por ser transversal e porque tem funções 
de execução.  
 O nome da futura Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos – SEADH, 
deve ser provisório; não pode ser permanente. Não 
participamos das discussões de criação da nova 
Pasta, mas, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
presidente da Comissão de Justiça, 
metodologicamente está errado; do ponto de vista 
administrativo é errado. Os direitos humanos 
devem ficar vinculados à estrutura de gabinete, 
independente de secretaria. O assunto engloba as 
demais secretarias, e por isso não deveria estar 
inserida na SEADH.  
 Votaremos a favor do projeto até porque 
em conversas com os demais Senhores Deputados, 
o então Líder do Governo, Senhor Deputado Paulo 
Roberto, e com o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, concluímos ser uma questão provisória. Na 
nossa avaliação, direitos humanos, a exemplo de 
como funciona em vários estados brasileiros - 
voltamos a falar, há uma secretaria ligada ao Poder 
Executivo. O próprio Governo Federal tem uma 
secretaria ligada diretamente à Presidência da 
República.  
 Fazemos esse registro por essa ser uma das 
políticas mais importantes deste País para a 
consolidação da democracia, principalmente neste 
momento em que a Comissão da Verdade ainda 
dialoga sobre o período da ditadura militar e que os 
direitos humanos ainda não estão consolidados na 
temática que diz respeito aos desaparecidos 
políticos deste País.  

Senhor Deputado Paulo Roberto, 
votaremos a favor do Projeto de Lei Complementar 
n.º 01/2011, mas que o Senhor Governador Renato 

Casagrande, com a visão e a experiência que tem, 
possa, no momento certo, fazer essa alteração. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - 
Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Paulo 
Roberto. 
  

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, só para 
esclarecer: o debate do Senhor Deputado César 
Colnago foi importante. O Governo está atento, mas 
foi um compromisso que tinha e está dando um 
destaque especial a este assunto, direitos humanos, 
que hoje é muito importante. 

Achamos que se está apenas iniciando o 
debate. Não temos dúvida de que no decorrer do 
Governo esse assunto será trazido à baila novamente 
e, com certeza, essas boas ideias serão colocadas 
inclusive em nível de Governo Federal e alocadas 
diretamente à Presidência da República. Isso 
certamente, num futuro próximo, poderá ser 
modificado. E, com certeza, o Estado do Espírito 
Santo estará também se alinhando com o que há de 
mais correto e moderno nessa área importante para o 
dia a dia do cidadão e da cidadã capixabas. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, 
esclarecemos à sociedade capixaba que é um avanço 
desta Casa e do Governo Renato Casagrande. 
Parabenizamos S. Ex.ª por ter enviado, em 
convocação extraordinária, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011 – 2.ª SLE, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 06/2011, que altera a 
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denominação e reestrutura a Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – 
SETADES, que passará a denominar-se Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEADH, transferindo para esta nova Secretaria 
algumas atribuições e conselhos que hoje integram a 
SEJUS e dá outras providências.  
 Essa foi uma luta, principalmente das pessoas 
ligadas a direitos humanos neste Estado, por meio do 
Senhor Bruno Alves de Souza Toledo. Achamos que 
o Conselho Estadual de Direitos Humanos avança 
com a criação da Secretaria de Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos, que seguramente é 
transitória.Como conhecemos bem o nosso 
Governador, Senhor Renato Casagrande, com a 
sensibilidade de S.Ex.ª - não só com os direitos 
humanos, mas com as mulheres, os negros - com 
certeza repetirá o que o ex-presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, fez: avocará esses 
conselhos para trabalharem diretamente com o seu 
gabinete. Não temos dúvida nenhuma disso. 

Ficamos contemplada com a nossa emenda e 
ficamos satisfeita em votar numa sessão 
extraordinária a criação dessa Secretaria, que engloba 
principalmente os direitos humanos, pois teremos o 
secretário e a subsecretária.  
 Ontem discutimos nesta Casa com vários 
Parlamentares, e num primeiro momento, Senhor 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini, presidindo 
esta Comissão de Defesa da Cidadania, enganamo-
nos porque achávamos que a repercussão financeira 
seria muito grande. Mas a repercussão financeira será 
de apenas vinte e um mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais e cinquenta e quatro centavos. Só serão criados 
os cargos comissionados constantes do Anexo II, ou 
seja, Subsecretário de Estado; Assessor Especial Nível 
IV; Assessor Especial Nível I; Assessor Técnico e 
Motorista de Gabinete IV. Os outros cargos serão 
transferidos da própria Sejus. É bom que fique claro 
isso, porque ontem pensávamos numa repercussão 
financeira muito maior e, na verdade, o valor é de 
apenas quase vinte e dois mil reais.  
 Novamente parabenizamos todos os 
conselheiros do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos, na figura do Senhor Bruno Alves de Souza 
Toledo, que não mediram esforços, numa luta bonita, 
bem discutida, levando ao Conselho todos os 
parlamentares que quiseram discutir esse assunto, 
principalmente os candidatos a governador. Isso foi 
muito importante, pois o processo democrático foi feito 
de uma forma extraordinária e o resultado foi criar a 
Secretaria. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Continua 
em discussão o parecer. (Pausa)  
 Encerrada.  
 Em votação.  
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator.  
 

 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator.  

 O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA - 
Com o relator.  
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Senhor Presidente, o parecer, 
acatando as emendas, foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Defesa da Cidadania.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitamos a oportunidade 
para fazer uma convocação extraordinária da Comissão 
de Justiça, logo após o encerramento desta sessão, uma 
vez que precisamos ter outra sessão porque houve 
emenda ao projeto e teremos de votar a redação final. 
Se não fizermos isso hoje, não votaremos mais esse 
projeto, razão pela qual convocamos as Senhoras 
Deputadas e os Senhores Deputados para uma reunião 
extraordinária após esta sessão, no intervalo da 
convocação de V. Ex.ª para a próxima. Solicitamos aos 
Senhores Deputados que permaneçam em Plenário, pois 
para a votação da redação final será necessária a 
presença de dezesseis Parlamentares. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. 
 

(Retira-se momentaneamente o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social, para que esta 
ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros da 
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, 
Senhores Deputados Freitas, Sérgio Borges e Paulo 
Roberto.  

Senhores Deputados, como vagou o cargo de 
2.º Secretário da Mesa Diretora, uma vez que o querido 
Deputado Givaldo Vieira foi eleito vice-governador do 
Estado, assumiu a vaga de 2.º Secretário o Senhor 
Deputado Doutor Rafael Favatto. Por esse motivo 
convoquei o suplente de S. Ex.ª, Senhor Deputado 
Paulo Roberto. 

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

Saneamento e Assistência Social, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011 – 2.ª SLE, altera a 
denominação e reestrutura a Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – 
SETADES, e dá outras providências. Relatamos pela 
aprovação do referido projeto, de acordo com o parecer 
da Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o relator. 
 

 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade pela 
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da Comissão 
de Segurança, Senhores Deputados Doutor Hércules, 
Marcelo Santos e Sargento Valter de Paula. 

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

a matéria já foi discutida e bem debatida com os nossos 
Pares que deram algumas sugestões na Comissão de 
Justiça, que ofereceu parecer pela constitucionalidade 
acatando as emendas apresentadas.  

O Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011 – 
2.ª SLE, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
06/2011, altera a denominação e reestrutura a Secretaria 
de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social – SETADES, que passará a denominar-se 
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEADH, transferindo para esta nova 
Secretaria algumas atribuições e conselhos que hoje 
integram a SEJUS e dá outras providências. 

A Mensagem Governamental n.º 06/2011 diz 
que foi observada a criação de um “Núcleo de Direitos 
Humanos” na estrutura da Secretaria de Justiça como 
apoio aos Conselhos, e cita a instalação do Conselho da 
Criança e do Adolescente. Diz ainda:  

 

(...) A Secretaria que gerencia o 
sistema prisional e o sistema para 
medidas sócio-educativas, vez por 
outra abriga também violadores dos 
direitos humanos. A nossa 
compreensão é de que avançar a partir 
de agora nesse tema, de obrigação de 
Governo, é necessário dar um passo 
no fortalecimento das instituições que 
trabalham nesta área. 

 
 O Governo Paulo Hartung demonstrou isso não 
somente com discursos, mas com ações e investimentos. 
Como Presidente da Comissão de Segurança, passamos 
momentos difíceis de referência no nosso Estado, pela 
superlotação carcerária. Contribuiremos muito no 
próximo mandato já trazendo informações de outros 
países, especialmente da Espanha, onde tivemos a 
oportunidade de conviver com aquela sociedade e 
também observar o trato do ser humano e o desvio de 
conduta dos adolescentes que estão internados por 
alguma transgressão. 
 Apoiamos o Projeto de Lei Complementar n.º 
01/2011, principalmente porque o novo Governo do 
Estado dá muita importância ao ser humano na defesa 
dos seus direitos, trabalhando na reestruturação da 
Setades - Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência 
e Desenvolvimento Social, uma Secretaria importante 
que, agora denominada Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos, também conterá 
o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente, transferidos da 
Secretaria de Estado de Justiça.  
 No Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011 
consta toda a estrutura organizacional das Secretarias. A 
Secretaria de Estado de Justiça, nesta oportunidade, tem 
a criação de mais uma subsecretaria com quatro 
assessorias e a criação de mais um cargo de motorista. 
 Acreditamos ser necessário tendo em vista o 
crescimento da atividade com a construção das unidades 
físicas e também da contratação de pessoas para a 
realização do trabalho operacional do serviço 
penitenciário. Já temos mais um edital previsto para a 
contratação de agentes penitenciários e precisamos 
dessas Secretarias para o gerenciamento.  
 Reiteramos, mais uma vez, que como 
representante da sociedade e reconduzido ao próximo 
mandato, estaremos atentos para observar a atuação dos 
novos Secretários de Governo e sugerir ao novo 
Governo, que já tomou posse e tem dado atenção 
especial à segurança e ao sistema penitenciário, que 
aproveite cada vez mais os recursos públicos. Tivemos 
muitas informações no decorrer deste mandato e 
também estudamos um pouco. Muitas vezes o 
investimento precisa ser feito no cidadão que está em 
desvio de conduta, além das edificações e 
equipamentos, para que possamos ter eficiência e 
eficácia na devolução do cidadão à sociedade. 

Por esses motivos, nesta Comissão de mérito 
em relação ao tema, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011, seguindo o 
parecer da Comissão de Justiça. (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. MARCELO SANTOS - Com o relator. 

  
O SR. SARGENTO VALTER DE PAULA - 

Com o relator. 
  

O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Segurança. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

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, Atayde Armani, Luzia Toledo 
e Da Vitória.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, o 
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011- 2.ª SLE, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 06/2011, 
altera a denominação e reestrutura a Secretaria de 
Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
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Social – SETADES, que passará a denominar-se 
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEADH, transferindo para esta nova 
Secretaria algumas atribuições e conselhos que hoje 
integram a SEJUS e dá outras providências. A matéria 
recebeu emendas na Comissão de Justiça. 

O Governo do Estado, em observação às 
normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhou 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
- Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2010 a Dezembro/2010. 

Relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011, acatando as emendas 
apresentadas. (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. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Senhor 

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

  O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Elcio Alvares. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Assumo a Presidência neste momento e coloco em 
discussão o Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011. 
(Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei Complementar n.º 
01/2011. 

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

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 

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

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retira-se o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, César Colnago, 

Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Freitas, Glauber Coelho, 
Luzia Toledo, Marcelo Santos, Paulo 
Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo 
Chamoun, Sargento Valter de Paula, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Senhores Deputados, votaram SIM dezenove 
Senhores Parlamentares; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 
 Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 01/2011. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
  
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificação 
de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

- Concedo a palavra ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
pedi a palavra para informar aos colegas que a emenda 
oral que apresentei na Comissão de Justiça ao Projeto 
de Lei Complementar n.º 01/2011 foi intempestiva, fora 
de ordem. Foi intempestiva porque o texto do projeto 
versava de uma maneira, mas uma lei complementar 
que alterou a Setades já usava a nova nomenclatura: 
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. Então, como já está na lei, falta só uma 
correção de redação. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Senhor Deputado Claudio Vereza, o projeto seguirá à 
Comissão de Justiça e esta, com a advertência feita por 
V. Ex.ª, operará a transformação que deseja.  
 Solicitamos aos Senhores Deputados que não se 
retirem do Plenário porque num intervalo de cinco 
minutos após o término desta sessão convocaremos uma 
sessão extraordinária. 

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 Senhor Deputado 
Claudio Vereza, Líder do PT. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, declino. 
 

(Retira-se momentaneamente o Senhor 
Deputado Sérgio Borges) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá, Líder do PMN. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Cacau 
Lorenzoni, Líder do PP. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Dary 
Pagung, Líder do PRP. 
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 O SR. DARY PAGUNG - Senhor Presidente, 
declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado César Colnago, Líder do PSDB. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Reginaldo Almeida, Líder do PSC. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Wanildo Sarnáglia, Líder do PT do B. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani, Líder do DEM. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, Líder do PDT. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Sérgio 
Borges, Líder do PMDB. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, na ausência do Líder, Senhor Deputado 
Sérgio Borges, assumo a Liderança do PMDB e declino 
da palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Foletto, Líder do PSB. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado Paulo 
Roberto, Líder do Governo. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Tendo S. Ex.ª declinado, não havendo mais 
Lideranças presentes e não havendo oradores inscritos, 
declaro encerrado o Grande Expediente. 
  
 O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de fazer uma 
comunicação antes que V. Ex.ª termine esta sessão. Não 
poderíamos terminar este ano da Presidência de V. Ex.ª 
sem de público nos desculpar por coisas que possam ter 
acontecido ao longo deste ano. Os jornais da Capital 
plantam notícias em relação ao nosso relacionamento 
com V. Ex.ª, quando não existe nada do que foi 
publicado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Nossa amizade é muito sólida, Senhor Deputado 
Atayde Armani. 

 O SR. ATAYDE ARMANI - Hoje, 
plantaram mais uma notícia sobre a eleição da Mesa 
Diretora. Não autorizamos ninguém a fazer isso. 
Inclusive nos orgulhamos pela lembrança de nosso 
nome, mas, em momento nenhum conversamos com 
ninguém, muito pelo contrário; nosso Partido tem 
candidato, todos sabem quem é, e é a essa pessoa que 
vamos hipotecar nosso apoio.  

Mas, queremos nos desculpar por tudo o que 
houve, e dizer que nos orgulhamos de ter a amizade 
que temos por V. Ex.ª. Já estamos enjoado de pegar 
os jornais em Linhares e ver publicado: “Ah, não 
convidam Atayde Armani...” Isso não existe. 
Portanto, queremos deixar registrado de público, 
antes que termine este mandato, esta legislatura que 
tem V. Ex.ª à frente da Mesa Diretora, que votamos em 
V. Ex.ª e continuamos achando que como Presidente fez 
o que precisava ser feito na Casa: uma reformulação e 
uma administração em prol do que a sociedade quer. 
 Deixamos esse registro porque não queremos 
sair daqui, hoje, e continuar vendo plantadas nos jornais 
notícias que de fato não existem. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
- Senhor Deputado Atayde Armani, também queremos 
dizer de público, perante todos os colegas, que jamais 
houve qualquer coisa da Presidência em relação a V. 
Ex.ª, que tem um caráter excepcional. Desde o primeiro 
momento é uma amizade muito valiosa que 
pretendemos levá-la até o término dos nossos dias.  

Queremos dizer, com muito carinho, ao Senhor 
Deputado Atayde Armani, que S. Ex.ª é um 
companheiro de bancada, um deputado por quem temos 
admiração, orgulho do trabalho que realiza não só como 
Parlamentar, mas como criatura humana.  

Senhor Deputado Atayde Armani, fique 
tranqüilo. Sabemos do seu caráter, da sua nobreza de 
comportamento, e reiteramos que começaremos este 
próximo quatriênio com uma amizade muito mais 
fortalecida. Muito obrigado a V. Ex.ª pelas palavras. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, extraordinária, hoje, às 
10h22min, para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: votação da redação final 
do Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011. 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dez horas e dezessete 
minutos. 
 
 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão os 
Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Giulianno, Janete de Sá, Luiz Carlos Moreira, 
Paulo Foletto, Reginaldo Almeida e Rudinho de Souza, 
e por estar afastado judicialmente o Senhor Deputado 
Robson Vaillant.  
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SEGUNDA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2011. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, às dez horas e vinte e dois 
minutos, para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio Alvares, 
Freitas, Glauber Coelho, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Paulo Roberto, Rodrigo 
Chamoun, Sargento Valter de Paula, Sérgio 
Borges e Theodorico Ferraço) 
 

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

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto) 
 
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Dary Pagung e a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto)  
 

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

(O Senhor Deputado Doutor 
Rafael Favatto lê Eclesiastes, 
11:14) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani e César 
Colnago) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da primeira sessão ordinária 
da 2.ª Sessão Legislativa Extraordinária da 16.ª 
Legislatura, realizada em 05 de janeiro de 2011. 
(Pausa) 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
 Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER N.º 01/2011 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011 - 
2ª SLE, de autoria do Governador do Estado, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 06/2011, que 
reestrutura a Secretaria de Estado do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES e 
dá outras providências, foi lido na Sessão 
Extraordinária do dia 04.01.2011 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 05.01.2011, às 
páginas 01 a 08. 

Em regime de urgência, na forma do artigo 
227 do Regimento Interno, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011 - 2ª SLE foi incluído na 
Ordem do Dia da 2ª Sessão Legislativa 
Extraordinária, realizada em 05.01.2011, recebendo, 
a partir de então, os pareceres orais da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
pela constitucionalidade, com adoção de emendas; e 
das Comissões de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos; de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social; de Segurança; e de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, todos pela aprovação, na forma do parecer 
oral da Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011 - 2ª SLE à 
apreciação do Plenário que o aprovou na forma do 
parecer oral da Comissão de Justiça. Por ter sido 
aprovado com emendas, o Projeto veio a esta 
Comissão para elaboração de sua Redação Final, 
na forma do artigo 212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

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

O Projeto de Lei Complementar n.º 01/2011 - 
2ª SLE foi aprovado pelo Plenário com a adoção das 
seguintes emendas: 

 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2011 

AO PLC Nº 01/2011 - 2ª SLE 
 

O artigo 3º do PLC nº 01/2011 - 2ª SLE passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 3º Fica transferido da SEJUS 
para a SEADH o Núcleo de Direitos 
Humanos e a Casa dos Direitos 
“Advogado Ewerton Montenegro 
Guimarães”.” 
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EMENDA ADITIVA Nº 02/2011 AO PLC 
Nº 01/2011 - 2ª SLE 
 

Ficam incluídas as alíneas “k” e “l” no inciso 
I do artigo 5º do PLC nº 01/2011 - 2ª SLE com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 5º (...) 
 
I - (...) 
 
k) Casa dos Conselhos; 

 
l) Casa dos Direitos “Advogado 
Ewerton Montenegro Guimarães”;” 

 
Com base no artigo 215 do Regimento 

Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal n.º 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal n.º 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações abaixo destacadas em 
vermelho. 

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

PARECER N.º 01/2011 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011 (2.ª SLE), de autoria do 
Governador do Estado, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 06/2011, na forma que segue: 

 
REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
N.º 01/11 - 2ª SLE 

 
Reestrutura a Secretaria de Estado 
do Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social - SETADES 
e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º A Secretaria de Estado do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES 
passa a denominar-se Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos - SEADH, de 
natureza substantiva, que tem por competência a 
formulação, coordenação, planejamento, articulação e 
execução das políticas de assistência social, dos 
direitos humanos, da família, da infância, do 
adolescente, da juventude, do idoso, bem como a 
atenção prioritária às pessoas com deficiência e aos 
grupos excluídos e/ou discriminados pela sua 

condição de etnia, idade, gênero e condição 
econômica. 

 
Art. 2º Ficam transferidos da SEJUS para a 

SEADH os conselhos abaixo relacionados: 
 

I - o conselho Estadual de Direitos 
Humanos; 

 
II - o Conselho Estadual da Criança e 
do Adolescente. 

 
Art. 3º Ficam transferidos da SEJUS para a 

SEADH o Núcleo de Direitos Humanos e a Casa dos 
Direitos “Advogado Ewerton Montenegro 
Guimarães”. 

 
Art. 4º A Subsecretaria de Estado de 

Assistência e Desenvolvimento Social passa a 
denominar-se Subsecretaria de Estado de Assistência 
Social. 

 
Art. 5º A estrutura organizacional básica da 

SEADH é a seguinte: 
 

I - nível de direção superior: 
 
a) a posição do Secretário de Estado;  
 
b) Comissão Estadual do Trabalho - 
CET; 
 
c) Conselho Estadual de Economia 
Solidária; 
 
d) Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CEDDIPI; 
 
e) Conselho Estadual da Assistência 
Social - CONEAS; 
 
f) Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - CONDEF; 
 
g) Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Espírito 
Santo - CONSEA-ES; 
 
h) Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Mulher do Estado do 
Espírito Santo - CEDIMES; 
 
i) Conselho Estadual de Direitos 
Humanos; 
 
j) Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente; 
 
k) Casa dos Conselhos; 
 
l) Casa dos Direitos “Advogado 
Ewerton Montenegro Guimarães”; 
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II - nível de assessoramento: 
 
a) Gabinete do Secretário; 
 
b) Assessoria Técnica; 
 
c) Núcleo de Avaliação de Políticas 
Sociais Integradas e de Capacitação; 
 
III - nível de gerência: 
 
a) Subsecretaria de Estado para 
Assuntos Administrativos; 
 
b) Subsecretaria de Estado de 
Assistência Social; 
 
c) Subsecretaria de Estado de 
Direitos Humanos; 
 
d) Subsecretaria de Estado do 
Trabalho e Renda; 
 
IV - nível de atuação instrumental: 
 
a) Grupo de Administração; 
 
b) Grupo de Recursos Humanos; 
 
c) Grupo Financeiro Setorial; 
 
d) Grupo de Planejamento e 
Orçamento; 
 
e) Núcleo de Direitos Humanos; 
 
V - nível de execução programática: 
 
a) Gerência da Unidade Estadual de 
Microcrédito; 
 
b) Gerência do Trabalho e Geração 
de Renda; 
 
c) Gerência do Sistema Único da 
Assistência Social; 
 
d) Gerência de Desenvolvimento 
Social Integrado e da Atenção à 
Criança, ao Adolescente e à 
Juventude. 

 
Art. 6º A representação gráfica da estrutura 

organizacional básica da SEADH é a constante do 
Anexo I, que integra esta Lei Complementar. 

 
Art. 7o As atribuições do Secretário de 

Estado, dos Subsecretários de Estado, do Gabinete do 
Secretário, dos Grupos de Administração, de 
Recursos Humanos, de Planejamento e Orçamento e 

do Financeiro Setorial são as contidas nos artigos 36, 
39, 40, 41, 42, 46 e 47 da Lei nº 3.043, de 
31.12.1975. 

 
Art. 8º À Assessoria Técnica compete 

assessorar o Secretário da Pasta e as demais unidades 
da Secretaria, sob forma de elaboração de 
diagnósticos, pesquisas, estudos, formulação de 
políticas, programas, planos e projetos; a captação de 
recursos de fontes nacionais e internacionais; a gestão 
do Fundo Estadual de Assistência Social; a 
coordenação e monitoramento do Plano de Trabalho 
da SEADH; o assessoramento nas relações 
institucionais, com entidades públicas e privadas e 
com a comunidade; a divulgação interna e externa de 
informações da Secretaria; o assessoramento técnico 
para subsidiar as ações relativas ao Comitê Gestor da 
Área Social; o assessoramento na elaboração e 
implementação de projetos especiais de interesse da 
SEADH; assessorar o Secretário da Pasta nas suas 
relações com as demais secretarias e órgãos da 
administração indireta; outras atividades correlatas. 

 
Art. 9º A gestão do Fundo Estadual de 

Assistência Social - FEAS, criado pela Lei nº 5.162, 
de 19.12.1995, vinculado e gerido pela Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - 
SEADH, é instrumento de captação e aplicação de 
recursos, e destina-se a proporcionar recursos e meios 
para financiamento das ações na área de assistência 
social, de modo a atender aos objetivos previstos na 
referida Lei e na forma estabelecida pela legislação 
em vigor. 

 
Art. 10. Ao Núcleo de Avaliação de Políticas 

Sociais Integradas e de Capacitação compete a 
implantação e manutenção do Sistema de 
Informações e Banco de Dados, o desenvolvimento 
de estudos, pesquisas e informações; a construção e 
utilização de indicadores de processo, de resultados e 
de impacto para subsidiar a formulação, gestão e 
avaliação das políticas públicas das áreas de interesse 
da SEADH com as normas dos programas federais e 
estaduais de interesse da Secretaria; a definição, 
implantação, acompanhamento e manutenção de 
projetos de informatização e dos sistemas 
informatizados da Secretaria, assegurando a sua 
compatibilização e interação com os diversos 
sistemas e bancos de dados do Governo Federal e 
Estadual de interesse da SEADH; a formulação, 
planejamento, organização, implementação e 
avaliação de um sistema público de capacitação 
continuada com relação à gestão descentralizada do 
Sistema Único da Assistência Social e das políticas, 
programas e projetos de Desenvolvimento Social 
Integrado, orientados pela gestão participativa e 
descentralizada das ações; a capacitação para o 
fortalecimento dos mecanismos de controle social; a 
formulação e implementação de planos de 
qualificação e formação em Políticas do Trabalho e 
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Geração de Renda em interação com outros setores da 
SEADH, dirigidos a gestores e técnicos atuantes na 
esfera municipal, para atuação, integração e sinergia 
com a Secretaria de Estado; o desenvolvimento de ações 
educativas com a sociedade civil e órgãos públicos, em 
particular dirigida aos membros de conselhos estaduais 
e municipais, comissões, comitês, gestores e técnicos 
municipais e outros, orientadas pela gestão 
participativa; a realização de seminários, cursos, 
congressos, conferências temáticas, bem como outros 
eventos de educação comunitária; o estabelecimento de 
um programa efetivo e permanente de capacitação dos 
agentes sociais internos da SEADH, tendo em vista a 
democratização do acesso às informações, com revisão 
das práticas, para a melhoria na eficiência e na 
qualidade dos serviços prestados à sociedade; a 
elaboração e proposição do plano de trabalho do núcleo; 
outras atividades correlatas. 

 
Art. 11. À Gerência da Unidade Estadual de 

Microcrédito compete interagir com as demais unidades 
da SEADH e com outros setores do Governo Estadual, 
Federal, do setor privado e entidades da sociedade civil 
organizada, a coordenação, expansão, monitoramento e 
avaliação do Programa Nossocrédito, em integração 
com o BANDES e BANESTES e em parceria com os 
municípios do Estado do Espírito Santo; a coordenação 
da Unidade Estadual do Microcrédito; a implantação e 
assistência técnica às Unidades Municipais de 
Microcrédito; a coordenação e articulação das ações de 
operacionalização definidas pelo Conselho Orientador 
do Programa Estadual de Microcrédito - COPEM; a 
promoção da seleção e capacitação dos agentes de 
crédito, supervisores e coordenadores das Unidades 
Municipais de Microcrédito; a implantação e assistência 
técnica às Unidades Municipais de Microcrédito; a 
coordenação e articulação das ações de 
operacionalização do Programa definidas pelo COPEM; 
a atualização do banco de dados do sistema; o apoio aos 
municípios na promoção de assistência técnica aos 
tomadores do Microcrédito, quando necessário, 
incluindo a demanda no Plano Estadual de Qualificação 
Social e Profissional de Trabalhadores; a elaboração e a 
proposição do plano de trabalho da gerência; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 12. À Gerência de Trabalho e Geração de 

Renda compete interagir com as demais unidades da 
SEADH e com outros setores do Governo Estadual, 
Federal, do setor privado e entidades de sociedade civil 
organizada, a coordenação das atividades do Sistema 
Nacional de Emprego - SINE/ES; o que compreende a 
captação de vagas no mercado de trabalho; o 
atendimento ao empresário; a intermediação de mão-de-
obra; a habilitação para o seguro-desemprego; a 
emissão da carteira de trabalho; o atendimento e 
intermediação do trabalhador autônomo; a elaboração, 
gestão, monitoramento e avaliação de planos de 
qualificação social e profissional de trabalhadores, em 
interação com a Comissão Estadual do Trabalho - CET; 
a formulação e avaliação de cursos para capacitação das 
Comissões Estaduais e Comissões Municipais do 
Trabalho, em interação com o Núcleo de Capacitação 
da SEADH; a promoção de ações voltadas para a 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador; a 
mobilização das Comissões Municipais de Trabalho 
para levantamento da realidade local; a identificação de 
demandas do mercado de trabalho, a partir de estudos e 
análise de mercado, necessários à elaboração da Política 
Estadual do Trabalho, em interação com os demais 
programas da assistência e de desenvolvimento social; a 
execução das atividades relativas à secretaria executiva 
da CET; a proposição, execução, avaliação e supervisão 
das ações relativas a programas de incentivo a 
trabalhadores desempregados e/ou subempregados do 
setor informal, microempresários, grupos de produção, 
associações e cooperativas de produção de bens e/ou 
serviços do Estado do Espírito Santo; o estímulo à 
formação de cooperativas e outras alternativas para a 
geração de postos de trabalho e renda; a promoção da 
capacitação gerencial e produtiva e a orientação e 
viabilização do acesso dos beneficiários aos programas 
de Microcrédito; a promoção do desenvolvimento 
artesanal do Estado; o apoio à produção e 
comercialização dos produtos artesanais, visando o 
mercado interno e externo; o cadastramento dos 
artesãos e a emissão da Carteira do Artesão; a 
coordenação das Agências do Trabalhador; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 13. À Gerência do Sistema Único da 

Assistência Social compete interagir com outras 
gerências da SEADH e com outros setores dos 
Governos Federal, Estadual e Municipais, a formulação, 
estruturação, implantação, implementação, coordenação 
geral da política e da gestão do Sistema Único da 
Assistência Social - SUAS, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo; a coordenação, no âmbito do Estado, do 
Sistema Nacional de Informação da Assistência Social; 
a coordenação, acompanhamento e avaliação do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC; o apoio ao 
desenvolvimento das atividades da Comissão 
Intergestora Bipartite - CIB; a implementação e 
execução descentralizada de programas e projetos da 
assistência social, com enfoque na família, com atenção 
especial às pessoas com deficiência e aos grupos 
excluídos e/ou discriminados pela sua condição de 
etnia, idade, gênero e condição econômica; a 
participação na formulação e desenvolvimento de ações 
de combate à pobreza de âmbito estadual; a articulação, 
a coordenação dos programas federais de assistência 
social e de transferência de renda no âmbito Estadual; a 
coordenação das ações de caráter emergencial, bem 
como do atendimento e encaminhamento de casos 
relacionados à assistência social imediata motivados 
por situações de vulnerabilidade temporária, em 
interação com os municípios e/ou outros órgãos do 
Governo Estadual ou instituições afins; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 14. À Gerência de Desenvolvimento 

Social Integrado e da Atenção à Criança, ao 
Adolescente e à Juventude compete interagir com outras 
gerências da SEADH e com outros setores dos 
Governos Estadual, Federal e Municipais, do setor 
privado e entidades da sociedade civil organizada, a 
articulação setorial para a formulação de políticas e a 
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coordenação de programas e projetos de 
desenvolvimento social e comunitário, integração com 
outras secretarias e órgãos de governo, prefeituras 
municipais, setor privado e sociedade civil que busquem 
a redução das desigualdades sociais e regionais; o 
fortalecimento das instâncias locais de gestão 
implementadas pelo Poder Público e/ou sociedade civil 
organizada, voltadas para o desenvolvimento local 
integrado e sustentável; o estímulo à geração ou 
fortalecimento de capital social; as iniciativas de 
enfrentamento à pobreza e inclusão social; a formulação 
e implementação de programas e projetos integrados de 
desenvolvimento social e comunitário em 
assentamentos rurais e urbanos, comunidades indígenas 
e quilombolas; a coordenação da Política Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional; a coordenação da 
formulação e implementação da Política Estadual de 
Habitação de Interesse Social; a formulação, a 
articulação, elaboração e implementação de políticas 
e programas e projetos de atendimento e 
desenvolvimento da criança, do adolescente e do 
jovem, prioritariamente os que estejam em situação 
de vulnerabilidade pessoal e social; a coordenação, 
implementação e avaliação dos programas de 
atendimento a crianças de 0 (zero) a 06 (seis) anos; a 
articulação e integração no âmbito do Governo 
Estadual, das ações relacionadas à criança, ao 
adolescente e ao jovem; o combate sistemático ao 
trabalho infantil; o enfrentamento ao abuso, violência 
e exploração sexual de crianças, adolescentes e 
jovens; o apoio aos municípios na implantação e 
coordenação de programas descentralizados de 
medidas sócio-educativas em meio aberto; outras 
atividades correlatas. 

 
Art. 15. Ao Núcleo de Direitos Humanos 

compete a execução de ações relacionadas à defesa 
da mulher, negros, índios, homossexuais e de toda e 
qualquer ação que tenha como escopo a garantia dos 
direitos humanos assegurados na legislação vigente; 
outras atividades correlatas. 

 
Art. 16. Para a consecução de seus objetivos, 

a SEADH poderá: 
 

I - captar recursos de órgãos federais, 
estaduais, organismos internacionais, 
associações, organizações não 
governamentais, do terceiro setor e 
do setor privado, observadas, em 
cada caso, as exigências peculiares à 
celebração dos respectivos 
instrumentos legais; 
 
II - implementar e descentralizar suas 
ações mediante transferência de 
recursos financeiros aos municípios, 
consórcios municipais, organizações 
não governamentais, organizações da 
sociedade civil de interesse público, 
associações comunitárias e outras 

afins, mediante assinatura de 
convênios, contratos de parceria e 
outros, observadas em cada caso, as 
exigências peculiares à celebração 
dos respectivos instrumentos legais. 

 
Art. 17. O cargo de Secretário de Estado do 

Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, sem 
referência, passa a intitular-se Secretário de Estado 
de Assistência Social e Direitos Humanos, sem 
referência. 

 
Art. 18. Fica transferido da SEJUS para a 

SEADH o Fundo para Infância e Adolescência. 
 
Art. 19. Ficam criados os cargos de 

provimento em comissão, com suas nomenclaturas, 
referências, quantitativos e valores para atender às 
necessidades de funcionamento da SEADH, 
constantes do Anexo II que integra esta Lei 
Complementar. 

 
Art. 20. Ficam mantidos os cargos de 

provimento em comissão com suas nomenclaturas, 
referências e valores para atender às necessidades de 
funcionamento da SEADH, constantes do Anexo III 
que integra esta Lei Complementar. 

 
Art. 21. Ficam transferidos da SEJUS para a 

SEADH os cargos de provimento em comissão 
constantes do Anexo IV, que integra esta Lei 
Complementar.  

 
Art. 22. O cargo de Chefe de Grupo 

Financeiro Setorial, referência QCE - 05, integrante 
da estrutura organizacional básica da Secretaria de 
Estado da Fazenda - SEFAZ, com atuação no âmbito 
da SEADH, nos termos da Lei nº 3.043/75. 

 
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a 

regulamentar a presente Lei Complementar, no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua 
publicação. 

 
Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a 

proceder às alterações necessárias do Plano 
Plurianual para o Quadriênio 2008-2011, e a abrir os 
créditos necessários ao cumprimento desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 25. Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2011. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente/Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR HÉRCULES 
LUZIA TOLEDO 
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ANEXO II - Cargos comissionados criados, a que se refere o artigo 19. 
 

 
 

ANEXO III - Cargos comissionados mantidos, a que se refere o artigo 20. 
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ANEXO IV - Cargos comissionados transferidos, 
a que se refere o artigo 21. 

 

 
 

(Comparecem os Senhores Deputados 
Da Vitória e Roberto Carlos) 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

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

Em votação.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado.  
Inclua-se na Ordem do Dia da presente sessão.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DARY 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

– Não havendo mais Expediente a ser lido, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

Votação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011(2.ª SLE), oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 06/2011, que altera a 
denominação e reestrutura a Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – 
SETADES, que passará a denominar-se Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEADH, transferindo para esta nova Secretaria algumas 
atribuições e conselhos que hoje integram a SEJUS e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
05/01/2011.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

– Votação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2011.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

 Vou suspender a presente sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da ata. Ao reiniciarmos os 

trabalhos, logo após a leitura da ata, esta será colocada 
em discussão e posteriormente em votação, e após 
encerraremos definitivamente esta convocação 
extraordinária. O deputado que desejar fazer uso da 
palavra o fará após a leitura e aprovação da ata. Até o 
momento estão inscritos os Senhores Deputados Doutor 
Hércules, Paulo Roberto e Doutor Rafael Favatto. 
Portanto, fica facultado aos deputados o uso da tribuna 
para as palavras que julgarem convenientes ao término 
desta convocação extraordinária.  
 Está suspensa a sessão. 
 

(A sessão é suspensa às 10h30min e 
reaberta às 10h35min) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Está reaberta a sessão.  
Solicito ao Senhor 2.º Secretário que proceda à 

leitura da ata da segunda sessão extraordinária da 2.ª 
Sessão Legislativa Extraordinária da 16.ª Legislatura, 
realizada em 05 de janeiro de 2011. (Pausa) 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 

- Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovada a ata como lida.  
Informo aos Senhores Deputados que a palavra 

será franqueada aos Parlamentares que dela quiserem 
fazer uso. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Paulo 
Roberto. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
aproveitamos a oportunidade para comunicar que o 
Senhor Governador José Renato Casagrande acabou de 
nos telefonar pedindo que, como o último projeto da 
convocação extraordinária havia sido aprovado, 
comunicássemos a todos os Senhores Deputados o seu 
agradecimento na confiança depositada no início do 
Governo, com a aprovação dos seis projetos 
encaminhados a esta Casa de Leis. Assim sendo, 
agradecemos a cada um dos Senhores Deputados que 
estiveram presentes às sessões. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao 
Senhor Governador José Renato Casagrande a 
confiança de nos indicar Líder do Governo nesta 
semana, para trabalharmos a aprovação dos projetos.  

Desejamos sucesso a todos os Senhores 
Deputados que se reelegeram e aos eleitos no último 
pleito, inclusive aos que chegam hoje a esta Casa, 
como o Senhor Deputado Glauber Coelho, nosso 
conterrâneo de Cachoeiro de Itapemirim, e o Senhor 
Deputado Roberto Carlos, que não é de Cachoeiro, 
mas certamente deve ter recebido o nome em 
homenagem ao grande cantor e compositor 
cachoeirense.  

Certamente fiz muitos amigos nesta Casa e 
espero continuar com a amizade nos próximos anos, 
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colocando-me à disposição de todos para que possamos 
tocar nossas vidas daqui para frente. Muito obrigado a 
todos. Feliz 2011! (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 
– Senhor Deputado Paulo Roberto, a Presidência sente-
se no dever, no momento em que V. Ex.ª pronuncia 
essas palavras, de fazer algumas considerações. A 
primeira, cumprimentar o Senhor Governador José 
Renato Casagrande pela acuidade política de convocar 
V. Ex.ª para ser Líder do Governo nessa fase de 
convocação extraordinária, e, de uma maneira muito 
pessoal e especial, registrar que V. Ex.ª vai fazer falta 
nesta Casa. V. Ex.ª foi um líder, no período do Governo 
Paulo Hartung, que soube cativar a todos pelo trato 
lhano, pelo conhecimento dos problemas contidos nos 
projetos, pela condução serena e firme na tramitação 
das matérias no Plenário.  

Portanto, não tenha dúvida, V. Ex.ª está nos 
deixando, quem sabe, apenas eventualmente, mas ficará 
registrado nos Anais desta Casa seu nome como um 
líder que soube honrar o mandato que lhe foi conferido. 
V. Ex.ª teve a feliz oportunidade de ter ao seu lado 
outro deputado que nesta Casa merece todo nosso 
conceito, que é o Senhor Deputado Sérgio Borges. 
Portanto, a liderança do ex-governador Paulo Hartung 
teve um prolongamento por meio do gesto do Senhor 
Governador José Renato Casagrande, e não poderia ter 
sido melhor a escolha de S. Ex.ª. V. Ex.ª personifica, dá 
grandeza e altitude à missão de liderar.  

Parabéns! Que Deus o acompanhe pela vida 
política e pela vida pessoal. Nós, seus colegas, 
sentiremos uma imensa saudade. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun. 
 
 O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, não poderíamos 
deixar de registrar a importância do Senhor Deputado 
Paulo Roberto no Plenário. Tivemos a oportunidade de 
conhecê-lo quando éramos vice-prefeito do Município 
de Guarapari, no mesmo período que S. Ex.ª foi vice-
prefeito do Município de São Mateus. O prefeito era do 
mesmo partido nosso, o PSB, e já naquela época 
trocávamos informações sobre os desafios 
municipalistas, os desafios da gestão pública, o dia a 
dia, a rotina pesada de uma administração pública. S. 
Ex.ª, em São Mateus exercia o mesmo papel que 
tivemos também oportunidade de exercer em Guarapari, 
a coordenação geral da prefeitura. Depois, o Senhor 
Deputado Paulo Roberto assumiu seu mandato na 
Assembleia Legislativa e nos presenteou com o 
equilíbrio, com a sensatez, com o compromisso e com 
espírito público de liderar, tanto que S. Ex.ª ainda se faz 
presente nessa batalha. Portanto, parabenizamo-lo. 
 Senhor Deputado Paulo Roberto, sentimos a 
não reeleição de V. Ex.ª, embora tenha alcançado uma 
bela votação. Mas, certamente, Deus aponta caminhos 
na vida de todos nós, e apontará na vida de V. Ex.ª 
também. Parabéns pela atuação e agradecemos a 
amizade. Que a felicidade acompanhe V. Ex.ª de agora 
para frente. (Muito bem!) 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO ALVARES) 
– Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão da 
oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, não poderíamos deixar de 
cumprimentar o nosso deputado e querido amigo Paulo 
Roberto, quem foi líder do Governo Paulo Hartung e 
líder por um mês do Governo José Renato Casagrande. 
S. Ex.ª é daquelas pessoas que chega de mansinho. 
Acredite, Senhor Deputado Paulo Roberto, no caso de 
V. Ex.ª foi uma conquista! 

 Ao assumir seu mandato nesta Casa de Leis, 
todos nós vimos chegar um homem da Petrobras, um 
técnico, um engenheiro com uma história de vida forte, 
e independente. A forma como V. Ex.ª chegou assustou 
um pouco cada um de nós. Mas a atuação de V. Ex.ª foi 
crescendo, crescendo, e, acredite, nenhum colega que 
assomou a esta tribuna o fez simplesmente com a 
intenção de cumprimentá-lo, e sim de discorrer sobre a 
falta que V. Ex.ª fará nesta Casa, sobretudo pela forma 
educada, conciliadora e determinada de atuar. V. Ex.ª 
conseguiu levar de maneira fácil os anseios desta 
Assembleia Legislativa ao conhecimento do ex-
governador Paulo Hartung e ao de todos os secretários 
de Estado. V. Ex.ª, sempre que o procuramos, nunca nos 
virou as costas ou levou-nos na conversa. Sempre teve 
uma resposta imediata, e é dessa forma que conquistou 
minha amizade; não o coleguismo. 

Senhor Deputado Roberto Carlos, existem 
pessoas que conquistam o coleguismo. Quando 
disseram que viria mais um deputado de Cachoeiro de 
Itapemirim, eu disse: chega de tanto deputado de 
Cachoeiro. Eu sou de Mimoso do Sul e o Deputado 
Roberto Carlos é daqui, da Grande Vitória, mais 
especificamente do Município de Serra, e temos grande 
prazer em recebê-lo, assim como ao Glauber Coelho 
que é um amigo querido há vinte e três anos. S. Ex.ª 
será um grande deputado, não tenho dúvida. 
 Senhor Deputado Paulo Roberto, desejo que 
Deus abençoe sua caminhada e ela seja luminosa, que 
Deus esteja presente em sua vida e que V. Ex.ª realize 
todos os seus sonhos. Nossos sonhos se tornam 
realidade à medida que corremos atrás deles. Não deixe 
a estrela morrer. 

Quero registrar que V. Ex.ª deixa uma amiga 
nesta Casa. A hora que quiser pode me chamar, porque 
realmente V. Ex.ª conquista o coração das pessoas. 
Portanto, desejo sucesso na sua carreira política e 
estarei com V. Ex.ª em São Mateus, porque V. Ex.ª 
sabe fazer a hora e sabe fazer acontecer. Fico muito 
feliz em falar para V. Ex.ª que sua presença nesta 
Casa de Leis foi tão importante e registrar a sua 
parceria, a sua contribuição, a sua independência, e, 
acima de tudo, a sua elegância no tratar as pessoas. 
Vá com Deus e que Ele o abençoe! (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
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Deputadas e Senhores Deputados, parabenizamos 
todos os colegas pelo esforço concentrado para 
aprovar as matérias enviadas pelo Senhor 
Governador José Renato Casagrande, adaptando ao 
seu estilo e à de sua equipe a forma de administrar. 
 Parabenizamos também o Senhor Deputado 
Da Vitória por ter levantado tão relevante matéria, 
publicado no jornal A Gazeta online, sobre doação de 
sangue. É preciso também, Senhor Deputado Da 
Vitória, principalmente agora, período de férias, 
ocasião em que muitas pessoas estão viajando, 
conversar com todos os familiares sobre a possibilidade 
da doação de órgãos, porque é inevitável: acidentes 
acontecerão, muitos órgãos serão jogados fora e muitas 
pessoas deixarão de ser beneficiadas com esses órgãos 
que poderiam ser aproveitados. 
 Senhor Deputado Da Vitória, é preciso que o 
município onde nascemos, vivemos e morremos tenha 
uma responsabilidade muito maior de fazer essa 
movimentação. É importante que as câmaras 
municipais, as prefeituras, as escolas, os templos 
religiosos de todas as crenças trabalhem no sentido de 
conscientizarem a população sobre a doação de sangue 
e de órgãos. Também temos lutado muito pela doação 
de medula óssea. É preciso cem mil amostras para 
encontrar uma pessoa compatível. No Município de 
Vila Velha, por exemplo, com mais de quatrocentos mil 
habitantes, se uma pessoa precisar de um transplante de 
medula óssea, só terá quatro pessoas compatíveis para 
uma população desse tamanho. 
 Parabenizamos a Senhora Deputada Luzia 
Toledo pelo aniversário e registramos nosso muito 
obrigado pelo almoço que nos oferecerá. Já sabemos em 
qual restaurante; só não falaremos, senão a população 
do Estado do Espírito Santo poderá ir e ficará um pouco 
caro. Parabéns à Deputada Luzia Toledo, a essa grande 
Deputada. 
 Parabenizamos o Senhor Glauber da Silva 
Coelho que está chegando a esta Casa. Fomos vereador 
na Casa de onde S. Ex.ª está saindo, no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, em 1970. Naquela época, 
fomos o vereador mais votado da cidade. Do total de 
vinte e quatro mil duzentos e vinte e dois eleitores 
votantes, tivemos mil seiscentos e sessenta e quatro 
votos. Naquela época éramos motorista de ambulância, 
fazíamos o curso de Direito, dávamos aula de 
contabilidade e tivemos uma votação muito grande. Em 
1970 vereador nem recebia salário.  

Senhor Deputado Roberto Carlos, 
parabenizamos V. Ex.ª pelo homem que é e porque 
temos certeza de que será um brilhante companheiro 
nesta Casa de Leis, como foi um competente vereador. 
Esperamos V. Ex.ª de braços abertos nesta Assembleia 
Legislativa porque sabemos que ajudará o Governador 
do Estado, Senhor José Renato Casagrande, a fazer um 
bom trabalho, visando à diminuição do sofrimento da 
nossa população, principalmente neste momento em que 
os municípios sofrem com os alagamentos decorrentes 
das chuvas. Ninguém é culpado pelo que está 
acontecendo; é culpa da natureza. Evidentemente, 
algumas providências poderiam e poderão ser tomadas, 
especialmente no Município de Vila Velha, como a 
limpeza de canais e de rios. São cinco rios que cortam 

aquele município e é preciso que haja um trabalho 
incessante, diário, para conscientizar a população a 
também não jogar lixo nas águas.  

Não queremos culpar somente o Prefeito de 
Vila Velha, Senhor Neucimar Fraga. Cobraremos de S. 
Ex.ª o que prometeu na campanha: os dez PAs 
funcionando durante vinte e quatro horas. Temos essa 
promessa registrada no jornal e está gravado. Enchente 
é um fenômeno da natureza e S. Ex.ª sozinho não 
resolverá esse problema, porém o que S. Ex.ª prometeu 
para a população na campanha eleitoral, terá de 
cumprir. Andaremos pelo Município de Vila Velha 
mostrando que S. Ex.ª disse que inauguraria dez PAs 
que funcionariam durante vinte e quatro horas e com 
eficiência. Porém, não há nenhum funcionando e o povo 
daquele município não pode ficar nessa situação e sem 
saúde, porque é uma piada pagar o que pagam por uma 
consulta a um pediatra, Senhor Deputado César 
Colnago. Já falamos sobre a frente parlamentar da 
atualização da tabela SUS e também da PEC 29.  

Senhor Presidente, ontem falávamos com o 
Governador do Estado, Senhor José Renato Casagrande, 
que se não enfrentarmos o problema na raiz, que é a 
atualização da tabela SUS e a PEC 29 - há dez anos 
parada no Congresso Nacional - carregaremos água na 
peneira. É preciso que o Congresso Nacional nos ajude 
a regulamentar o mínimo de verba para a Saúde Pública 
porque o povo não aguenta mais. A verdade é essa. 
Continuaremos nesta Casa lutando nesse sentido por 
mais quatro anos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª será 
convocado a assumir a Presidência para dar 
continuidade ao rito da sessão e comandar a lista dos 
oradores inscritos. Apelo a V. Ex.ª que assuma a 
Presidência. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, não poderemos assumir a Presidência 
enquanto o Deputado mais idoso, o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, ... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 
– O mais idoso é o Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço e é o próximo orador inscrito. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO ALVARES) 

– Antes de passar a Presidência farei alguns registros. 
Primeiro quero agradecer aos Senhores Deputados a 
dedicação. S. Ex.as atenderam ao pedido de convocação 
extraordinária em pleno recesso. A Casa teve uma 
participação que considero brilhante; votamos todas as 
matérias com conhecimento de causa e demos ao 
Governador José Renato Casagrande a primeira 
demonstração de que a preocupação de todo o Plenário 
é com a governabilidade do Estado. Portanto, o 
Governador José Renato Casagrande, imbuído dos 
melhores propósitos, encontrará eco, acústica e 
ressonância neste Plenário porque teremos sempre, 
diante de nossos olhos, o interesse maior do Estado. 
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Não é o interesse pessoal e nem partidário, mas é o 
interesse do povo do Espírito Santo. 

No momento em que encerramos esta 
convocação extraordinária a palavra de 
agradecimento é a todos os Senhores Deputados 
que, de uma forma ou de outra, trabalharam 
dedicadamente. Registramos também nossa palavra 
de agradecimento aos funcionários que com a mesma 
dedicação e competência trabalharam. 

Conforme tive a oportunidade de registrar, 
falei em relação ao Líder do Governo, Senhor 
Deputado Paulo Roberto, pois me sinto triste porque 
não teremos S. Ex.ª no próximo quatriênio. O Senhor 
Deputado Paulo Roberto foi um excelente líder e 
muito competente. O Senhor Deputado Claudio 
Vereza, que está presente, já é marinheiro de outras 
viagens e sabe que essa mudança deixa um pouco de 
tristeza no coração. Mas é importante que, neste 
momento, reafirmemos a mesma fé e a mesma 
consciência do trabalho a ser cumprido. 

Confio muito no Senhor que teremos nesta 
Casa, com o Governador José Renato Casagrande, o 
mesmo diálogo que tivemos com o ex-governador 
Paulo Hartung: em primeiro lugar o interesse do 
Estado. E assim esta Casa, que é do povo, será a 
guardiã irrecorrível dos interesses da governabilidade 
do Estado. Esse é meu sentimento no momento em 
que damos o próximo passo, que é a vinda dos 
futuros deputados, ou seja, sentimento de que a 
governabilidade seja em todos os momentos o 
apanágio do trabalho que realizaremos nós próximos 
quatro anos.Agradecemos a todos. Foi uma 
demonstração efetiva da Casa de compromisso 
assumido e solenizado.  

Neste momento endereçamos ao Governador 
José Renato Casagrande uma palavra de simpatia, de 
admiração e de colaboração. Cumprimos o nosso 
dever. Não temos dúvida alguma de que o diálogo 
entre os Poderes Executivo e Legislativo será cada 
vez mais crescente, mais digno e altamente 
construtivo para o processo democrático. Obrigado a 
todos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto. 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, sou o 
último inscrito para falar, mas gostaria de anteceder a 
minha fala em virtude de V. Ex.ª ainda permanecer 
na Presidência. Gostaria de agradecer aos nobres 
Deputados e a V. Ex.ª que foi o Líder do Governo 
durante os dois primeiros anos do mandato e 
Presidente desta Casa durante os dois últimos anos. 

Agradeço a V. Ex.ª o conhecimento gerado 
nesta Casa e agradeço o meu mandato de deputado 
estadual. Agradeço a Deus a nossa trajetória na vida 
pública, o zelo com os demais parlamentares e com 
todos os presentes. Agradeço também a todos desta 
Casa que me proporcionaram um mandato com muito 
temor a Deus. Esse mandato levou à população e ao 

Estado do Espírito Santo as benfeitorias que nos 
propusemos a fazer.  

Zelamos pelo Governo e pelo nosso 
mandato. Continuamos zelando, agora na vida 
particular, na área médica, que não deixamos de 
lado. Voltaremos à atividade médica diária. 
Agradecemos principalmente aos nossos eleitores, 
que nessa eleição nos contemplaram com quase 
cinquenta e quatro mil votos; um reconhecimento. 
Temos seis anos de vida pública; temos pouca idade e 
pouco tempo de vida pública. Agradecemos a Deus e 
a todos os eleitores que proporcionaram alegrias não 
só a nós, mas a nossa família e aos nossos amigos 
pelo nosso empenho. Levaremos sempre conosco 
esse carinho, essa formação de uma nova amizade, de 
um novo mundo.  

Sabemos que um deputado trabalha muito. 
Sabemos que a próxima legislatura terá um empenho 
maior do que o nosso. O nosso foi de fazer 
permanecer a paz. A próxima é fazer permanecer a 
construção de um novo Estado. O Governador Paulo 
Hartung foi um mestre que conduziu muito bem o 
Estado durante oito anos. Pedimos ao Governador 
José Renato Casagrande que continue nesse rumo, o 
que se propôs a fazer, e com certeza o fará muito 
bem. 

Agradeço a Deus e aos integrantes da Mesa 
Diretora desta Casa, neste momento representada 
pelos Senhores Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares e Theodorico Ferraço, a experiência que nos 
passaram, o conhecimento que nos proporcionaram. 
Fizemos parte da Comissão de Justiça, durante os 
quase quatro anos de mandato, com o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, como também, 
durante todo o mandato, da Comissão de Saúde, com 
o Senhor Deputado Doutor Hércules, o que nos 
trouxe um grande aprendizado. 

Durante o mandato de deputado estadual 
conheci todo o Estado do Espírito Santo. Hoje posso 
andar nos Municípios de Pedro Canário, Mimoso do 
Sul, como em qualquer outro porque conheci todo o 
Estado. Esse conhecimento, para um representante do 
povo, é um ganho fenomenal. Tenho aliados, amigos 
e família, digamos assim, no Estado do Espírito 
Santo. Levarei essa conquista para a vida toda. 

Agradeço ao Presidente Elcio Alvares - 
também faço parte da Mesa Diretora como 2.º 
Secretário - a simplicidade, paciência, coleguismo e 
companheirismo com todos os nobres Pares nesta 
Assembleia Legislativa. Muito obrigado aos 
funcionários da TV Assembleia, aos fotógrafos, aos 
taquígrafos, aos garçons, ao Senhor José Maria 
Pimenta, aos funcionários do apoio legislativo, aos 
funcionários do gabinete, aos amigos que deixei nesta 
Casa. Obrigado, de coração, pela receptividade, pelas 
conversas e por tudo. Agradeço a Deus e ao povo do 
Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Senhor Deputado Doutor Rafael 
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Favatto, V. Ex.ª hoje é o 2.º Secretário da Mesa 
Diretora ao lado do Senhor Deputado Dary Pagung, 
nosso 1.º Secretário, um deputado excepcional. V. 
Ex.ª está realizando um trabalho derradeiro desta 
Mesa Diretora e dizemos publicamente que o empenho 
de V. Ex.ª em favor da vida pública, exercendo o 
mandato com toda a dignidade, também repercutiu nesta 
Casa. 

Que Deus acompanhe V. Ex.ª ao longo do 
tempo, pois é um Deputado jovem, cheio de vida e com 
uma carreira política pela frente. Esperamos que em 
outras oportunidades continue representando com a 
mesma dignidade o povo do Estado do Espírito 
Santo. A votação de V. Ex.ª foi maravilhosa e espero 
que sirva de incentivo para que prossiga em outras 
jornadas. Acredito, Deputado Doutor Rafael Favatto, 
que essa interpretação é o sentimento desta Casa e da 
Mesa Diretora, que tem como 1.º Secretário o Senhor 
Deputado Dary Pagung. Que Deus o acompanhe ao 
longo de sua vida. (Pausa) 
  Passo a Presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) - Assumo a Presidência neste 
momento e concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, realmente é um 
momento de despedidas, como disse o Senhor 
Deputado Doutor Rafael Favatto. 
  Esta Casa de Leis trouxe muitas alegrias a 
todos nós, inclusive com o ingresso dos Senhores 
Deputados Roberto Carlos e Glauber Coelho. A partir 
de 1.º de fevereiro de 2011 haverá tristeza ao 
olharmos para o quadro de Deputados desta 
legislatura, sentindo a falta dos Senhores Cacau 
Lorenzoni, Aparecida Denadai, César Colnago, 
Doutor Rafael Favatto, Doutor Wolmar Campostrini, 
Euclério Sampaio, Giulianno, Janete de Sá, Luiz 
Carlos Moreira, Paulo Foletto, Paulo Roberto, 
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, Sargento 
Valter de Paula e Rudinho de Souza. São Deputados 
que honraram e dignificaram esta Casa de Leis.  
  Nunca participamos de um Parlamento onde 
houvesse tanto respeito. Não consta em nossas listas, 
a partir dos diálogos respeitosos que sempre foram 
conduzidos nesta Casa de Leis, nenhuma 
adversidade, confusão, brigas, desentendimentos, que 
levassem um, dois ou três Deputados a qualquer 
indiferença. Obviamente teremos uma nova luta pela 
frente. Sem o Senhor Deputado Paulo Roberto como 
líder, por certo o Estado do Espírito Santo se privará 
muito mais de sua presença nesta Casa de Leis do 
que S. Ex.ª imagina. 
 O Senhor Deputado Roberto Carlos, embora 
ex-vereador pelo Município de Serra, é originário do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, de onde 

conquistou o nome do rei Roberto Carlos. Com a 
presença do Senhor Deputado Roberto Carlos nesta 
Casa de Leis, haverá sempre a lembrança daquele que 
leva o nome do Estado do Espírito Santo e, 
particularmente, de Cachoeiro de Itapemirim, a todo 
o mundo, como levou no passado Rubem Braga, que 
dizia em todos os recantos que, modéstia à parte, era 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, capital 
secreta do mundo.  
 Essa capital secreta do mundo, semana 
passada, teve o pior quadro a que assisti na minha 
vida: o Rio Itapemirim nunca esteve tão cheio e 
várias famílias perderam seus pertences, seus 
objetos. Foi realmente um quadro desolador, obra 
da natureza, pela qual não se culpam políticos, não 
se culpa ninguém, mas neste momento estamos 
solidários com aquele povo. 
 Agradecemos ao Senhor Governador José 
Renato Casagrande e ao Senador eleito Ricardo 
Ferraço que visitaram os Municípios de Cachoeiro 
de Itapemirim e Muqui há dois dias. Fomos honrado 
com o convite do Senhor Governador para viajar com 
S. Ex.a e visitar os nossos irmãos, mas tivemos que 
declinar do convite, porque no mesmo horário 
tínhamos a convocação dos Senhores Deputados 
nesta Assembleia Legislativa. O Senhor Governador 
entendeu e brincou conosco dizendo que retirava o 
convite, porque era muito importante que ficássemos 
nesta Casa de Leis.  
 O Governo do Estado já está tomando 
providência, por meio do Secretário de Agricultura, 
para recuperar estradas, pontes e encontrar um meio 
de levar solidariedade aos Municípios de Cachoeiro 
de Itapemirim, Muqui, Mimoso do Sul e Itapemirim, 
enfim, a todos os municípios que foram atingidos. A 
Grande Vitória - Viana, Cariacica e Vila Velha - foi 
também atingida. O coração, o pulmão do povo foi 
atingido por perdas irreparáveis.  
Resta-nos apresentar a nossa solidariedade ao povo, 
confiar no Governo do Estado para estender a mão, 
como já está fazendo, para minorar o sofrimento 
desses capixabas. 

Desejamos que esta Casa também instale 
uma grande comissão parlamentar para estudar o que 
está acontecendo com o clima, se é possível fazer 
alguma coisa no sentido de evitar as enchentes, ou se 
é possível não levar apenas uma palavra de 
solidariedade à população, mas levar uma decisão 
preferencial para defender os nossos irmãos. Esta é a 
intenção desta Casa. 
 Aproveitamos esta oportunidade para deixar 
o nosso cordial abraço, com votos de muitas 
felicidades, à aniversariante de hoje, Senhora 
Deputada Luzia Toledo, desejando-lhe que continue 
com esse sorriso, com essa simpatia peculiar, 
trazendo sempre grande alegria a este Plenário. 
 Feliz 2011 aos funcionários desta Casa. 
Tivemos um Presidente que muitas vezes teve que 
tomar atitudes severas em defesa desta instituição. 
Mas esperamos que num momento oportuno S. Ex.ª 
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encontre soluções junto ao Governo Estadual também 
para as reivindicações dos servidores desta Casa. Não 
se podem contemplar os anseios de todos do dia para 
a noite, mas se continuarmos unidos, daremos uma 
grande parcela de contribuição em favor do Estado 
do Espírito Santo. O nosso abraço cordial a todos. 

Um 2011 muito feliz para todos, extensivo às 
famílias e aos nossos companheiros desta Casa. 
Trilhamos caminhos por Brasília muitos anos como 
Deputado Federal, mas nunca encontramos uma 
assessoria tão competente quanto a que temos nesta 
Casa, com funcionários zelosos e trabalhadores 
cuidando da coisa pública com carinho e com 
respeito. Esta Casa tem o nosso testemunho de que 
trabalhou com dignidade acima de tudo. Que Deus 
nos acompanhe. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) - Também agradecemos aos nossos 
queridos colegas Deputados, aos funcionários da 
Assembleia Legislativa, especialmente da taquigrafia, 
da segurança, da radiofonia e da televisão a ajuda 
para que pudéssemos desempenhar o nosso trabalho 
com dignidade. 
 Durante esses quatro anos de mandato não 
tivemos nenhuma falta e nenhum atraso. Se Deus nos 
permitir e nos der saúde, pretendemos, durante os 
próximos quatro anos, continuar na mesma luta e na 
mesma direção. Continuaremos nossa luta pela 
doação de órgãos, pela doação de medula óssea, pela 
campanha Vida Urgente, pela campanha Álcool e 
Direção não combinam, trabalhando mais 
intensivamente nesse sentido. 
 Aproveitando o tema abordado pelo Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, as enchentes, 
lembramos sobre os cuidados em relação ao combate 
do mosquito transmissor da dengue, que está no 
nosso quintal e na nossa casa. É preciso que façamos 
nossa parte; não podemos esperar somente pelo poder 
público. 

Agradecemos mais uma vez a Deus e a todos, 
registrando nossa satisfação de estar em Plenário 
ajudando o Governo. 
 Passo a presidência dos trabalhos para o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que em 
Cachoeiro de Itapemirim muitas vezes nos deu a mão 
para atravessar os trilhos da Estrada de Ferro 
Leopoldina e de quem temos a honra de ser amigo. 
(Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Assumo neste momento a presidência 
dos trabalhos no lugar do Senhor Deputado Doutor 
Hércules, deputado mais idoso desta Casa de Leis, 
nosso irmão e nosso companheiro, e concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, neste final de 

período extraordinário queremos, em primeiro lugar, 
deixar nossa palavra de parabéns para a Senhora 
Deputada Luiza Toledo, aniversariante de hoje, que 
teve que se ausentar da sessão, mas deixou um abraço 
a todos pelos cumprimentos recebidos neste dia. 
 Aproveitamos a oportunidade para reiterar 
nossa saudação aos novos colegas que assumem seus 
mandatos nesta Casa de Leis. Interessante que ambos 
chegam já com experiência legislativa e já com 
mandato eleito pela população a partir de 1.º de 
fevereiro de 2011. O Senhor Deputado Roberto 
Carlos é da Bancada do Partido dos Trabalhadores, 
valoroso companheiro que, com certeza, vem 
enriquecer esta Casa de Leis com sua experiência não 
só legislativa, mas sua interlocução com os 
movimentos sociais, com a sociedade capixaba, com 
a sua característica própria de professor, de integrante 
do povo negro e de conhecedor das culturas 
populares. E o Senhor Deputado Glauber Coelho, do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, que aqui 
chega com experiência e, com certeza, enriquecerá 
este Plenário a partir de 1.º de fevereiro 2011, 
representando o Sul do Espírito Santo de maneira 
brilhante. Nossa saudação de boas-vindas aos dois 
colegas. 
 Também deixamos uma palavra ao 
companheiro Deputado Paulo Roberto, dizendo da 
tristeza que tivemos com o resultado eleitoral, onde 
seu nome não está incluído entre os reeleitos. O 
Senhor Deputado Paulo Roberto é um parlamentar de 
larga experiência pública, larga experiência na luta 
popular, já foi integrante do Partido dos 
Trabalhadores, possui larga experiência profissional 
e, agora, acrescentado a sua história a experiência 
como Líder de Governo. Temos as mesmas palavras 
dos oradores anteriores, muito positivas e agradecidas 
a S. Ex.ª como Líder do Governo neste Poder, que 
promoveu o diálogo com os colegas, fez a 
interlocução da Assembleia Legislativa com o 
Executivo, nem sempre fácil, mas que desempenhou, 
diríamos não de maneira surpreendente, mas 
magistralmente a função tão necessária para um 
colegiado como o nosso. Esperamos que continue 
contribuindo para o povo capixaba de alguma forma 
nesta área pública, ou na área em que é funcionário, a 
Petrobras, empresa pública graças à luta dos 
funcionários da Petrobras. Há muito que fazer 
também na Petrobras. Que continue no serviço 
público estadual onde tem muito a contribuir.  

Sobre as enchentes registramos que 
realmente o final do ano, desde a véspera do Natal, 
foi marcado pelas fortes chuvas que assolaram 
praticamente todo o Estado do Espírito Santo. É um 
fenômeno natural, porém, como disse o motorista do 
ex-Senador e atual Governador do Estado do Espírito 
Santo José Renato Casagrande, conhecido como 
China, e que agora será o motorista da Senadora Ana 
Rita Esgário, que assume a cadeira de José Renato 
Casagrande no Senado Federal: É, Deputado, 
enquanto houver esse aquecimento global, as 
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mudanças climáticas vão ocorrer. Ele possui uma 
consciência mais do que ecológica, uma 
consciência do Planeta Terra. Em Brasília mesmo 
está chovendo torrencialmente há vários dias.  

O Poder Público tem de atuar firmemente 
na redução das emissões dos gases que causam o 
aquecimento global e, consequentemente, as 
mudanças climáticas que trazem tanto transtorno à 
vida das pessoas. Precisamos atuar na prevenção, 
na redução das emissões, mas também na 
prevenção quando da construção de nossas cidades, 
as quais infelizmente foram feitas num modelo 
devastador das margens de nossos mananciais, das 
margens de nossos córregos, rios e posteriormente 
dos canais. Agora, assistimos à situação de 
desabrigados e desalojados que vivem nas encostas e 
nas margens de nossos mananciais. É um problema 
de grande envergadura que precisa ser resolvido e 
exige muito recurso. Felizmente o Governo do 
Estado criou a Subsecretaria de Infraestrutura Hídrica 
vinculada à Sedurb. Esperamos que essa 
Subsecretaria seja inflada de estrutura e possa atuar 
em apoio aos municípios, Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço, para minimizar os efeitos das 
cheias que têm acontecido. 

Deixamos uma palavra de parabéns ao 
Senhor Gilson Amaro, Prefeito de Santa Tereza e 
Presidente da Associação dos Municípios do Espírito 
Santo - Amunes, que permaneceu horas conosco à 
espera do voo no aeroporto de Brasília, na segunda-
feira, dia 03 de janeiro de 2011, quando tivemos o 
voo cancelado. Perguntei a S. Ex.ª: Prefeito, e a 
enchente em Santa Teresa? S. Ex.ª nos respondeu 
que fez trabalho de prevenção, que desassoreou mais 
de um metro de profundidade o rio que corta a 
cidade, fazendo uma limpeza drástica naquele rio e, 
felizmente, as chuvas não ocasionaram transtornos 
maiores na Cidade de Santa Teresa.  

Acreditamos que esse trabalho tem que ser 
feito por todas as cidades, com o apoio do Governo 
do Estado por meio da Subsecretaria de Infraestrutura 
Hídrica. Na Grande Vitória há um problema a mais, 
pois as cidades da Grande Vitória foram construídas 
sobre os manguezais e os brejais. E os Municípios de 
Vila Velha e de Vitória são um exemplo clássico 
desse problema. Porém, o Município de Vitória atuou 
na linha de evitar enchentes: construiu galerias, na 
administração do prefeito Setembrino Pelissari; 
construiu as estações de bombeamento, na 
administração do prefeito Vitor Buaiz; ampliou as 
estações de bombeamento, na administração do 
prefeito João Coser, e recentemente inaugurou um 
novo sistema de captação de águas pluviais e de 
bombeamento na região de Maruípe até a região da 
Ponte da Passagem. Dezessete bairros estão sendo 
beneficiados por esse novo sistema e não tiveram 
enchentes, porque as bombas funcionaram para 
compensar a maré alta e as águas das chuvas. 

O Município de Vila Velha terá que investir 
pesado nesses sistemas de captação de águas pluviais, 

galerias e sistema de bombeamento. Inclusive, aquele 
Município possui mais de cinco bacias que exigirão 
boas galerias, galerias fortes e sistema de 
bombeamento. O Município de Vila Velha está 
sempre submetido ao sistema das marés altas. 

Os nossos agradecimentos a todos os 
funcionários desta Casa de Leis, do mais simples 
servidor aos colegas de Plenário, pelo desempenho 
nesses últimos quatro anos. Esperamos que a nova 
Assembleia, com sua nova Mesa Diretora, possa dar 
a estabilidade necessária ao progresso deste Estado, 
para que novas conquistas sejam garantidas. Essa 
estabilidade é fundamental. 

Já vivemos a instabilidade total, o caos total. 
Sabemos que isso já está afastado da vida pública 
capixaba graças à luta do povo, graças a Deus e 
graças também a esta Casa que deu sua parcela de 
contribuição. Que a nova Assembleia e a nova Mesa 
Diretora possam contribuir para o equilíbrio dos três 
Poderes, para a harmonia entre o Poderes e para os 
avanços sociais e econômicos que nossa população 
espera dos agentes públicos. Força ao novo 
Governador José Renato Casagrande, ao Vice-
Governador Givaldo Vieira da Silva e à nova 
Assembleia, que virá a partir de 1.º de fevereiro.  

Não estamos entrando de férias; recesso nem 
sempre é sinônimo de férias. Temos a eleição da 
Mesa Diretora já no dia da nossa posse. Portanto, 
teremos ainda trabalho neste mês de janeiro; um 
trabalho de articulação política, de diálogo, de 
conversação, de montagem da nova Mesa Diretora e 
dos novos integrantes das Comissões Permanentes 
para os trabalhos que serão desempenhados a partir 
de 1.º de fevereiro. 

Deixamos um abraço e um bom Ano-Novo a 
todos. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Parabenizamos o ilustre Senhor 
Deputado Claudio Vereza pelo pronunciamento. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, cumprimentamos 
os colegas de trabalho, em especial o Senhor 
Deputado Glauber Coelho, que tomou posse hoje 
nesta Casa de Leis. Vereador que, como nós, chegou 
antecipadamente nesta Casa. Na realidade não é uma 
chegada antecipada; estamos fazendo valer aquele 
provérbio: os últimos serão os primeiros. 
Agradecemos o acolhimento dos Senhores 
Parlamentares e dos servidores desta Casa. Fomos 
muito bem recebido nesta Casa. 

O papel que cumprirei nesta Assembleia será, 
acima de tudo, em defesa da educação. Sou 
professor, um dos idealizadores de um projeto 
social de grande alcance: Universidade para 
Todos. Este projeto já oportunizou a mais de quatro 
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mil jovens de escolas públicas entrarem na 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. A 
melhor forma que um país ou uma nação tem de 
chegar ao desenvolvimento pleno, ao 
desenvolvimento social sem desigualdade é o 
investimento maciço em educação. O Estado do 
Espírito Santo avançou muito, mas tem muito que 
avançar na área da educação.  

Muito nos alegramos ao abrir os jornais 
hoje e saber que o Governo José Renato Casagrande 
está estudando a possibilidade da criação de um 
Centro Universitário Estadual, muito importante, 
porque das vinte e sete unidades da Federação, 
apenas quatro não possuem universidade estadual. 
Infelizmente, o Estado do Espírito Santo é uma delas. 
Não falamos da criação de uma universidade 
federal ou estadual, mas de um centro 
universitário. É importante para o nosso Estado ter 
uma instituição estadual de ensino superior.  

O Senhor Governador José Renato 
Casagrande pegou a casa arrumada - destacamos - 
pelo belíssimo trabalho realizado por seu antecessor, 
que entregou o Estado do Espírito Santo pronto para 
os avanços necessários para crescer ainda mais, com 
o apoio desta Casa de Leis, e poderá investir nesse 
sentido. Temos certeza de que a escolha do 
Governador José Renato Casagrande por mais de um 
milhão e quinhentos mil capixabas para governar este 
Estado fará com que S. Ex.ª revigore sua capacidade 
e energia de trabalho.  

Com o professor Klinger Marcos Barbosa 
Alves à frente da Secretaria de Estado da Educação, 
com este Deputado, com a força do Governo José 
Renato Casagrande e o apoio desta Casa de Leis, o 
nosso Estado conhecerá um salto na área da 
educação. Usaremos todos os instrumentos do Poder 
Legislativo - as audiências públicas, a tribuna e os 
projetos de lei - sempre no sentido do fortalecimento 
da educação. E fortalecer a educação sobretudo é 
valorizar o magistério. O Brasil possui o piso salarial 
nacional para o magistério, mas alguns municípios 
ainda não cumprem esse piso salarial. Trabalharemos 
para que os prefeitos dos municípios deste Estado, 
apoiado pelo Governo Estadual, cumpram o 
pagamento do piso salarial nacional a todos os 
professores, a fim de que os setenta e oito municípios 
capixabas concedam essa remuneração digna, e a 
educação no Estado do Espírito Santo tenha um salto 
como apresentado nos últimos anos.  

Temos esperança de dias melhores neste 
Estado; confiamos nesta Casa de Leis e na sabedoria 
dos trinta deputados para primeiro escolher uma 
Mesa Diretora que possa continuar a construção da 
solidez, da estabilidade do nosso Estado.  

O Estado do Espírito Santo no passado, 
muito bem disse nosso colega e companheiro, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, passou por instabilidade 
política. Hoje a casa está arrumada não só sob o 
ponto de vista financeiro, mas também da construção 
política e institucional. E a Assembleia Legislativa 

foi fundamental para a organização deste Estado. 
Temos certeza de que o Poder Legislativo 
continuará contribuindo sobremaneira para o 
avanço institucional, econômico e social do nosso 
Estado.  

Participaremos, juntamente com a bancada 
do Partido dos Trabalhadores, no debate sobre a 
composição da nova Mesa Diretora com um único 
intuito de colocar na cadeira da Presidência 
qualquer um dos trinta deputados, mas que tenha, 
sobretudo, espírito público, desprendimento e uma 
visão republicana, uma visão de que o Espírito 
Santo hoje tem todas as condições de se tornar um 
estado de vanguarda no nosso País. 

Temos certeza de que nós, deputados e 
deputadas, a partir da próxima legislatura, daremos 
condições para que o Senhor Governador José Renato 
Casagrande faça com que o Espírito Santo continue 
avançando. 

Agradecemos a V. Ex.ª, Senhor Presidente, a 
generosidade com que nos recebeu. Agradecemos a 
todos os colegas e servidores da Casa a atenção. 

Encerramos nossa fala desejando um feliz 
2011 a todo o povo capixaba e também a todo o povo 
brasileiro, porque depois da internet essas imagens 
circulam pelo mundo. Reafirmamos o compromisso 
que fizemos quando fomos pedir voto, ou seja, o 
compromisso de exercer um mandato com seriedade, 
ética e, sobretudo, participativo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Registramos com muita honra as 
palavras do Senhor Deputado Roberto Carlos, último 
orador inscrito. Damos o testemunho do seu 
extraordinário trabalho no Município de Serra em 
prol da educação. S. Ex.ª somará os esforços desta 
Casa com o Governo do Estado em busca de uma 
educação que seja exemplo para o Espírito Santo e 
para o Brasil. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da 2.ª Sessão Legislativa 
Extraordinária da 16.ª Legislatura e convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, solene, dia 1.º 
de fevereiro de 2011, às 10h, para a cerimônia de 
posse dos Deputados eleitos, conforme previsto no 
art. 58, §4.°, inciso II, da Constituição Estadual, e no 
art. 6.° do Regimento Interno. 
 Está encerrada a sessão.  
 
 Encerra-se a sessão às onze horas e trinta e 
três minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Euclério Sampaio, Giulianno, Janete de Sá, 
Luiz Carlos Moreira, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Rudinho de Souza e Wanildo Sarnáglia, e 
por estar afastado judicialmente o Senhor Deputado 
Robson Vaillant.  





Vitória-ES, quinta-feira, 20 de janeiro de 2011 Diário do Poder Legislativo - 1 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1906 
 

 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, RONALDO MANOEL DE 
OLIVEIRA, 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 1907 

 
 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, RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Elcio Alvares, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 110092/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG  
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1894 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JORGE ANTONIO FERREIRA DE 

SOUZA, para exercer o cargo em comissão de 
Diretor da Consultoria Temática, código DCT, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1908 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARIA CECILIA RIBEIRO, do 
cargo em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1909 

 
 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 CECILIA RIBEIRO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Coordenação das Comissões Temporárias, código 
ASCCT, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1910 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SANDRA CRUZ DAYRELL, do 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1911 

 
 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, SANDRA CRUZ DAYRELL, para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor da Comissão de 
Finanças, código SCF, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1912 

 
 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, MONICA FERRARI 
BARCELLOS, do cargo em comissão de 
Supervisor Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

ATO Nº 1913 
 
 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, MONICA FERRARI BARCELLOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior do 
Gabinete da Direção Geral, código AJGDG, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1914 

 
 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, GLAUCIO CAETANO 
CHEQUETTO, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1915 

 
 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, GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor de 
Gabinete da 1ª Vice-Presidência, código SGPVP, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
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ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1916 

 
 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, AMOS MATOS DOS SANTOS, 
do cargo em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1917 

 
 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, AMÓS MATOS DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior da Diretoria 
de Finanças, código AJDF, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1918 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, PATRICIA RAULA SASSINI, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1919 

 
 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, PATRICIA RAULA SASSINE, para exercer 
o cargo em comissão de Supervisor de Gabinete da 
Procuradoria Geral, código SGPG, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1920 
 
 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, JACKELINE GONÇALVES 
PEREIRA CALMON, do cargo em comissão de 
Supervisor Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1921 
 

 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, JACKELINE GONÇALVES PEREIRA 
CALMON, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Diretoria de Recursos Humanos, 
código AJDRH, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1922 

 
 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, ROSA MARIA NETA, do cargo 
em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1923 

 
 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, ROSA MARIA NETA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Júnior da Comissão da 
Cidadania e Direitos Humanos, código AJSCCDH, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1924 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61,§ 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCIO PERINI ZOUAIN, do 
cargo em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1925 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARCIO PERINI ZOUAIN, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Coordenação Especial de Relações Institucionais, 
código AJCERI, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1926 

 
 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 
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janeiro de 1994, NADIA WILLIAN SILVA DE 
HOLANDA, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1927 

 
 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, NADIA WILLIAN SILVA DE HOLANDA, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Comissão de Cultura, código SCC, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1928 
 

 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, DAGMAR RAMALHO 
ANTUNES, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1929 

 
 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, DAGMAR RAMALHO ANTUNES, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Equipe de Revisão da Procuradoria, código SERP, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1930 

 
 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, MARINETI HOFFMAN, do cargo 
em comissão de Assisstente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1931 

 
 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, MARINETI HOFFMAN, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior do Gabinete 
da Vice-Presidência, código ASGVP, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1932 
 
 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, EDUARDO GUIMARÃES 
SANTOS, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1933 

 
 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, EDUARDO GUIMARÃES SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior do 
Gabinete da Vice-Presidência, código AJGVP, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1934 
 
 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, JOHNSON PISSARRA, do cargo 
em comissão de Adjunto Legislativo, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1935 

 
 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, JOHNSON PISSARRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1936 

 
 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, JULIANA SILVA DE ALMEIDA, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1937 

 
 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, JULIANA SILVA DE ALMEIDA, para 
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exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Supervisão da Equipe de Revisão de Pareceres, 
código ASSERP, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1938 

 
 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, VANILZA MARQUES DA 
SILVA, do cargo em comissão de Diretor 
Legislativo, código DLPL, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1939 

 
 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, VANILZA MARQUES DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador 
Especial de Relações Institucionais, código CERI, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

ATO Nº 1940 
 
 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, LUIZ ALBERTO MARÇAL, do 
cargo em comissão de Coordenador Legislativo do 
Interlegis, da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1941 
 
 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, LUIZ ALBERTO MARÇAL, para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor de Interlegis, 
código SINTERLEGIS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1942 

 
 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, NELMA LUCIA DE ALMEIDA, 
do cargo em comissão de Supervisor Legislativo da 
Secretaria Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
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ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1943 

 
 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, NELMA LUCIA DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior do 
Gabinete da Direção Geral, código ASGDG, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1944 

 
 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, JOSÉ ROBERTO DA ROCHA 
MONTEIRO, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1945 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JOSÉ ROBERTO DA ROCHA 

MONTEIRO, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor da Comissão de Justiça, código SCJ, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1946 

 
 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, WALKER GIORI DE 
FIGUEIREDO, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1947 

 
 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, WALKER GIORI DE FIGUEIREDO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior do 
Gabinete da Direção Geral, código ASGDG, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1948 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61,§ 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CARLOS HENRIQUE CAMPOS 
HUDSON, do cargo em comissão de Supervisor 
Técnico, referência STTV, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1949 

 
 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, CARLOS HENRIQUE CAMPOS 
HUDSON, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Supervisão Técnica de Rádio e 
TV, código AJSTRTV, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1950 

 
 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, FERNANDA MOGNOL 
PIMENTA, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

ATO Nº 1951 
 

 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, FERNANDA MOGNOL PIMENTA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior do 
Gabinete da Secretaria Geral da Mesa, código 
ASGSGM, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1952 

 
 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, LÚCIO MAURO PAULO DA 
SILVA, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1953 
 

 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, LÚCIO MAURO PAULO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Diretoria da Tecnologia da Informação, código 
AJDTI, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
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ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1954 

 
 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, PAULA MAROTO GASIGLIA 
SCHWAN, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1955 

 
 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, PAULA MAROTO GASIGLIA SCHWAN, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
do Gabinete da Secretaria Geral da Mesa, código 
ASGSGM, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1956 

 
 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, LENISE DE LURDES SILVA, do 

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

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1957 

 
 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, LENISE DE LURDES SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior da Diretoria 
de Infraestrutura e Logística, código AJDIL, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1958 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61,§ 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARIA LUIZA AGUILAR 
NEME, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1959 

 
 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, MARIA LUIZA AGUILAR NEME, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior do 
Gabinete da Procuradoria Geral, código ASGPG, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1960 

 
 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, GLAUDSON DE 
VASCONCELLOS CAMPOS, do cargo em 
comissão de Assessor Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1961 

 
 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, GLAUDSON DE VASCONCELLOS 
CAMPOS, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Supervisão do Setor de Transporte 
e Logística, código AJSSTL, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1962 

 
 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, MICHELLE NASCIMENTO 
MELO, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1963 

 
 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, MICHELLE NASCIMENTO MELO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Supervisão de Programação e Produção de Rádio e 
TV, código ASSPRTV, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1964 

 
 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, GILBERTO VALIATI, do cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1965 

 
 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, GILBERTO VALIATI, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Júnior da Supervisão da 
Comissão de Justiça, código AJSCJ, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1966 

 
 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, BRUNA OLIVEIRA LARANJA 
PINTO, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1967 

 
 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, BRUNA OLIVEIRA LARANJA PINTO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Supervisão de Programação e Produção, código 
ASSPRTV, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1968 

 
 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, JOSÉ RENATO REGES 
FERREIRA, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1969 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JOSÉ RENATO REGES FERREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Supervisão Técnico Operacional de Rádio e TV, 
código ASSORTV, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 
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DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1970 

 
 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, VALDECYR JOSÉ ZEN, do cargo 
em comissão de Assessor Legislativo, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1971 

 
 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, VALDECYR JOSÉ ZEN, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da Diretoria 
da Redação, código AJDR, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1972 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato n° 1775, 
publicado em 18.01.2011, que nomeou MARCOS 
SALES DOS SANTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Sênior da Supervisão da 
Comissão de Meio Ambiente, código ASSCMA, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1973 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato n° 1773, 
publicado em 18.01.2011, que nomeou LUCIA 
CONCEIÇÃO ALMEIDA RODRIGUES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior do 
Gabinete da 2ª Secretaria, código ASGSS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1974 

 
 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, SERGIO MARÇAL GOUVEIA, 
do cargo em comissão de Assessor Legislativo da 
Secretaria Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1975 
 
 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, SERGIO MARÇAL GOUVEIA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Supervisão da Comissão de Justiça, código AJSCJ, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1976 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais resolve: 
 
 CESSAR, os efeitos do Ato nº 1388, 
publicado em 19.10.2010, que designou a servidora 
MICHELLE NASCIMENTO MELO, para 
substituir DANIELLY DOS SANTOS MAGIONI, 
no cargo de Coordenador de Agência de Notícias da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1977 

 
 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, SANDRA MARA PELISSARI, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

ATO Nº 1978 
 
 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, SANDRA MARA PELISSARI, para exercer 
o cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1979 

 
 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, GERSILIO RIBEIRO 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1980 

 
 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, ISADORA DUNCAN ORRICO 
CAMPOS, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 
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DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1981 

 
 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, ISADORA DUNCAN ORRICO CAMPOS, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Comissão de Meio Ambiente, código SCMA, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1982 

 
 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, WHERRYKSOML WALMIR 
RODRIGUES DOS REIS, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1983 

 
 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, WHERRYKSOML WALMIR 

RODRIGUES DOS REIS, para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor de Gabinete da 1ª Secretaria, 
código SGPS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1984 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1756, 
publicado em 17.01.2011, que nomeou ADRIANA 
ZAMPIERI, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
código SCCT, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1985 
 
 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, ADRIANA ZAMPRIERI, do cargo 
em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1986 
 
 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, ADRIANA ZAMPIERI, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1987 
 
 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, ALTAIR FRANCISCO DE 
MIRANDA, do cargo em comissão de Supervisor 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1988 
 
 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, ALTAIR FRANCISCO DE MIRANDA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1989 

 
 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, LUCIANE BICAS DA CUNHA, 
do cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1990 

 
 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, LUCIANE BICAS DA CUNHA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior do Gabinete 
da Presidência, código AJGP, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1991 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1796, 
publicado em 18.01.2011, que nomeou RENATO 
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BARBOSA DE MORAIS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Júnior da Comissão de 
Turismo e Desporto, código AJSCTD, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1992 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RENATO BARBOSA DE 
MORAIS, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1993 
 
 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, RENATO BARBOSA DE MORAIS, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Comissão de Turismo e Desporto, código SCTD, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1994 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato n° 1875, 
publicado em 19.01.2011, que nomeou CARLOS 
ALEXANDRE DA COSTA BANHOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Comissão de Saúde código ASSCS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1995 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato n° 1876, 
publicado em 19.01.2011, que nomeou 
SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Comissão de Supervisão da Comissão de Cultura, 
código ASSCC, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 
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COMUNICADO 
 

 
 

                                       PROGRAMAÇÃO – QUINTA-FEIRA – 20.01.201 
 

HORÁRIOS      PROGRAMAS                 TEMA      ENTREVISTADOS 

08H00 RETROSPECTIVA   

08H20 

     ESPAÇO RESERVADO A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

09H00 

09H30 

10H00 

10H30 

11H00 

11H30 

12H00 
RETROSPECTIVA 
SABOR-ES 

PRODUTOS DO AGROTURISMO  

12H30 OPINIÃO DIVÓRCIO PEDRO NOIA 

13H00 MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 

JOÃO NEIVA  

13H30 ASSEMBLEIA DO 
CAMPO BOVINOCULTURA NABIH AMIN 

14H00 BIOGRAFIA MUNIZ FREIRE  

14H30 AÇÃO 
PARLAMENTAR 

 THEODORICO FERRAÇO 

15H00 
DEBATES 2010  
SESSÃO SOLENE 

 COMEMORAÇÃO AOS 175 ANOS 
DA POLÍCIA MILITAR NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

18H00 PERSONALIDADES  PATRICÍA NEVES 

19H00 
RETROSPECTIVA 
BIOGRAFIA 

MUNIZ FREIRE  

19H30 ESPAÇO 
PARCERIA 

MEMÓRIA POLÍTICA APOLÔNIO DE CARVALHO 

21H00 OPINIÃO DIVÓRCIO PEDRO NOIA 

21H30 UM DEDO DE 
PROSA 

 CAÊ GUIMARÃES 

22H00 
ES EM DEBATE RESÍDUOS SÓLIDOS MITSUE NIASHIWRO E 

MARCO ANTONIO 

22H30 REPORTAGEM 
ESPECIAL 

RAÍZES /NEGROS  

23H00 SOM DA TERRA   FABIO CALAZANS 

23H30 AÇÃO 
PARLAMENTAR 

 THEODORICO FERRAÇO 

00H00 
MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 
RETROSPECTIVA 

JOÃO NEIVA  

 



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. 
 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DIRETORIAS E SECRETARIAS DO PODER LEGISLATIVO 
 

DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
José Augusto Freire de Matos 

 
SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 

Carlos Eduardo Casa Grande 
 

PROCURADOR-GERAL 
Julio Cesar Bassini Chamun 

 
SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCS 

Ana Paula Garcia Barros 
 

SUBDIRETOR-GERAL 
Octávio Luiz Espindula 

 
SUBPROCURADOR-GERAL 

Nilson Escopelle Gomes 
 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS – DRH 
Alfredo Ferreira Pereira 

 
DIRETOR DE PROCESSO LEGISLATIVO - DIPROL 

Paulo Marcos Lemos 
 

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI 
Jonston Antônio Caldeira de Souza Júnior 

 
DIRETOR DE REDAÇÃO - DR 

Ricardo Wagner Viana Pereira 
 

DIRETOR DA PROCURADORIA - PG 
Paulo da Silva Martins 

 
DIRETOR DE FINANÇAS - DF 

Ana Claudia Fernandes Pim 
 

DIRETOR DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - DDI 
Adriana dos Santos Ferreira Franco Ribeiro 

 
DIRETOR DAS COMISSÕES PARLAMENTARES - DCP 

Marcelo Siano Lima 
 

DIRETOR DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR - DTP 
Mariluce Salazar Boghi 
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