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1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA 

ROBERTO CARLOS – PT 
 

1º Secretário 
 
 

WANILDO SARNÁGLIA - PT do B 
3º Secretário 

RODRIGO CHAMOUN – PSB 
Presidente 

 
THEODORICO FERRAÇO – DEM 

1º Vice-Presidente 
 

LUZIA TOLEDO – PMDB 
2º Vice-Presidente 

GLAUBER COELHO – PR 
 

2º Secretário 
 
 

LUIZ DURÃO – PDT 
4º Secretário 

 
DEM – Luciano Pereira 
PDT – Luiz Durão 
PT do B – Wanildo 
               Sarnáglia 

 
PMDB – Solange Lube 
PSB – Freitas 
PPS – Luciano Rezende 
 

 
PT – Claudio Vereza 
PRP – Dary Pagung 
PTB – José Carlos Elias 
 

 
PR – Gilsinho Lopes 
PV – Gildevan Fernandes 
PP – Nilton Baiano 
  

 

MARCELO COELHO (PDT) 
Líder do Governo 

SÉRGIO BORGES (PMDB) 
Vice-Líder do Governo 

 

DEM - ATAYDE ARMANI, ELCIO ALVARES, LUCIANO PEREIRA, THEODORICO FERRAÇO E RODNEY MIRANDA. 
 

PMDB – LUZIA TOLEDO, DOUTOR HÉRCULES, MARCELO SANTOS, SÉRGIO BORGES E SOLANGE LUBE. 
 

PT - CLAUDIO VEREZA, GENIVALDO LIEVORE, LÚCIA DORNELLAS E ROBERTO CARLOS. 
 

PR - GILSINHO LOPES, GLAUBER COELHO E JOSÉ ESMERALDO. 
 

PSB - RODRIGO CHAMOUN E FREITAS. 
 

PDT - DA VITORIA, LUIZ DURÃO E MARCELO COELHO. 
 

PV - GILDEVAN FERNANDES E SANDRO LOCUTOR. 
 

PRP – DARY PAGUNG E DR. HENRIQUE VARGAS. 
 

PT do B – WANILDO SARNÁGLIA. 
 
 

PTB - JOSÉ CARLOS ELIAS. 
 

PPS - LUCIANO REZENDE. 
 

PP – NILTON BAIANO. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO SANDRO LOCUTOR 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 122/2011 
 
Concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 

SÉRGIO MÁRIO GABARDO. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-santense ao Sr. SÉRGIO MÁRIO 
GABARDO. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 24 de outubro de 
2011. 
 

SANDRO LOCUTOR 
Deputado Estadual (PV) 

 
JUSTIFICATIVA 

 
SÉRGIO MÁRIO GABARDO, 54 anos, casado, 
natural de Nova Bassano, no interior do Rio Grande 
do Sul, agricultor. Motorista de caminhão há cerca de 
27 anos, ingressou no transporte de veículos em 1982 
para atender à montadora gaúcha Miura. Com a 
abertura do mercado e a importação de veículos, 
percebeu a necessidade de investir em tecnologia e 
inovar no transporte desses veículos devido à 
diversidade de modelos e tamanhos. 
 

Em 1989 criou a Transportes Gabardo Ltda. Cursou 
dois semestres da Faculdade de Direito na Unisinos, 
porém, devido à dificuldade financeira e de 
conciliar longas viagens com os estudos, precisou 
interromper o curso. Através de seu trabalho e luta, 
tornou-se um empresário vitorioso, embora tenha 
enfrentado, e ainda esteja enfrentando inúmeras 
dificuldades; tais como a morte prematura de seu 
único filho Mário Sérgio ocorrida em 29 de setembro 
de 2005 e o combate incessante ao cartel dos 
transportadores de veículos. 
 

Apesar do crescimento da transportadora, faz questão 
de estar presente no dia a dia da empresa e participar 
de todas as decisões estratégicas. 

Trouxe para sua vivência profissional as experiências 
adquiridas como agricultor e, especialmente, como 
motorista profissional. Participa, diretamente, da 
elaboração, estruturação e preparação do treinamento 
direcionado aos motoristas da empresa, cujo pilar é a 
conduta honesta e correta. Já foi convidado a 
ministrar palestras voltadas a área de transportes de 
veículos em diversas oportunidades, para públicos 
diferenciados. 
 

Crescendo nas adversidades, Sérgio Gabardo tornou-
se um empresário respeitado e de sucesso, que busca 
diariamente o aperfeiçoamento e o crescimento, tanto 
em sua atividade profissional, quanto em sua vida 
pessoal, de modo a tornar a atividade empresarial e 
seus relacionamentos interpessoais cada vez mais 
eficazes e prazerosos. 
 

Está no estado desde 2009 e em 2011 adquriu uma 
área de 500 mil metros quadrados em Cariacica para 
montar um centro logístico multimodal. 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2223 
 

APROVA A 4ª ALTERAÇÃO DO 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE 
DESPESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, e tendo 
em vista o que dispõe o Art. 19 da Lei Nº 9.501 de 03 
de agosto de 2010 e a Lei Nº 9.624, de 18 de janeiro 
de 2011; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Proceder na forma dos anexos I e II 
a este Ato, a 4ª Alteração do Quadro de 
Detalhamento de Despesa, publicado em 
conformidade com o Ato nº 2095, de 24 de janeiro 
de 2011. 
 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2011. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 
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ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

 
R$ 

 
CÓDIGO 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
NATUREZA 

 
F 

 
VALOR 

01.000 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

     
01.101 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 
   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO 

DA UNIDADE 
   

 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 0101 30.000,00
 Material de consumo 3.3.90.30.00 0101 150.000,00
 Serviços de Terceiro – 

Pessoa Jurídica 
 

3.3.90.39.00 
 
0101 

 
320.000,00

    
 TOTAL 500.000,00

 
 

 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO II - ANULAÇÃO 

 

 
 

CÓDIGO 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
NATUREZA 

 
F 

 
VALOR 

01.000 ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

   

     
01.101 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 
   

     
01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO 

DA UNIDADE 
 

 
 
 

 

 Locação de Mão de 
Obra 

 
3.3.90.37.00 

 
0101 

 
500.000,00

     

 TOTAL 500.000,00

 
 

ATO Nº 2245 
 
 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, EDSON PRUDÊNCIO DE 
FREITAS, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Wanildo 
Sarnáglia, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 113585/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
25 de outubro de 2011. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2246 

 
 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, JOELMA DE SOUZA MORAES LUIZ, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Wanildo 
Sarnáglia, por solicitação do próprio Deputado 
contida no processo nº 113586/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
25 de outubro de 2011. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2247 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER a gratificação de penosidade 
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os 
vencimentos, a partir de 18.10.2011, conforme o 
artigo 4º e seu parágrafo 2º do Ato nº 1442, 
publicado em 29.10.2010, ao servidor PAULO 
ROBERTO DA SILVA FILHO - matrícula nº 
201176, titular do cargo efetivo de Técnico 
Legislativo Júnior, código ETLJ, que se encontra 
no efetivo exercício das funções de direção de 
veículos no âmbito do Setor de Transportes e 
Logística. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
25 de outubro de 2011. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
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ATOS DO DIRETOR‐GERAL 
 

PORTARIA Nº 579 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, 
 

RESOLVE, considerar licenciados, os 
servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos Artigos citados pela Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94: 
 

NOME CARGO DIA ARTIGO A PARTIR 
Laureny 
Santos de 
Oliveira 

Analista em 
Tecnologia da 

Informação 
01 129 15.09.2011 

Flavia Gama 
Martins 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
01 129 16.09.2011 

Luciana 
Nascimento 
da Silva 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
01 129 19.09.2011 

Viviane 
Barbosa 
Pereira 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
02 129 22.09.2011 

Flavia Gama 
Martins 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
01 129 26.09.2011 

Luiz Temoteo 
Dias Vieira 

Analista 
Legislativo 02 129 27.09.2011 

Maria da 
Penha 
Gonçalves 
Lourenço 

Técnico 
Legislativo 

Júnior 
05 129 29.09.2011 

Wanderlanio 
Alves Lorete 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
01 129 29.09.2011 

Magda 
Carone 
Fontes 

Procurador 60 129 30.09.2011 

Edna Cosme 
Dias 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
04 129 04.10.2011 

Ana Maria 
dos Santos 

Técnico 
Legislativo 

Júnior 
02 142 06.10.2011 

Luciana 
Nascimento 
da Silva 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
01 142 07.10.2011 

Sandra Mara 
Figueiredo 
Fricks 

Assessor Júnior 
da C. Turismo e 

Desporto 
01 129 07.10.2011 

Antonio 
Cosme da 
Silva 

Assistente 
Oper. de 
Câmera e 
Produção 

01 129 10.10.2011 

Rodrigo 
Marcelo da 
Silva 

Assessor Júnior 
da Dir. de 

Infraestrutura e 
Logística 

02 129 10.10.2011 

Antonio 
Cosme da 
Silva 

Assistente 
Oper. de 
Câmera e 
Produção 

01 129 11.10.2011 

Flavia Garcia 
Alvernaz 

Supervisor 
Pedagógico da 

Esc. do 
Legislativo 

01 129 11.10.2011 

Paula Maroto 
Gasiglia 
Schwan 

Assessor Sênior 
do G. da 

Secretaria Geral 
da Mesa 

01 142 11.10.2011 

Roberta R. 
Newman 
West. 
Nuffield 

Especialista em 
Políticas 
Públicas 

01 129 11.10.2011 

Simony Silva 
de Jesus 

Assessor Júnior 
da Subd. Geral 
da Secretaria 

01 129 11.10.2011 

Thainah da 
Costa Ramos 

Assistente  
Legislativo 15 129 11.10.2011 

Fabiano 
Mendes de 
Almeida 

Assistente  
Legislativo 01 129 13.10.2011 

Frederico 
Roberto 
Ferreira Lage 

Supervisor da 
Comissão de 
Infraestrutura 

15 129 13.10.2011 

Gilda Costa 
Assessor Júnior 
do Gabinete da 
Direção Geral, 

01 129 13.10.2011 

Mirtes da 
Rocha 
Rodrigues 

Assessor Júnior 
da Coord.  Esp. 

de Rela. 
Institucionais 

14 129 13.10.2011 

Paulo Jorge 
Mattos 

Assessor Júnior 
da Dir. de Doc. 
E  Informação 

02 129 13.10.2011 

Patrick 
Buzatto 
Santana 

Assistente  
Legislativo 02 129 13.10.2011 

Simone  
Zuccolotto  
Rodrigues 

Técnico 
Legislativo 

Sênior 
01 129 13.10.2011 

Alexandro 
Carlos 
Christo da 
Silva 

Supervisor de 
G. da Liderança 

do Governo 
01 129 14.10.2011 

Flavia Garcia 
Alvernaz 

Supervisor 
Pedagógico da 

Esc. do 
Legislativo 

01 129 14.10.2011 

Paula Maroto 
Gasiglia 
Schwan 

Assessor Sênior 
do G.  da 

Secretaria Geral 
da Mesa 

01 142 14.10.2011 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 580 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar, à estagiária KARINA SCARDUA 
PEREIRA, matrícula nº 001672, no período de 01 a 
30/11/2011, de acordo com o art. 13, § 2º, de Lei nº 
11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU em 
26/09/2008. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 581 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
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 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar ao estagiário GICLEITON MADSON 
FERREIRA COSTA, matrícula nº 001673, no 
período de 04/11 a 03/12/2011, de acordo com o art. 
13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicado 
no DOU em 26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 582 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar à estagiária ANA PAULA ALVES 
AGUIAR, matrícula nº 001674, no período de 11/11 
a 10/12/2011, de acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 
11.788, de 25/09/2008, publicado no DOU em 
26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 583 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar à estagiária CASSIA DE ALMEIDA 
RODRIGUES, matrícula nº 001599, no período de 
14/11 a 13/12/2011, de acordo com o art. 13, § 2º, da 
Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicado no DOU em 
26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 584 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 

 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 936/2010, do 
servidor RUY GOBO PORTO, matrícula nº 
206152, ocupante do cargo em comissão de 
Supervisor de Transporte e Logística, código 
STL, reservando-lhe o direito de gozá-las 
integralmente em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 585 

 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, os 16 (dezesseis) dias 
restantes de férias regulamentares referentes ao 
exercício de 2011, da servidora ERNESTA 
ALMONFREY - matrícula nº 200633, titular do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior, 
código ETLJ, do Quadro Permanente, para o 
período de 17.11 a 02.12.2011. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 586 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 1085/2011, do 
servidor ADEMIR PAZOLINI - matrícula nº 
200890, titular do cargo efetivo de Técnico 
Legislativo Sênior, código ETLS, do Quadro 
Permanente, para o período de 01 a 30.12.2011. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 
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PORTARIA Nº 587 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 1137/2011, da 
servidora ALDA LUCIA GARCIA OLIVEIRA - 
matrícula nº 201532, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, do 
Quadro Permanente, para o período de 02 a 
31.01.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 588 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 936/2010, da 
servidora THATIANE LEONOR BRETAS - 
matrícula nº 206114, ocupante do cargo em comissão 
de Assistente Legislativo, reservando-lhe o direito 
de gozá-las integralmente em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 589 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2010, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 817/2010, da 
servidora ELANE DE CERQUEIRA CRUZ – 
matrícula nº 203398, titular do cargo efetivo de 
Analista em Tecnologia da Informação, código 
EATI, do Quadro Permanente, para o período de 02 a 
31.01.2012. 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 590 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2010, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 408/2010, do 
servidor ANDERSON NICOLETTI SCARIOT 
FALEIRO - matrícula nº 203220, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
do Quadro Permanente, para o período de 17.11 a 
16.12.2011. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 591 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 15 (quinze) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2011, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 
261/2011, do servidor ANTONIO AGOSTINHO 
ANHOLETTI - matrícula nº 035927, ocupante do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Coordenação Especial de Segurança Legislativa, 
código AJCESEL, para o período de 02 a 
16.01.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 592 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 16 (dezesseis) dias restantes 
das férias regulamentares referentes ao exercício de 
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2011, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
405/2011, da servidora MARIA DO CARMO 
MIRANDA – matrícula nº  200547, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Júnior, código ETLJ, 
do Quadro Permanente, para o período de 16.11 a 
01.12.2011. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 593 

 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 936/2010, do 
servidor NECTON ROBERTO CAETANO - 
matrícula nº 207010, titular do cargo efetivo de 
Analista Legislativo 1ª Categoria, código EAL, 
do Quadro Permanente, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 594 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referente ao exercício de 2011, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 936/2010, da 
servidora MELISSA MARTINS PUCCE – 
matrícula nº 201332, ocupante do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, para o período 
de 02 a 31.01.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

PORTARIA Nº 595 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 322/2011, da 
servidora JULIANA DA SILVA MAGNAGO 
COTA - matrícula nº 204826, ocupante do cargo em 
comissão de Assessor Sênior da Subdireção Geral da 
Secretaria, código ASGSDGS, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 596 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 936/2010, do 
servidor OCTAVIO LUIZ ESPINDULA - 
matrícula nº 202350, ocupante do cargo em comissão 
de Subdiretor-Geral da Secretaria, código SDGS, 
para o período de 26.12.2011 a 24.01.2012 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
ERRATA 

 
 Na Portaria nº 563, publicada em 19.10.2011, 
na parte referente a servidora MARIA DA PENHA 
GERALDO PEREIRA, 
 

Onde se lê: 
 

(...) a partir de 04.10.2011 (...) 
 
Leia-se: 
 

(...) a partir de 05.10.2011 (...) 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2011. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

                                                         

                                        PROGRAMAÇÃO – QUARTA-FEIRA – 26.10.2011 
 
HOR

A 
HORÁRIO 

ALTERNATIVO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  PANORAMA 
 

TELEJORNAL TERÇA-FEIRA DIVERSOS 

08H20 
 ESPAÇO PARCERIA 

TSE: BRASIL ELEITOR 
 

DIVERSOS  

09H00 
 

AO VIVO 
SESSÃO ORDINÁRIA 
REPERCUSSÃO 
 

TRABALHOS DO LEGISLATIVO 
ESTADUAL 

 

09H30 

 
 
 
 
 

HORÁRIO 
ALTERNATIVO 

ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ: CIÊNCIA E 
LETRAS 
 

HISTÓRIAS DE PESSOAS E 
LUGARES 

 

10H00 
ESPAÇO PARCERIA 
SBC: DE CORAÇÃO 

COMO EVITAR AS DOENÇAS NA 
TERCEIRA IDADE CARDÍACA 
 

 

10H30 

ESPAÇO PARCERIA 
ITAÚ CULTURAL: 
JOGO DE IDEIAS 
 

CRISTÓVÃO TEZZA E LUIZ 
RUFFATO 

 

11H00 

ESPAÇO PARCERIA 
TV SENADO: 
PARLAMENTO 
BRASIL 
 

DIVERSOS  

11H30 

ESPAÇO PARCERIA 
TV CÂMARA: 
DOCUMENTÁRIO 
 

CLUBE DA SEMENTE DO 
BRASIL 

 

12H00 
 MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 
 

GOVERNADOR LINDENBERG DIVERSOS 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPF: INTERESSE 
PÚBLICO 

DIVERSOS  

13H00 

 ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 
 

COMBATE À VENDA DE CARNE 
CLANDESTINA 

ANDERSON 
TEIXEIRA BATISTA, 
MÉDICO 
VETERINÁRIO DO 
IDAF 
 

13H30 

 OPINIÃO 
 

DOPPING LUIZ CARLOS 
CHIESA,  
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

14H00  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-FEIRA 
 

DIVERSOS 

14H20 
 BIOGRAFIA LEVINO FANZERES KLEBER GALVÊAS, 

PINTOR 
 

14H30 

 AÇÃO PARLAMENTAR 
 ATIVIDADE PARLAMENTAR 

DR. HÉRCULES, 
DEPUTADO 
ESTADUAL 
 



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 

15H00 
REPRISE 
QUARTA-

FEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA 
 
 
 

TRABALHOS DO LEGISLATIVO 
ESTADUAL 

 

15H30 

HORÁRIO 
ALTERNATIVO 

REPORTAGEM 
ESPECIAL 

RIO JUCU DIVERSOS 

16H00 
PERSONALIDADES MARIEN CALIXTE MARIEN CALIXTE, 

JORNALISTA 
 

16H30 SOM DA TERRA 
 

GRUPO ÁTILA VALENTIM  

17H00 

ESPAÇO PARCERIA 
SESC TV: O MUNDO 
DA ARTE 
 

GERAÇÃO 80  

17H30 
ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE 
PÚBLICO 

DIVERSOS  

18H00 

 ES EM DEBATE 
 
 

ACIDENTE DE TRABALHO ESTANISLAU TALLON 
BOZI, 
PROCURADOR REGIONAL 
DO TRABALHO DO MPT 
JOSÉ LUIZ PAZZETO DA 
DELEGACIA 
ESPECIALIZADA 
EM ACIDENTES DE 
TRABALHO 
DA POLÍCIA CIVIL

18H30 
 UM DEDO DE PROSA 

 
PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

DANIELA RAMOS, 
ESCRITORA 

19H00    AO VIVO 

SESSÃO ESPECIAL FASE P7 DO PROGRAMA DE 
CONTROLE DA POLUIÇÃO DO 
AR POR VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 

 

19H30 

     HORÁRIO  
ALTERNATIVO 

ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 
 

COMBATE À VENDA DE CARNE 
CLANDESTINA 

ANDERSON 
TEIXEIRA BATISTA, 
MÉDICO 
VETERINÁRIO DO 
IDAF 

20H00 BIOGRAFIA LEVINO FANZERES KLEBER GALVÊAS, 
PINTOR 

20H30 
MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 
 

GOVERNADOR LINDENBERG DIVERSOS 

21H00 SABOR ES QUEIJO DIVERSOS 
21H30 PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-FEIRA DIVERSOS 

22H00  PERSONALIDADES MARIEN CALIXTE MARIEN CALIXTE, 
JORNALISTA 

22H30 

 OPINIÃO 
 

DOPPING LUIZ CARLOS 
CHIESA, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

23H00 

 AÇÃO PARLAMENTAR 
 ATIVIDADE PARLAMENTAR 

DR. HÉRCULES, 
DEPUTADO 
ESTADUAL 
 

23H30  PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-FEIRA DIVERSOS 

00H00  ES EM DEBATE 
 
 

ACIDENTE DE TRABALHO ESTANISLAU TALLON 
BOZI, 
PROCURADOR REGIONAL 
DO TRABALHO DO MPT 
JOSÉ LUIZ PAZZETO DA 
DELEGACIA 
ESPECIALIZADA 
EM ACIDENTES DE 
TRABALHO 
DA POLÍCIA CIVIL

 



Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 Diário do Poder Legislativo - 5742 

 

 

ATAS DAS SESSÕES 
 

 
NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 
DE OUTUBRO 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, Dary Pagung, 
Doutor Henrique Vargas, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Genivaldo Lievore, Gilsinho 
Lopes, Glauber Coelho, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Marcelo Coelho, Nilton 
Baiano, Roberto Carlos e Rodrigo Chamoun) 

 

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

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Roberto Carlos e a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado Glauber 
Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Antes de iniciarmos os trabalhos desta 
sessão, registramos o falecimento do funcionário 
Wilbert Heringer Catrine Tecson. A pedido de vários 
servidores, amigos e colegas de trabalho registramos o 
apoio incondicional dado ao referido funcionário desta 
Casa e à família, pelos Senhores Antônio Marcos, 
Vereador pelo Município de Vila Velha, e Doutor 
Hércules, Deputado Estadual. Todos os relatos foram na 
direção de que S. Ex.as deram toda atenção possível ao 
nosso servidor, que lamentavelmente faleceu no dia 12 
de outubro de 2011. 
 

Convido o Senhor Deputado Glauber Coelho a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. (Pausa)  
 

(O Senhor Glauber Coelho lê II 
Timóteo, 3:16) 

 

O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Comungamos com as palavras 
de V. Ex.a sobre a morte do Senhor Wilbert Heringer 
Catrine Tecson.  

Requeiro a V. Ex.ª um minuto de silêncio pelo 
falecimento do Senhor Wilbert Heringer Catrine 
Tecson, e de Natália Sá Verguini Maneia que faleceu na 
quinta-feira passada, na estrada que liga o Município de 
Linhares ao distrito de Rio Bananal, estrada que tem 
ultimamente provocado muitos acidentes. 

Encaminhamos um documento ao Governo do 
Estado, para que se faça o acostamento da referida 
estrada, principalmente no trecho que liga a Ponte do 
Rio Pequeno até o trevo que dá acesso ao Município de 
Colatina, porque de fato está muito perigoso. É muito 
trânsito depois da abertura da estrada que liga o 
Município de Linhares ao de Colatina.  

Infelizmente, nessa quinta-feira passada, o 
motorista para não atingir um motoqueiro foi atacado 
por abelhas, e o automóvel acabou capotando e a 
menina Natália veio a falecer. Portanto, em nome das 
famílias de Natália Sá Verguini Maneia e do Senhor 

Wilbert Heringer Catrine Tecson, nosso funcionário, 
requeiro a V. Ex.ª um minuto de silêncio.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) - Atendendo ao requerimento do Senhor 
Deputado Atayde Armani, convido todos para se 
colocarem de pé e prestarem um minuto de silêncio em 
memória do Senhor Wilbert Heringer Catrine Tecson e 
de Natália Sá Verguini Maneia. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem)  
 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Luciano Rezende e Sandro Locutor) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da nonagésima quarta sessão 
ordinária, realizada em 11 de outubro de 2011. (Pausa)  
 

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

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Aprovada a ata como lida. 

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 08/2011 
 

Vitória, 10 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 

 
Solicitamos a Tribuna Popular do dia 07 

(segunda feira) de Novembro de 2011, em que o Sr.ª 
LOURDILENE MOZZER, falará sobre a ESCOLA 
DE SURDOS DE VILA VELHA. 

 
Atenciosamente, 

 
DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual - PMDB 
 
Ao  
Ex.mo Sr. 
RODRIGO CHAMOUN 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Defiro. 

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

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
FRENTE PARLAMENTAR PELO FIM DO VOTO 

SECRETEO 
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OFÍCIO N.º 01/2011 
 

Vitória, 07 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Cabe-nos comunicar a V. Ex.a, que em reunião 
realizada no dia 05 de outubro de 2011, foi instalada a 
Frente Parlamentar pelo Fim do Voto Secreto, 
autorizada pelo Ato n.º 2114, de 27 de setembro de 
2011, quando foram eleitos para Presidente , o 
Deputado Doutor Hércules, para Vice-Presidente, o 
Deputado Theodorico Ferraço e para Secretário 
Executivo, o Deputado Rodney Miranda. 

 
Respeitosamente, 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
Ao  
Ex.mo Sr. 
RODRIGO CHAMOUN 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Ciente. 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 248/2011 
 

Vitória, 10 de outubro de 2011. 
 
Assunto: Justificativa de ausência na Sessão Ordinária 
do dia 10 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com base no artigo 23, § 1º, III combinado 
com o artigo 305, §§ 6º e 7º do Regimento Interno – 
Resolução 2.700/2009 vimos justificar a ausência na 
Sessão Ordinária do dia 10 de outubro de 2011. 
  

Atenciosamente, 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual – PMDB 

Vice-Líder do Governo 
 

Ao  
Ex.mo Sr. 
RODRIGO CHAMOUN 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Justificada a ausência. À Secretaria.  

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 198/2011 

 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 

 
Submeto à elevada apreciação dessa Casa de 

Leis, o anexo Projeto de Lei Complementar que trata da 
criação, na estrutura administrativa da Secretaria de 
Estado de Governo, da Coordenação Estadual Sobre 
Drogas que integrará o Sistema Estadual de Políticas 
Públicas Sobre Drogas, instituído pelo Decreto Nº 
1.900-R, de 09 de agosto de 2007, publicado no Diário 
Oficial do Estado em 17 de agosto de 2007.  

O momento social é preocupante, pois o uso 
indevido de drogas lícitas e ilícitas, em todos os cantos 
do Brasil, está desintegrando as famílias e a sociedade, 
principalmente no que tange ao uso do crack. Assim, 
reagir a essa tragédia social é tarefa do Poder Público 
nos níveis federal, estadual e municipal com o 
envolvimento e a participação efetiva da sociedade civil 
organizada.  

Foi pensando no aumento do consumo de crack 
e nas dificuldades do Estado em oferecer tratamento aos 
dependentes que o Governo Federal, em 2010, lançou o 
Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras 
Drogas, destinando R$ 409 milhões para sua execução. 

O Plano tem por objetivo disponibilizar leitos e 
a ampliação dos serviços de atenção aos usuários de 
crack e outras drogas e a qualificação de toda a rede 
integral para assistência aos usuários no país que 
permitirão intensificar as ações de prevenção do 
problema, do tratamento dos dependentes e do combate 
ao tráfico de drogas, com uma abordagem intersetorial.  

No Espírito Santo essa realidade não é 
diferente, o aumento cada vez maior do consumo de 
drogas lícitas e ilícitas, o tráfico de drogas e a violência 
deste decorrente, vêm acarretando sérias consequências 
a sociedade capixaba.  

No ano de 2011, segundo a Assessoria de 
Comunicação da Superintendência de Polícia Federal do 
Espírito Santo foram apreendidas no Estado 28.003kg 
de pasta base, 18,08kg de cocaína, 202.90kg de 
maconha e 8,92 kg de crack. 

Dados da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e Defesa Social – SESP dão conta de que foram 
apreendidos na Grande Vitória, nesse primeiro 
semestre, 94,77Kg de maconha, 22,70Kg de cocaína, 
27,62Kg de crack e 13,53Kg de pasta base. 

A Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, de 
janeiro a agosto de 2011, informa que dos 4.486 
ingressos no Sistema Penitenciário Estadual, 1.367 
foram em decorrência do tráfico ou associação para o 
tráfico, perfazendo um total de 30,47% das entradas no 
Sistema.  
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Em virtude das consideráveis demandas da 
sociedade capixaba em consequência do uso e do tráfico 
de drogas, o Governo do Estado objetivando enfrentar a 
crescente onda de violência propõe a criação de uma 
Coordenação Estadual Sobre Drogas.  

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à 
apreciação dessa Casa Leis o incluso Projeto de Lei 
Complementar objetivando criar a Coordenação 
Estadual Sobre Drogas para articular e mobilizar os 
órgãos públicos e entes federados, bem como a 
sociedade civil organizada para o enfrentamento dessa 
problemática, visando o desenvolvimento de ações 
eficazes para o combate às drogas, na busca da paz e 
tranquilidade a sociedade e à família capixaba, tão 
angustiada com os problemas decorrentes do uso 
indevido de drogas.  

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 a abril/2011. 

Certo de poder contar com o irrestrito apoio de 
Vossa Excelência e seus dignos pares, subscrevo-me. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 25/2011 
 
Cria a Coordenação Estadual Sobre 
Drogas e dá outras providências.  
 

Art. 1º Fica criada e incluída na estrutura 
organizacional básica da Secretaria de Estado do 
Governo - SEG, em nível de Gerência a Coordenação 
Estadual Sobre Drogas que passa a integrar o Sistema 
Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas.  

 
Art. 2º À Coordenação Estadual Sobre Drogas 

compete: 
 

I - articular e apoiar a efetivação das 
ações que integram o Sistema Estadual 
de Políticas Públicas Sobre Drogas; 
 
II - coordenar a capacitação e 
formação de agentes multiplicadores 
nos diversos segmentos da sociedade 
para as ações sobre drogas; 
 
III - coordenar em conjunto com os 
órgãos afins a organização da rede de 
atenção aos usuários de drogas, 
dependentes químicos e familiares nos 
termos das normas vigentes;  
 
IV - gerir o Fundo Estadual 
Antidrogas;  
 
V - apoiar órgãos públicos e privados, 
com ou sem fins lucrativos, que 

desenvolvam ações sobre drogas, por 
meio de apoio técnico, capacitação e 
transferência de recursos financeiros;  
 
VI - coordenar e financiar ações 
relacionadas a estudos, pesquisas e 
avaliações sobre drogas;  
 
VII - fomentar, orientar e acompanhar 
o processo de municipalização da 
política sobre drogas, estimulando a 
criação de Conselhos Municipais sobre 
Drogas; 
 
VIII - elaborar, coordenar e divulgar 
campanhas permanentes sobre drogas; 
 
IX - criar e manter um sistema de 
informação atualizado das ações sobre 
drogas integradas ao Conselho 
Estadual sobre Drogas - COESAD, 
visando o constante aprimoramento; 
 
X - garantir o cumprimento das 
deliberações do COESAD; 
 
XI - demandar propostas de ações para 
deliberação do COESAD; 
 
XII - desenvolver outras atividades 
correlatas. 
 

Parágrafo único. A Coordenação Estadual 
sobre Drogas é o órgão articulador das políticas 
setoriais, cabendo aos órgãos afins a execução das 
atividades em suas áreas de competências. 

 
Art. 3º Fica transferido da Secretaria de Estado 

da Justiça - SEJUS para a Secretaria de Estado do 
Governo - SEG, o Conselho Estadual Sobre Drogas - 
COESAD, vinculando-se ao Secretário de Estado do 
Governo.  

 
Parágrafo único. Fica transferida da Secretaria 

de Estado da Justiça - SEJUS para a Secretaria de 
Estado do Governo – SEG, a Secretaria Executiva do 
Conselho Estadual Sobre Drogas – COESAD. 

 
Art. 4º O Fundo Estadual Antidrogas, criado 

pela Lei nº. 7.743, de 13 de abril de 2004, passa a 
denominar-se Fundo Estadual sobre Drogas - FESAD. 

 
Art. 5º Fica transferido da Secretaria de Estado 

da Justiça - SEJUS para a Secretaria de Estado do 
Governo - SEG, o Fundo Estadual Sobre Drogas - 
FESAD, criado pela lei nº. 7.743, de 13 de abril de 
2004, a ser gerido pela Coordenação Estadual Sobre 
Drogas, por meio da Gerência do Fundo Estadual Sobre 
Drogas. 

 
§ 1º Fica atribuído ao Coordenador Estadual 

Sobre Drogas o gerenciamento e a ordenação das 
despesas relativa ao Fundo Estadual Sobre Drogas – 
FESAD 
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§ 2º Ficam transferidas para a Secretaria de 
Estado do Governo- SEG, todas as atividades 
relativas ao Fundo Estadual Sobre Drogas - FESAD, 
atribuídas à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, 
pela Lei nº 7.743, de 13.04.2004. 

 
Art. 6º Ficam criadas e incluídas na estrutura 

organizacional básica, em nível de execução 
programática, da Secretaria de Estado do Governo - 
SEG, 04 (quatro) gerências com atuações nas áreas 
de estudos, pesquisas e avaliação; municipalização e 
divulgação da política sobre drogas; capacitação, 
articulação e mobilização e do Fundo Estadual Sobre 
Drogas, subordinadas hierarquicamente à 
Coordenação Estadual Sobre Drogas. 

 
Art. 7º A representação gráfica da estrutura 

organizacional básica da Secretaria de Estado do 
Governo- SEG, e a constante do anexo I, que integra 
esta lei complementar. 

 
Art. 8º À Gerência de Estudos, Pesquisa e 

Avaliação compete estimular estudos, pesquisas e 
avaliação que permitam incrementar o conhecimento 
sobre as drogas e suas consequências, visando subsidiar 
as ações nesta área; criar e manter um sistema de 
informação atualizado das ações sobre drogas integrado 
ao Conselho Estadual Sobre Drogas - COESAD, 
visando o constante aprimoramento; realizar pesquisas 
regulares para levantamento epidemiológico do uso 
indevido de drogas no Estado; reunir, manter, analisar, 
avaliar e publicar dados referentes a drogas lícitas e 
ilícitas; promover, apoiar, realizar e coordenar ações 
que resultem em conhecimento sistematizado sobre 
drogas; propor convênios, acordos, contratos e ajustes 
com organizações governamentais e não 
governamentais de ensino e de pesquisa; elaborar 
estudos, emitir pareceres e divulgar novos 
conhecimentos sobre a relação dos usuários de drogas 
com o trabalho, a educação, o lazer e a família; outras 
atividades correlatas  

 
Art. 9º À Gerência de Municipalização e 

Divulgação da Política Sobre Drogas compete fomentar, 
orientar e acompanhar o processo de implantação da 
municipalização da Política sobre Drogas no Estado; 
estimular a criação de conselhos municipais sobre 
Drogas; identificar, mobilizar, estimular e articular as 
ações, as iniciativas e os serviços sobre drogas, 
objetivando a integração dos trabalhos na área; habilitar 
e manter um cadastro informativo das instituições que 
atuam na área de dependência química; estimular e 
promover o intercâmbio de informações entre as 
diversas instituições que atuam na área; propor 
convênios, acordos, contratos e ajustes entre as diversas 
instituições objetivando parcerias para consecução de 
seus objetivos; informar a sociedade a respeito das 
implicações do uso indevido de drogas; divulgar as 
diversas ações na área; promover e supervisionar 
campanhas educativas relacionadas ao uso de drogas, na 
área de sua competência; sistematizar e divulgar, no 
âmbito estadual, as iniciativas, ações e campanhas de 

prevenções ao uso de drogas, por meio de sites, 
jornais, fóruns, seminários, semana estadual sobre 
drogas e workshop; fomentar, apoiar e promover 
debates e eventos visando o intercâmbio de 
informações e experiências; outras atividades 
correlatas. 

 
Art. 10. À Gerência de Capacitação, 

Articulação e Mobilização compete informar, 
capacitar e formar profissionais, gestores, conselheiros 
estaduais e municipais, entre outros, para atuar nas 
questões sobre drogas e fomentar a efetivação de 
planos, projetos e programas que integram o Sistema 
Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas; elaborar, 
implantar, coordenar, articular, implementar, monitorar 
e fomentar programas e projetos, apoiando técnica e 
financeiramente as iniciativas, integrando as ações de 
prevenção do uso de drogas; promover e estimular o 
intercâmbio institucional e profissional com as 
entidades credenciadas a desenvolver programas de 
prevenção ao uso de drogas; fomentar e promover um 
programa de capacitação em ações preventivas; propor 
parcerias visando integrar os serviços e iniciativas de 
prevenção; outras atividades correlatas. 

 
Art. 11. À Gerência do Fundo Estadual sobre 

Drogas compete gerir o Fundo que tem por objetivo a 
captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados 
exclusivamente à execução das ações sobre drogas, nos 
termos da Lei nº. 7.743, de 13.04.2004; armazenar os 
bens oriundos de apreensões com perdimento em favor 
da União, objeto do crime de tráfico ilícito de drogas e 
outros recursos destinados aos Fundos Estadual e 
Nacional Antidrogas; realizar e promover a 
regularização e a alienação de bens com definitivo 
perdimento apreendidos no tráfico de drogas; 
acompanhar, analisar e executar procedimentos 
relativos à gestão do Fundo Estadual Sobre Drogas; 
atuar, perante os órgãos do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e Policiais, na obtenção de 
informações sobre processos que envolvam a apreensão, 
em decorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, 
realizando o controle do fluxo, a manutenção, a 
segurança e o sigilo das referidas informações, mediante 
sistema de gestão atualizado; analisar e emitir parecer 
sobre projetos desenvolvidos com recursos parciais ou 
totais do Fundo Estadual Sobre Drogas; planejar e 
coordenar a execução orçamentária e financeira do 
Fundo Estadual Sobre Drogas; e as demais atribuições 
descritas no art. 4º da Lei nº 7.743, de 13.04.2004. 

 
Art. 12. Ficam criados os cargos de provimento 

em comissão para atender as necessidades específicas 
da Secretaria de Estado do Governo - SEG, constantes 
do anexo II, que integra esta lei complementar.  

 
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a 

proceder as alterações necessárias no plano plurianual 
para o quadriênio 2012 - 2015, e abrir os créditos 
necessários ao cumprimento desta lei complementar. 

 
Art. 14. Esta lei complementar entra em vigor 

na data de sua publicação.  
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ANEXO I - A QUE SE REFERE O ART. 7°

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG
S
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SECRETÁRIO DE ESTADO

SUBSECRETARIA DE ESTADO DO
GOVERNO PARA ASSUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

GERÊNCIA DE ATOS 
LEGISLATIVOS

GERÊNCIA DO 
CERIMONIAL

GABINETE DO GOVERNADOR

GERÊNCIA  DE CAPACITAÇÃO, 
ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

GOVERNADOR

GRUPO DE APOIO AO GABINETE

GRUPO DE PLANEJ. E 
ORÇAMENTO 

GRUPO DE RECURSOS 
HUMANOS

CONSELHO SUPERIOR DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO

SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE 
GESTÃO DO GABINETE DO 

GOVERNADOR

ASSESSORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DO 
CERIMONIAL

GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO  
ESTADUAL SOBRE 
DROGAS - COESAD

COORDENAÇÃO  
ESTADUAL SOBRE 

DROGAS 

GERÊNCIA DE 
MUNICIPALIZAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA 
SOBRE DROGAS

GERÊNCIA DE ESTUDOS, 
PESQUISAS E AVALIAÇÕES 

GERÊNCIA DO FUNDO 
ESTADUAL SOBRE DROGAS
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Anexo II - Cargos de provimento em comissão criados, a que se refere ao Artigo 12. 
 

Nomenclatura Ref. Quant Valor Valor Total 
Coordenador Estadual 
sobre Drogas  QCE-01 01 7.825,37 7.825,37 

Gerente QCE-03 04 4.815,62 19.262,48 
Assessor Especial 
Nível II QCE-05 01 2.407,81 2.407,81 

Assessor Técnico  QC-02 02 1.236.38 2.472,76 

Total Geral  08  31.968,42 

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

 
Especificação Mensal 2011 2012 
Criação de cargos comissionados 31.968 116.043 467.691 

Impacto Orçamentário Financeiro 31.968 116.043 467.691 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa da Cidadania, de Saúde, 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 199/2011 

 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho à apreciação dessa Assembleia 

Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
alteração do “Anexo V – Entidades Aptas a Receberem 
Transferências a Título de Subvenções Sociais, 
Contribuições Correntes e Auxílios”, constante da Lei 
Orçamentária Anual Nº 9.624, de 18 de janeiro de 2011, 
assim especificado: 

Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, com a inclusão 
da Entidade “Mosteiro Zen Morro da Vargem - 
MZMV” no Quadro Demonstrativo de Contribuições 
Correntes conforme Anexo I e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios conforme Anexo II. 

 
- Secretaria de Estado de Esportes e 
Lazer, com a inclusão das Entidades “ 
Federação de Futebol Sete Society 
do Espírito Santo – F.F.S.S.E.S”, 
“Federação Capixaba de Boxe” e 
“Federação Capixaba de Futebol 7 
Society” no Quadro Demonstrativo de 
Contribuições Correntes conforme 

Anexo III e a Entidade “Associação de 
Moradores do Bairro COHAB” no 
Quadro Demonstrativo de Auxílios 
conforme Anexo IV. 
 

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

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 341/2011 
 
Inclui Entidades no Quadro 
Demonstrativo de Contribuições 
Correntes e no Quadro Demonstrativo 
de Auxílios, no Anexo V da Lei 
Orçamentária nº 9.624, de 18 de 
janeiro de 2011, para o fim que 
especifica. 
 

Art. 1º Ficam incluídas no “Anexo V – 
Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título 
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e 
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária Anual Nº 
9.624, de 18 de janeiro de 2011, na Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca e na Secretaria de Estado de Esportes e 
Lazer, as entidades constantes no Quadro 
Demonstrativo de Contribuições Correntes conforme 
Anexos I e III e no Quadro Demonstrativo de Auxílios 
conforme Anexos II e IV.  

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

publicação. 
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ANEXO I 
  
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Contribuições Correntes   
Órgão: 31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQUICULTURA E PESCA Município: 
Unidade Orçamentária: 31.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
    
MOSTEIRO ZEN MORRO DA VARGEM-MZMV IBIRAÇU 

  
ANEXO I 

  
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Contribuições Correntes   
Órgão: 31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQUICULTURA E PESCA Município: 
Unidade Orçamentária: 31.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
    
MOSTEIRO ZEN MORRO DA VARGEM-MZMV IBIRAÇU 

 
ANEXO II 

  
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Auxílios   
Órgão: 31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA Município: 
Unidade Orçamentária: 31.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
    
MOSTEIRO ZEN MORRO DA VARGEM-MZMV IBIRAÇU 

 

ANEXO III 
  
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Contribuições Correntes   

Órgão: 39.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 
Município: 

Unidade Orçamentária: 39.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
    
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO ESPÍRITO SANTO - F.F.S.S.E.S COLATINA 
FEDERAÇÃO CAPIXABA DE BOXE VILA VELHA 
FEDERAÇÃO CAPIXABA DE FUTEBOL 7 SOCIETY VITÓRIA 
    

 

ANEXO IV 

  

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Auxílios   

Órgão: 39.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 
Município: 

Unidade Orçamentária: 39.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
    
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO COHAB JOÃO NEIVA 
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O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Publique-se. À Comissão 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 200/2011 
 

Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho à apreciação dessa Assembléia 

Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
alteração no “Anexo V – Entidades Aptas a 
Receberem Transferências a Título de Subvenções 
Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios”, 
constante da Lei Orçamentária Anual Nº 9.624, de 18 
de janeiro de 2011, com a inclusão do Quadro 
Demonstrativo de Contribuições Correntes na 
Secretaria Estado de Economia e Planejamento com a 
entidade AMUNES – Associação dos Municípios 
do Estado do Espírito Santo, conforme anexo I do 
Projeto de Lei. 

Desta forma, submeto a aprovação por essa 
Casa de Leis, do incluso projeto de lei que permitirá a 

adequação do orçamento vigente às necessidades da 
Administração Pública Estadual. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 342/2011 
 
Altera o Anexo V – “Entidades 
Aptas a Receberem Transferências 
a Título de Subvenções Sociais, 
Contribuições Correntes e 
Auxílios”, da Lei Orçamentária 
Anual Nº 9.624, de 18 de janeiro de 
2011. 
 

Art. 1º Fica incluído no “Anexo V – 
Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título 
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e 
Auxílios”, da Lei Orçamentária Anual Nº 9.624, de 
18 de janeiro de 2011, o Quadro Demonstrativo de 
Contribuições Correntes da Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento, com a entidade AMUNES 
– Associação dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, conforme anexo I. 

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

publicação. 
 

ANEXO I 
  

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Contribuições Correntes   
Órgão: 27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E 
PLANEJAMENTO 

Município: 

Unidade Orçamentária: 27.101 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

VITÓRIA 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. À Comissão 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 201/2011 
 

Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 

 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo projeto de lei que objetiva 

revogar o artigo 2º da Lei nº 7989, de 18.05.2005, 
considerando que, ao revés de outras alienações 
previstas no Decreto nº 1110-R, de 12.02.2002, a 
previsão constante do seu artigo 100 é que, à 
permuta, não incide as exigências de finalidade ou 
destinação específica do imóvel, mas, tão somente, 
atender a conveniência e ao interesse da 
Administração Pública Estadual. 

A Lei nº 7989/2005 autorizou o Poder 
Executivo a permutar com o Município de João 
Neiva uma casa em mau estado de conservação, de 
propriedade do Estado, por uma área daquela 
municipalidade onde está instalada a Delegacia de 
Polícia. 

Todavia, em 2009, a Prefeitura Municipal 
comunicou ao Setor de Patrimônio da SEGER a 
construção da biblioteca, prevista no artigo 2º da Lei 
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nº 7989/2005 em terreno diverso, de acordo com o 
convênio firmado entre o Estado e o Município, 
ocasião em que o município ainda teria interesse na 
permuta, razão porque estou apresentando a essa 
Casa de Leis o projeto de lei revogando o citado 
artigo da Lei. 

Pelas razões expostas espero o acolhimento 
do projeto de lei em apreço, aguardando sua 
aprovação. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 343/2011 
 
Revoga dispositivo da Lei nº 7989, de 
18.05.2005. 

 
Art. 1º Fica revogado o artigo 2º da Lei nº 

7989, de 18 de maio de 2005. 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. Após o cumprimento 
do 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 202/2011 
 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao pleito formulado pelo 
Deputado Genivaldo Lievore no Requerimento n.º 
383/2011, encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis cópias reprográficas da EMI N.º 017/2011/GS-
SEAMA e do Anexo que detalha os recursos 
financeiros repassados ao FUNDÁGUA, resultantes 
dos royalties de petróleo e gás natural, referente ao 
período 2008/2011. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Ciente. Ao Deputado Genivaldo 
Lievore, por cópia. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 203/2011 
 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis cópia reprográfica da EMI N.º 
094/SETOP/GS/2011 com a qual o Secretário 
daquela Pasta encaminhou cópias das apólices de 
Seguro de Responsabilidade Civil das 
Permissionárias do Transporte Público da Região 
Metropolitana da Grande Vitória, atendendo o pleito 
formulado pelo Deputado Gilsinho Lopes no 
Requerimento n.º 347/11. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Ciente. Ao Deputado Gilsinho 
Lopes, por cópia. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 204/2011 
 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao pleito do Deputado Doutor 
Hércules, formulado pelo Requerimento n.º 
258/2011, encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis cópias reprográficas do OF/SESA/GS/N.º 
856/11 e das relações de investimentos realizadas 
pela Secretária de Estado da Saúde no município de 
Vila Velha, bem como a previsão de novos 
investimentos naquele município. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 
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O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Ciente. Ao Deputado Doutor Hércules, 
por cópia. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 205/2011 

 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao Requerimento n.º 338/2011, da 
lavra do Deputado Theodorico Ferraço, sobre os 
critérios adotados para a escolha de diretores de escolas 
estaduais, encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis o OF/SEDU/N.º 973, datado de 28.09.2011, onde 
o Secretário daquela Pasta completa informação sobre o 
assunto. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Ciente. Ao Deputado Theodorico 
Ferraço, por cópia. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 206/2011 

 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 5.º da 
Lei n.º 7457/2003 e 56, XIII, das Constituição Estadual, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis cópias 
dos Termos de Acordo INVEST-ES n.os 225/2011 e 
230/2011, emitidos pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, com as publicações das respectivas resoluções 
no Diário Oficial do Estado. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Ciente. À Comissão 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 207/2011 
 
Vitória, 14 de outubro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis cópia reprográfica do extrato do Termo de 
Acordo Investe-ES n.º 164/11 acompanhado das 
respectivas cópias das publicações das resoluções do 
Comitê de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado – INVEST-ES, atendendo ao 
disposto no artigo 5.º da Lei n.º 7457/2003. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 
 

PROJETO DE LEI N.º 336/2011 
 

Declara de Utilidade Pública a 
“Sociedade Musical Lira de Ouro 
Guaraquiçaba” do Bairro Centro, no 
município de Guarapari. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º -Fica declarada de Utilidade Pública a 

“Sociedade Musical Lira de Ouro Guaraquiçaba” 
do Bairro Centro, no município de Guarapari. 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 1.º de setembro de 2011. 

 
RODRIGO CHAMOUN 

Presidente 
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 
GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
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JUSTIFICATIVA 
 

A “Sociedade Musical Lira de Ouro 
Guaraquiçaba” do Bairro Centro, no município de 
Guarapari é uma associação civil, com personalidade 
jurídica, sem fins lucrativos, fundada em 22/01/05, com 
um pouco mais de 6 anos de funcionamento, sendo 
reconhecida pela população como uma entidade de 
importante relevância na missão de promover, divulgar 
e incentivar a cultura musical em caráter social entre 
seus associados e a comunidade Guarapariense. 

Além da respeitável missão, a Sociedade 
Musical Lira de Ouro Guaraquiçaba dedica-se a 
promover, permanentemente, a não discriminação 
qualquer de raça, cor, sexo ou religião, bem como se 
fará representar por escudo, uniformes e bandeiras 
próprios, confeccionados nas cores azul-marinho, 
branco, cinza e bege, oficiais da associação. 

Por isso, é imprescindível o apoio dos nobres 
pares à aprovação da lei, principalmente, para a 
manutenção Sociedade Musical Lira de Ouro 
Guaraquiçaba.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 
 

PROJETO DE LEI N.º 337/2011 
 

Denomina “José Antônio de 
Miranda”, o Ginásio de Esportes 
Polivalente em Guarapari situado a 
Rua Lauro Simões, nº 366 - 
Itapebussu. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º- Fica denominado “José Antônio de 

Miranda”, o Ginásio de Esportes Polivalente, situado a 
Rua Lauro Simões, nº 366 – Itapebussu, Guarapari, ES. 

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

publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 28 de setembro de 

2011. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

JUSTIFICATIVA 
 

José Antonio de Miranda, falecido em 18 de 
julho de 2011, portador do CPF 451. 593. 607-78 e 
Carteira de Identidade sob o RG 296.727, nasceu em 
Guarapari/ES, cidade do litoral sul capixaba, em 10 
de dezembro de 1955. Filho de Virgolino Antonio de 
Miranda (pescador) e Benedita Silva Miranda 
(lavadeira), trabalhou durante anos no Radium Hotel, 
suas irmãs Maria das Graças Miranda Alves e Vera 
Maria Miranda da Silva (ambas professoras). 

Graduou-se em História no município de 
Colatina/ES, em seguida cursou mestrado pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte/MG, iniciou cedo sua carreira no 
magistério, tendo trabalhado nas seguintes escolas: 

 
- Escola de 1º e 2º Grau Rui Barbosa 
(Rede Particular – Professor de 
diversas disciplinas); 
 
- Escola de 1º e 2º Grau Roberto 
Calmon (CNEC); 
 
- Escola de 2º Grau Guarapari – 
“Escola Normal” (Rede Pública 
Estadual); 
 
- Escola de Ensino Fundamental 
Presidente Costa e Silva (Rede 
Pública Municipal, nesta escola atuou 
como diretor, sendo de se destacar a 
criação da banda marcial e a 
construção da quadra poli esportiva 
que leva o nome de sua mãe); 
 
- Escola de Ensino Fundamental 
Constantino José Vieira (Rede 
Pública Municipal - Coordenador); 
 
- Escola de Ensino Médio Doutor 
Silva Melo (Rede Publica Estadual); 
 
- Escola de Ensino Fundamental 
Florisbela Lino Bandeira (Rede 
Pública Municipal); 
 
- Escola de Ensino Fundamental 
Lucia Sasso Bandeira (Rede Pública 
Municipal); 
 
- Escola de Ensino Fundamental e 
Médio Angélica Paixão (Diretor). 
 

Atuou ainda no Departamento de Projetos da 
Secretaria Municipal de Educação de Guarapari. 

José Antonio de Miranda, destacou-se por 
colocar “ordem na casa”, resolvendo problemas 
administrativos e pedagógicos, principalmente com 
relação a infra-estrutura e disciplina das instituições 
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por onde passou. Também dedicou seus últimos anos 
de vida a Escola Estadual Angélica Paixão, onde 
como diretor. Sempre priorizou a organização 
escolar, como por exemplo a hora do Hino Nacional 
todas as quintas feiras, uma oração toda manhã no 
início das aulas. Em sua gestão, atuou de maneira 
distinta, mas tinha a qualidade de convencer as 
pessoas de suas convicções. Na última escola onde 
foi diretor apoiou a criação de um Grêmio Estudantil, 
estimulando a participação política e social dos 
alunos. Lutou com muita força para conseguir que o 
Governo do Estado cobrisse a quadra onde os alunos 
faziam as aulas de educação física, não tendo visto a 
conclusão da obra. José Antonio de Miranda, faleceu, 
aos 55 anos, no último mês de julho do corrente, 
quando lutava contra um câncer. 

O professor deixou o modelo de sua nobreza, 
a imagens de suas virtudes e do seu empenho e 
dedicação a educação, além de exemplo de homem 
de bem, amado e respeitado por toda comunidade de 
Guarapari. 

Por todo o exposto, está sobejamente 
comprovada a importância da homenagem, solicito o 
apoio dos meus nobres pares para a aprovação da 
matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. À Comissões de 
Justiça, na forma do art. 276 do Regimento Interno. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
96/2011 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Sr. José Mariano Benincá 
Beltrame. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. JOSÉ MARIANO 
BENINCÁ BELTRAME. 

 
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
Sala de Sessões, 11 de outubro de 2011. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA 
 

Funcionário Público Federal, JOSÉ 
MARIANO BENINCÁ BELTRAME, nascido no 
Estado do Rio Grande do Sul, Secretário de 
Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Delegado de 
Policia Federal, cidadão de ilibada reputação, dedica 
de coração e alma a sua profissão, presta relevantes 
serviços a sociedade capixaba, pelo bom 
relacionamento e espontaneidade no intercambio com 
as autoridades da área de segurança do nosso Estado, 
cooperando e transferindo informações e tecnologia.  

Conceder o Título de cidadania a este nobre 
cidadão que dedica sua vida aos seus propósitos é um 
reconhecimento ao seu esforço, dedicação e zelo com 
que sempre trabalhou em favor do bom 
relacionamento com este Estado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
97/2011 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Celso Carlos de 
Souza. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Celso Carlos de Souza. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. 

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual – DEM 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Celso Carlos de Souza, nascido em Mantena 
(MG), solteiro, empresário no ramo de tintas 
imobiliárias e automotivas.  

Em 2000, fundou a Empresa Tinta Antares, 
localizada na Rodovia BR 381 - Barra de São 
Francisco/Mantena, dando continuidade à linha de 
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produtos fabricados pela Tecno Química, com mais 
de 29 anos de atuação no mercado de complementos 
automotivos. 

Com linhas diversificadas de tintas 
imobiliárias e automotivas, a Tinta Antares 
atualmente atende principalmente os mercados do 
Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. 
A empresa tem planos de comercializar os produtos 
para toda a região Nordeste, e com meta para os 
próximos anos, estender essa atuação para todo o 
país. 

A Tinta Antares, está sempre inovando e 
lançando novas embalagens das linhas de tintas 
acrílicas Antares e Veja e da linha automotiva 
Condor, proporcionando uma ótima imagem dos 
produtos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
98/2011 

 
Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense a Eugênio José Faria da 
Fonseca. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Eugênio José Faria da Fonseca. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 

na data da sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. 

 
LUIZ DURÃO 

Deputado Estadual - PDT 
4º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Eugênio José Faria da Fonseca, 52 anos, 

solteiro, é natural de Bom Despacho-MG. 
 

Sumário de Qualificações 
 

Profissional com mais de 20 anos de 
experiência na área de comunicação social e 
empresarial, e Relações Institucionais, com amplo 

conhecimento na gestão de procedimentos 
administrativos, comerciais, no relacionamento com 
comunidades, órgãos públicos estaduais e federais, 
ONG’s, imprensa, agências de Publicidade, na 
elaboração de campanhas publicitárias e na definição 
de estratégias de comunicação interna e externa. 
Além de larga experiência no gerenciamento de 
situações críticas e administração de crises. 

Professor do Curso de Comunicação Social – 
cadeira de planejamento, concursado da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas 
até 2002. 

Premiado por vários projetos e programas de 
comunicação desenvolvidos – Prêmio Aberje local e 
nacional e Prêmio Opinião Pública do CONRERP/SP 

Mestre em Administração pela PUC Minas / 
Fundação Dom Cabral em 2003. Tema estudado na 
dissertação: A Construção da Imagem Organizacional. 

Pós-Graduado em Comunicação e Gestão 
Empresarial pela PUC Minas em 1996. Em Meio 
Ambiente para Jornalistas pela Fundação Getulio 
Vargas em 2006 e em Cidade e Territórios pela UFRJ 
(em andamento). 

Graduado em Comunicação Social com 
habilitação em Relações Públicas pela Faculdade de 
Ciências e Letras de Belo Horizonte em 1986. 

Em 2008 assumiu a função de Coordenador 
Executivo de Relações Institucionais (Gerente Geral), 
onde passou a atuar como representante intitucional da 
companhia no relacionamento com as lideranças e 
comunidade do Espírito Santo. Nesta nova função tenho 
a missão coordenar as ações orientadas para a 
construção e manutenção de relacionamentos 
sustentáveis com os públicos de interesse da Vale, no 
Estado do Espírito Santo, cuidando dos assuntos 
institucionais que visam a harmonia entre os interesses 
da empresa e das instituições e entidades públicas e 
privadas e com a comunidade de modo geral. 

 
Principais Atribuições 

 
- Gerência - gerenciamento de equipe composta 

por profissionais atuando no desenvolvimento das 
diversas atividades relativas a comunicação interna e 
externa, assessoria de imprensa, planejamento de 
relações públicas, estratégias de publicidade e 
marketing, relacionamento com as comunidades, 
administração de situações críticas e gerenciamento de 
crise, preparação de executivos no realcionamento com 
a imprensa, definição de estratégias empresarias, 
construção e manutenção da imagem corporativa, 
administração orçamentária, planejamento anual, 
sistematização de processos, documentação, 
contratação de fornecedores, relacionamento com 
agências de publicidade e de pesquisas, planejamento 
e implementação de programas de desenvolvimento, 
integração e motivação de equipe. 

 
- Relações Públicas - Desenvolvimento de 

programas e projetos de relacionamento da empresa 
com os seus diversos públicos, incluindo ações 
voltadas para clientes, empregados, autoridades 
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locais, estaduais e federais e comunidades. Definição 
de estratégias e execução de programas de visitas 
institucionais, de lideres comunitários e de clientes a 
áreas industriais. Elaboração de estratégias para a 
realização e execução de eventos comemorativos, 
inaugurações, seminários e cursos. Elaboração de 
palestras e relatórios de acompanhamento, criação de 
instrumentos de aferição e medição de resultados, 
desenvolvimento de padrões de atendimento a 
clientes e linha de brindes. Criação de veículos de 
comunicação interna e externa, campanhas 
institucionais e motivacionais para empregados, 
acompanhamento de processos de acordos salariais, 
programas de melhorias contínuas, sistematização e 
otimização de processos. 

 
- Publicidade e Marketing - Elaboração de 

processos de licitação para contratação de agências, 
relacionamento diário com agências de publicidade. 
Definição de estratégia para criação e veiculação de 
campanhas publicitárias externas e internas. 
Relacionamento com as diversas mídias, atendimento 
a veículos e negociação de planos de mídias e custos. 
Definição de folheteria e papelaria empresarial, 
gestão de marca, elaboração de manuais de aplicação 
de marca, elaboração de estratégias de patrocínio e 
aproveitamento de retorno, participação em feiras, 
exposições e convenções, com montagem de estandes 
e definição de folheteria. Desenvolvimento, 
implantação e acompanhamento de trabalhos 
específicos de atendimento a clientes voltados para: 
criação, parceria e definição de estratégias. 
Realização de pesquisa de imagem e de opinião junto 
aos diversos públicos da organização.  

 
- Assessoria de Imprensa – Atendimento a 

imprensa no dia-a-dia e em situações críticas, 
definição de estratégias de relacionamento com a 
imprensa, definição de oportunidades e organização 
de entrevistas coletivas, preparação de executivos 
para relacionamento com a imprensa, identificação de 
oportunidades de posicionamento positivo da 
empresa junto a mídia, administração da imagem da 
empresa na mídia, acompanhamento da presença 
diária da empresa na mídia (clipping). 

 
- Relacionamento com a Comunidade / 

Responsabilidede Social – Identificação e 
mapeamento de comunidades prioritárias, pesquisa / 
auditoria de imagem junto às comunidades, criação e 
desenvolvimento de instrumentos de relacionamento 
diário com as lideranças comunitárias, 
desenvolvimento de planejamento para aproximação 
e relacionamento, desenvolvimento de projetos 
sociais para sustenção de relacionamento, gestão de 
crises junto a comunidade, sensibilização de 
executivos e empregados para a importância do 
relacionamento com a comunidade. 

 
 - Relações Institucionais - Manter canais de 

acesso junto a instituições públicas e privadas; 

Garantir o reconhecimento da credibilidade da 
empresa junto à sociedade; Preservar a imagem da 
empresa; Contribuir para o relacionamento 
harmônico da VALE com instituições publicas e 
privadas do ES através da representação junto às 
instituições governamentais e não governamentais e a 
sociedade civil em geral; Buscar coesão no trato com 
instituições através da integração das áreas internas 
da VALE que tenham relação com o público externo 
no ES (jurídica, suprimentos, comunicação, saúde e 
segurança, qualidade, meio ambiente, Fundação Vale, 
etc); Coordenar a elaboração e implementação do 
Plano de Gestão Integrada originado do Diagnóstico 
Territorial da Grande Vitória; Manter análise 
permanente do cenário capixaba, propondo ações que 
garantam a boa imagem da empresa e assegure o bom 
relacionamento com seus stakeholders; Participar de 
Comitê Gestor de Crises em caso de situações críticas 
no relacionamento com a comunidade e institucional; 
Manter a Diretoria permanentemente informada sobre 
as questões institucionais e do relacionamento com os 
stakeholders; Representar a Vale em eventos e 
compromissos externos de relevância para a Vale; 
Analisar demandas de patrocínios, ações de 
relacionamento e convênios recebidos da comunidade e 
entidades de relacionamento da Vale; Contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das regiões que estão sob 
influência da VALE no Estado do Espírito Santo através 
da coordenação de projetos e convênios de cunho 
social. 

 
Participação em Associações e Instituições / 

Voluntariado 
 

Espírito Santo em Ação  
Diretor de Comunicação  
Desde Janeiro/2009. 
 
Júnior Achievement 
Conselheiro 
Desde Janeiro 2005. 
 
Ação Comunitária do Espírito Santo - ACES 
Diretor de Comunicação 
Desde Janeiro / 2009. 
 
Museu Vale 
Conselheiro 
Desde Janeiro / 2004. 
 
Estação Conhecimento (Projeto da Fundação 
Vale) 
Presidente do Conselho de Administração 
Desde Julho / 2009. 
 
Associação dos Empresários da Serra – ASES 
Conselheiro  
Desde 2009 
 
Associação dos Empresarios de Vila Velha – 
Asevila 
Conselheiro 
Desde 2010 
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Federação das Indústrias do Estado do 
Espírito Santo 
Conselheiro 
Desde 2009 

 
Carreira Profissional 

 
Vale S.A. 

 
Setembro de 2002  
Gerente de Comunicação 
Institucional da regional Espírito 
Santo, inlcuindo unidades 
industrias de operação portuária, 
minério, pelotização e ferrovia. 
 
Julho de 2008 - atual 
Coordenador Executivo de 
Relações Institucionais – Espírito 
Santo 
 

Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais – PUC Minas 

 
Fevereiro de 2000 - Setembro de 
2002 
Assessor de Comunicação Social 
 

Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais – PUC Minas 

 
Dezembro de 2001 a Setembro de 
2002 – Professor Concursado e 
1996 e 1997 – Professor Convidado 
 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – 
USIMINAS 

 
Maio de 1998 – Janeiro de 2000 
Coordenador de Comunicação 
Externa e Interna 
 

Siderúrgica Mendes Júnior 
 
1994 
Coordenador de Relações Públicas 
e Publicidade 
 

Aço Minas Gerais S.A. – AÇOMINAS 
(atual Gerdau Açominas) 

 
1976 a 1998 
Coordenador de Comunicação 
Social (Relações Públicas, 
Publicidade e Propaganda e 
Jornalismo) 
 

Pelas razões expostas é que 
apresentamos este Projeto de Lei, contando com 
a sua aprovação. 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
99/2011 

 
Concede título de cidadania espírito-
santense a Sra. Simone Franco 
Garcia. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido a Sra. Simone 
Franco Garcia o título de cidadão espírito-santense. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 14 de outubro 

de 2011. 
 

LÚCIA DORNELLAS 
Deputada Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Simone Franco Garcia, natural do Rio 

Grande do Sul, da cidade de Pelotas, foi aprovada em 
1985 no curso de Licenciatura Plena em Educação 
Física pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
e é especialista em Administração Escolar. 

Chegou ao Estado do Espírito Santo em 1988 
e assumiu o cargo de professora na Rede Municipal 
de Ensino de Guarapari e na Rede Estadual de 
Ensino. 

No município de Guarapari atuou na EMEF 
“Rosa Simões de Almeida”, situada no bairro Jabaraí 
zona urbana da cidade e na EEEF “Rio Claro” zona 
rural da mesma. Em 1989 passou a atuar na EEEM 
“Dr. Silva Melo” também localizada no município. 

Participante atuante do movimento dos/as 
professores/as municipais contra o achatamento 
salarial, desde a sua chegada no estado, foi uma das 
lideranças que se manteve na luta e estruturou a 
Coordenação Municipal da UPES em Guarapari, 
sendo alvo de perseguições políticas do governo 
municipal daquela época. 

Concursada nas Redes Estadual e Municipal 
de Ensino, trabalhou nas principais escolas de 
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Guarapari até 1991, quando foi eleita para compor a 
diretoria do SINDIUPES exercendo praticamente 
dois mandatos junto a Arthur Viana, Helder Salomão 
e outros/as trabalhadores/as na luta pela escola 
pública e de qualidade para todos. 

Em janeiro de 1997 voltou para Guarapari, 
convidada para assessorar a Secretaria Municipal de 
Educação, tornando-se titular da pasta em 2000. No 
entanto, embora Secretária ministrava aulas na CNEC 
Guarapari. 

Em 2001 voltou ao Rio Grande do Sul 
convidada para assumir a Direção Técnica da Fundação 
de Esporte e Lazer do RS (FUNDERGS), cargo de 
assessoria no Departamento de Esportes da Secretaria 
de Estado da Educação, na administração Olívio Dutra, 
sendo que em 2002 o Departamento tornou-se Fundação 
de Esporte e lazer do RS- FUNDERGS e Simone 
assumiu o cargo de Diretora Técnica. 

A convite da Prefeitura de Serra voltou ao ES 
para responder pelo Setor Administrativo da Secretaria 
Municipal de Educação.  

Em 2005 compôs a equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Educação de Cariacica, sendo que em 
2008 assumiu, a convite do Prefeito, a Secretaria 
Municipal de Cultura Esporte e Lazer. 

Já em 2009 iniciou trabalho como Subsecretária 
Municipal de Cidadania e Trabalho e a partir de outubro 
do mesmo ano passou a responder pela Secretaria Chefe 
de Gabinete da Prefeitura Municipal de Cariacica. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
100/2011 

 
Concede título de cidadania espírito-
santense ao senhor Vicente Camilo 
Leles Azevedo 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica concedido ao Senhor VICENTE 
CAMILO LELES AZEVEDO o título de cidadão 
espírito-santense. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2011. 

 
RODNEY MIRANDA 

Deputado Estadual 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N.º /2011 

 
Concede título de cidadania espírito-
santense ao senhor Vicente Camilo 
Leles Azevedo 
 

JUSTIFICATIVA 
 

VICENTE CAMILO LELES AZEVEDO é 
Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo. 

Nasceu em João Monlevade, MG, em 25 de 
junho de 1965, e veio para o Espírito Santo em maio de 
1982. Aqui constituiu família e integrou-se à 
comunidade espírito-santense. 

Graduou-se em Educação Física no ano de 
1993, pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES). 

Ingressou no Serviço Público em 1991, através 
de Concurso Público para provimento do cargo de 
Investigador de Polícia Civil. 

Já atuou no DPJ de Cachoeiro de Itapemirim, 
na Superintendência de Polícia do Interior, na Delegacia 
de Polícia de Jaguaré, na Superintendência de Polícia 
Especializada, no Núcleo de Repressão às Organizações 
Criminosas e à Corrupção –NUROC e atualmente 
encontra-se exercendo suas atividades na Academia de 
Polícia Civil – ACADEPOL. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
101/2011 

 
Concede título de cidadania espírito-
santense à senhora Nereida Alves 
Chagas 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica concedido à senhora NEREIDA 

ALVES CHAGAS o título de cidadão espírito-
santense. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2011. 

 
RODNEY MIRANDA 

Deputado Estadual 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N.º /2011 

 
Concede título de cidadania espírito-
santense á senhora Nereida Alves 
Chagas 
 
JUSTIFICATIVA 

 
NEREIDA ALVES CHAGAS, brasileira, 

natural de Resplendor cidade de Minas Gerais, nascida 
em 20 de fevereiro de 1964, filha de Antônio 
Bernardino Alves e Cléa Chagas Alves, chegou em 
Vitória no ano de 1988, com aproximadamente 14 anos 
de idade, época que concluiu o ensino médio. 

Já em Vitória, cursou na Universidade Federal 
do Espírito Santo – UFES, Administração,e, logo em 
seguida, concluiu a pós graduação em hotelaria, 
especialização promovida pelo Hotel SENAC. 

Seu primeiro emprego foi no Alice Vitória, 
quando o centro da cidade movimentava o fluxo maior 
de pessoas e empresas capixabas. 

Em 1987, em decorrência do trabalho mudou 
sua residência para São Paulo, onde trabalhou na área 
financeira da Itautec Informática, ficando fora do 
Estado por 02 (dois) anos. Nesta época prestou 
concurso para a Caixa Econômica, aprovada e nomeada, 
voltou para o Espírito Santo no ano de 1989. 

Morou na cidade de Aracruz, onde viveu a 
experiência de gestora de atividade comercial, gerando 
emprego e renda naquela localidade. 

Buscou ampliar seus conhecimentos técnicos, 
com isso, concluiu outra pós-graduação, esta em 
Administração Financeira e MBA em Gestão 
Empresarial. 

De forma presente e atuante, participou de 
movimentos ligados ao meio ambiente junto à 
empresa Aracruz Celulose. 

Em seu regresso a Vitória, ficou lotada na 
agência Bancária da Caixa Econômica Federal do 
Estado do ES,onde continua trabalhando com o 
atendimento a diversas demandas no âmbito 
financeiro e social. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
102/2011 

 
Concede título de cidadania espírito-
santense ao senhor Francisco das 
Chagas de Lima Rodrigues. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica concedido ao Senhor 

FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA 
RODRIGUES o título de cidadão espírito-santense. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2011. 

 
RODNEY MIRANDA 

Deputado Estadual 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N.º /2011 

 
Concede título de cidadania espírito-
santense ao senhor Francisco das 
Chagas de Lima Rodrigues 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Francisco das Chagas de Lima Rodrigues 

nasceu no Ceará, na cidade Morada Nova, em 
1933.Casou-se no ano de 1952, teve 14 filhos 
(10homens e 4mulheres), 35 netos e 9 bisnetos. 
Passou a residir no Espírito Santo em 1953, e foi um 
dos primeiros Ministros da Eucaristia em Cariacica 
sede, onde por vários anos ajudou a levar um pouco 
de dignidade ao povo daquela Comunidade, bastante 
sofrido. 

Além de doar o terreno em que se construiu a 
igreja do bairro Prolar I e II, tem participado com 
afinco das atividades religiosas junto àquela 
comunidade, como também envidou esforços para 
que fossem inauguradas as escolas e creche do bairro, 
sempre voltado à realização do bem comum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N.º 103/2011 

 
Concede Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Dr. Gilberto Michelini.  
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica concedido ao Dr. GILBERTO 

MICHELINI o Título de Cidadão Espírito Santense. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 14 de outubro 

de 2011. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A honraria que ora propomos conceder ao 

Dr.Gilberto Michelini tem o objetivo de honrar um 
empresário que tem em seu coração um amor imenso 
pelo Estado do Espírito Santo.  

Natural de Ribeirão Preto/SP, Dr. Gilberto 
estudou no Estado Paulista e iniciou sua vida 
profissional ma McKinlay S/A no dia 1º de março de 
1946, empresa onde atua até hoje, na qualidade de 
Diretor-Presidente. 

Dr. Gilberto é Fundador e Presidente do 
Banco de Olhos “José Almeida Rebouças” e 
Fundador e Presidente do Capixaba Clube de Xadrez. 

Foi Cônsul Honorário da Finlândia durante 
39 anos, evidenciando-se nessa área com a criação do 
Corpo Consular do Espírito Santo, e Presidente do 
Centro de Comércio de Café de Vitória por três 
gestões.  

Foi neste Estado abençoado por Deus até em 
seu nome, que Dr. Gilberto resolveu trabalhar. E aqui 
gera empregos e renda, na certeza de que trabalho e 
confiança são geradores de homens vitoriosos, 
comprometidos com a melhoria da qualidade de vida 
de seus funcionários e do Estado onde ele escolheu 
para morar. 

Dentre tantas homenagens já recebidas, 
queremos fazer justiça a esse homem que já se 
considera filho do Espírito Santo em seu coração. 
Queremos, com esta propositura, e o apoio de nossos 
Nobres colegas, tornar o Dr. Gilberto Michelini 
cidadão Espírito Santense de fato. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 36/2011 
 
Cria e institui a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire”, para 
agraciar aos educadores das escolas 
públicas e privadas sediadas no 
Estado do Espírito Santo. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica instituída no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a 
Medalha “Professor Paulo Reglus Neves Freire”, 
destinada a galardoar educadores das escolas públicas 
e privadas, por valiosos serviços ou ações prestados a 
educação de nosso Estado. 

 
Art. 2º A Medalha “Professor Paulo Reglus 

Neves Freire” será concedida individualmente a 30 
(trinta) educadores, em sessão solene da Assembleia 
Legislativa, a ser realizada, anualmente, de 
preferência na semana em que se comemora o dia 
nacional da educação no Brasil. 

 
Parágrafo único. A entrega da Medalha, 

observado a semana em que se comemora o dia 
nacional da educação no Brasil, também poderá ser 
feita em solenidades culturais relevantes fora do 
ambiente da Assembleia Legislativa. 

 
Art. 3º A Medalha “Professor Paulo Reglus 

Neves Freire” também poderá ser concedida in 
memoriam aos educadores que tenham atendido aos 
requisitos desta Resolução. 

 
Parágrafo único. No caso do disposto no 

caput a Medalha será entregue aos descendentes 
diretos do homenageado. 

 
Art. 4º Considera-se educador para efeito 

desta lei, os profissionais de todas as áreas, 
devidamente registrados, que exerçam ou tenham 
exercido cotidianamente a atividade laborativa de 
professor em salas de aula. 

 
§ 1º Em cada sessão solene prevista no caput 

deste artigo serão concedidas 30 (trinta) medalhas. 
 
§ 2º Cada Deputado desta casa poderá indicar 

01 (um) educador a ser homenageado nas respectivas 
sessões solenes.  

 
§ 3º A indicação deverá ser feita 

impreterivelmente até 20 (vinte) dias antes da 
realização das respectivas sessões solenes.  

 
§ 4º Na falta de indicações, correspondente 

ao número de medalhas previstas no §1º deste artigo, 
compete a Comissão de Educação da ALES indicar 
as remanescentes. 
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Art. 5º Os indicados á Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire”, devem satisfazer as 
seguintes exigências: 

 
a) Possuir formação e habilitação na 
área laborativa em que atua ou tenha 
atuado como educador; 
 
b) Exercer ou ter exercido a atividade 
laborativa pertinente no território do 
Estado do Espírito Santo. 
 

§ 1º Compete a Comissão de Educação 
verificar as exigências previstas neste artigo. 

 
§ 2º O Deputado que indicar um profissional 

que não satisfaça as exigências previstas neste artigo 
deverá substituí-lo dentro do prazo máximo de 02 
(dois) dias, contados da informação dada pela 
Comissão de Educação da ALES.  

 
Art. 6º Observado o foco principal, a 

Medalha “Paulo Reglus Neves Freire’, poderá ser 
elaborada de acordo com as características, cores e 
formas das demais comendas existentes na ALES. 

 
§ 1º Também será elaborado um diploma 

alusivo ao evento em consonância com as normas 
adotadas pelo setor competente desta casa de leis. 

 
Art. 7º As despesas decorrentes da execução 

desta resolução correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada se necessário. 

 
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2011. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual 
Presidente da Comissão de Educação  

 
JUSTIFICATIVA 

 
O referido projeto tem o objetivo precípuo de 

demonstrar a gratidão e reconhecer a dignidade e a 
honradez de homens e mulheres que durante anos 
vem dedicando suas vidas em favor de nossa 
educação, em favor da educação de nossos filhos. 

Mais que uma simples profissão, ser 
educador é na verdade um sacerdócio. É algo que se 
define e ao mesmo tempo se confunde com amor, 
dedicação, sacrifício e desprendimento que vão além 
da nossa própria compreensão. 

Condecorar nossos educadores é o mínimo de 
reconhecimento que podemos demonstrar a esses 
heróis do saber. 

Inúmeros são os educadores de nosso Estado 
que poderiam representar numa medalha a dignidade 
de nossos professores, mas para que não 

cometêssemos nenhuma injustiça na escolha de um 
nome local, recorremos ao nome de um legitimo 
representante dessa classe de homens e mulheres 
extraordinários. 

A condecoração que farão jus os educadores 
indicados na forma proposta na presente resolução, 
fará alusão ao educador Paulo Reglus Neves Freire.  

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 
de setembro de 1921 em Recife, no nordeste do 
Brasil, e faleceu em 2 de maio de 1997 em São Paulo. 

Paulo Freire destacou-se principalmente por 
seu trabalho na área da educação popular, voltada 
tanto para a escolarização como para a formação da 
consciência.  

Autor de “Pedagogia do Oprimido”, um 
método de alfabetização dialético, se diferenciou do 
"vanguardismo" dos intelectuais de esquerda 
tradicionais e sempre defendeu o diálogo com as 
pessoas simples, não só como método, mas como um 
modo de ser realmente democrático. É considerado 
um dos pensadores mais notáveis na história da 
pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento 
chamado pedagogia crítica. 

Como estudioso ativista social e trabalhador 
cultural, Freire desenvolveu, mais do que uma prática 
de alfabetização, uma pedagogia crítico liberadora. 
Em sua proposta, o ato de conhecimento tem como 
pressuposto fundamental a cultura do educando; não 
para cristalizá-la, mas como ”ponto de partida” para 
que ele avance na leitura do mundo, compreendendo-
se como sujeito da história. É através da relação 
dialógica que se consolida a educação como prática 
da liberdade. 

Em sua primeira experiência, em 1963, Freire 
ensinou 300 adultos a ler e escrever em 45 dias. Esse 
método foi adotado em Pernambuco, um estado 
produtor de cana-de-açúcar. O trabalho de Freire com 
os pobres e, internacionalmente aclamado, teve início 
no final da década de 40 e continuou de forma 
ininterrupta até 1964. 

Os 16 anos de exílio foram períodos 
tumultuados e produtivos: uma estadia de cinco anos 
no Chile como consultor da UNESCO no Instituto de 
Capacitação e investigação em Reforma Agrária; 
uma nomeação, em 1969, para trabalhar no Centro 
para Estudos de Desenvolvimento e Mudança Social 
da Universidade de Harvard; uma mudança para 
Genebra, na Suíça, em 1970, para trabalhar como 
consultor do Escritório de Educação do Conselho 
Mundial de Igrejas, onde desenvolveu programas de 
alfabetização para a Tanzânia e Guiné Bissau, que se 
concentravam na reafricanização de seus países; o 
desenvolvimento de programas de alfabetização em 
algumas ex-colônias portuguesas pós-revolucionárias 
como Angola e Moçambique; ajuda ao governo do 
Peru e da Nicarágua em suas campanhas de 
alfabetização. 

Paulo Freire (1921-1997) representa um 
dos maiores e mais significantes educadores do 
século XX. Sua pedagogia mostra um novo 
caminho para a relação entre educadores e 
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educandos. Caminho este que, consolida uma 
proposta político pedagógica elegendo educador e 
educando como sujeitos do processo de construção 
do conhecimento mediatizados pelo mundo, 
visando à transformação social e construção de 
uma sociedade justa, democrática e igualitária. 

Na América do Sul, Europa, África, América 
do Norte e Central, suas idéias revolucionaram o 
pensamento pedagógico universal, estimulando a 
prática educativa de movimentos e organizações de 
diversas naturezas. Três filosofias marcaram 
sucessivamente a obra de Paulo Freire: o 
existencialismo, a fenomenologia e o marxismo sem, 
no entanto adotar uma posição ortodoxa. Seu 
pensamento rompeu a relação cristalizadora de 
dominação, buscando pensar a realidade dentro do 
universo do educando, construindo a prática 
educacional considerando a linguagem e a história da 
coletividade elementos essenciais dessa prática. 

Em Paulo Freire vida, pensamento e obra se 
juntam. Pensa a realidade e a ação sobre ela, 
trabalhando teoricamente a partir dela. Segundo ele, 
as questões e problemas principais de educação não 
são só questões pedagógicas, ao contrário, são 
políticas. Sua proposta, a pedagogia crítica, como 
práxis cultural contribui para revelar a ideologia 
encoberta na consciência das pessoas. Seu trabalho 
revela dedicação e coerência, aliados a convicção de 
luta por uma sociedade justa, voltada para o processo 
permanente de humanização entre as pessoas onde 
ninguém é excluído ou posto à margem da vida. 

Paulo Freire provou que é possível educar 
para responder aos desafios da sociedade, neste 
sentido a educação deve ser um instrumento de 
transformação global do homem e da sociedade, 
tendo como essência a dialogicidade. 

Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Publique-se. Após o cumprimento 
do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Educação e de 
Finanças e à Mesa Diretora. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PARECER N.º 101/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 39/2011 
Autor: Deputado Estadual Da Vitória 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação de 
paternidade à Defensoria Pública”. 

RELATÓRIO 
 

Cumprindo designação do Presidente da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, coube-me a relatoria sobre a análise acerca 
do aspecto do mérito do Projeto de Lei n.º 039/2011. 
A matéria foi submetida à análise da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
que opinou pela inconstitucionalidade. Através do 
Parecer do Vencido na Comissão de Constituição e 
Justiça a matéria seguiu seu trâmite e foi publicada 
no Diário do Poder Legislativo do dia 03 de junho de 
2011, às páginas 1943/1945.  

Posteriormente o Projeto de Lei foi 
encaminhado para esta Comissão de Defesa da 
Cidadania e Direitos Humanos, para exame e parecer, 
na forma do artigo 52, do Regimento Interno - 
Resolução nº 2.700/09. 

É o sucinto relatório 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Trata-se de Projeto de Lei nº 039/2011, de 
autoria do Deputado Estadual Da Vitória, que tem 
como finalidade “Dispor sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação de 
paternidade à Defensoria Pública.  

O Projeto já foi analisado anteriormente pela 
Comissão de Constituição e Justiça quanto à sua 
constitucionalidade e legalidade, cabendo a esta 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, nesta oportunidade, tão-somente, a análise 
do mérito. 

Assim sendo, como relator da matéria em 
exame, entendo que a mesma deve tramitar no 
sentido da aprovação. Notadamente, seu escopo é de 
grande relevância para o interesse público, haja vista 
que sua teleologia é criar meio de garantir Direito 
Humano Fundamental para as crianças que se 
encontrarem na hipótese prevista pela Proposição, 
direito este voltado à dignidade da pessoa humana, 
aos direitos de personalidade e de parentesco. 

Toda mãe deve registrar seu filho, podendo 
ser feito somente em seu nome, caso o pai não queira 
reconhecer a paternidade. Porém, a Lei nº 8.560/92 
garante que a mãe possa indicar o suposto pai da 
criança no ato da inscrição. 

A indicação é feita no Cartório de Registro 
Civil de forma gratuita A paternidade e a 
maternidade revelam um imprescindível 
acontecimento social que concretiza os direitos da 
personalidade, uma vez que todos têm o direito de 
conhecer sua própria identidade, que não se resume 
as características genéticas, mas também a aspectos 
sócio-culturais. Assim, a filiação é o vínculo 
existente entre os pais e os filhos e vem a ser a 
relação de parentesco em linha reta (primeiro grau) 
entre duas pessoas. 

Certamente, a doutrina pátria confirma ser a 
paternidade (lado reverso da filiação) um direito 
personalíssimo, imprescindível para todos os seres 
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humanos, pois o conhecimento de suas origens é um 
elemento crucial da dignidade. Outrossim, a 
teleologia da pretensa norma visa determinar que a 
Defensoria Pública do Estado seja cientificada em 
relação aos casos de crianças registradas sem o nome 
do pai, para que, dentro de suas atribuições 
institucionais, possa este importante órgão público 
interpor as competentes ações de investigação de 
paternidade em favor das crianças. 

Nessa esteira, o dispositivo do artigo 229 da 
Carta da República consagra o Princípio da 
Paternidade Responsável, tendo ambos os pais o 
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 
sendo que toda criança ou adolescente tem o direito a 
ser criado e educado no seio de sua família, conforme 
também regulamenta o artigo 19 da Lei Federal nº 
8.069/1990.  

De igual monta ao gabarito constitucional, a 
referida lei federal, em seu artigo 27, define que o 
reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, 
podendo ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros, sem nenhuma restrição. 

Do Ordenamento Jurídico Brasileiro resulta o 
entendimento de que é direito de toda criança ou 
adolescente que a sua paternidade conste dos 
apontamentos de seu registro civil de nascimento. 
Destarte, o Ordenamento Jurídico apresenta um leque 
normativo amplo e pleno para amparar a pretensão do 
Projeto de Lei n.º 39/2011, em especial no que tange 
a investigação de paternidade. Senão vejamos o 
artigo 27 da Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), in verbis:  

 
“o reconhecimento do estado de 
filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, 
podendo ser exercido contra os pais 
ou seus herdeiros, sem qualquer 
restrição, observado o segredo de 
justiça.” 
 

A própria Lei n.º 8.560/1992 já impõe a 
averiguação oficiosa da paternidade, bem como 
quanto às formas de reconhecimento voluntário e 
judicial da paternidade. Além disso, conferiu também 
ao Ministério Público a legitimidade para propor a 
ação de investigação de paternidade – Teoria da 
Declaração da Verdade Biológica. Não obstante, a 
Constituição Federal bem direcionou a legislação 
infraconstitucional, de modo a nortear o avanço da 
proteção dos Direitos dos Filhos, garantindo-lhes 
completa isonomia de tratamento, absoluta 
prioridade, rol de direitos próprios das crianças e 
adolescentes (hipossuficientes) e, ainda, os Princípios 
do Melhor Interesse e da Proteção Integral. 

Os Direitos Fundamentais são superiores e 
prevalentes quando em antagonismo aos interesses do 
Estado, imediatos em sua aplicação e não taxativos 
em sua relação (Carta Aberta), tudo conforme define 
o art. 4º, II, e o art. 5º, §§ 1º e 2º, da CF. 

Em tempo, vale grifar que, mesmo sendo de 
autoria parlamentar, o projeto é formalmente 
constitucional em face de não interferir e nem atribuir 
competência nova para a Defensoria Pública do 
Estado do Espírito Santo, mas tão-somente prevê a 
remessa de informações para o órgão indicado. Desta 
forma e por toda a análise disposta, verifica-se do 
diagnostico decorrente que, incontestavelmente, a 
pretensa normatividade da Proposição Legislativa 
não traz nenhum ponto de antinomia com os 
preceitos constitucionais, tanto da Constituição 
Federal, quanto da Constituição Estadual, assim, a 
consagrando com a graduação de material e 
formalmente constitucional. 

Por seu turno, estendendo a análise técnica da 
proposição, verifica-se que quanto à mesma não há 
oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios 
Tribunais Superiores que a impeça, material ou 
formalmente, de ser aprovado, consequentemente, 
recebe o grau de jurídico. No que tange a legalidade, 
cabe registrar que a proposta é apta, não apresentando 
nenhum ponto de ilegalidade que a torna irregular, 
outrossim, diante dos Ordenamentos Jurídicos, a 
normatividade do Projeto de Lei n.° 39/2011 não 
afronta a legislação federal ou a legislação estadual, 
assim recebendo a qualidade de ser legal. 

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 039/2011, de autoria do Deputado Da 
Vitória, que deve, portanto, tramitar regularmente nesta 
Casa de Leis, conforme Parecer a seguir exposto: 

 
PARECER N.º 101/2011 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
aprovação do Projeto de Lei de n.º 039/2011, de 
autoria do Deputado Estadual Da Vitória. 

 
Plenário Rui Barbosa, 28 de junho de 2011. 

 
GENIVALDO LIEVORE 

Presidente 
DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

Relator 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 

 
PARECER N.º 08/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 39/2011 
Autor: Deputado Estadual Da Vitória 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação de 
paternidade à Defensoria Pública”. 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei nº 039/2011, de 
autoria do Deputado Da Vitória, que dispõe sobre a 
“Obrigatoriedade da Comunicação de Nascimentos 
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sem Identificação de Paternidade à Defensoria 
Pública.” 

A referida Propositura, durante sua 
tramitação regimental, na Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, recebeu parecer 
do vencido nº 084, pela inconstitucionalidade, e, na 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos recebeu parecer de nº 101/2011, pela 
aprovação. 

Em seguida o Projeto de Lei nº 039/2011 
veio a esta Comissão de Segurança, para exame e 
parecer quanto ao mérito, na forma do art. 54 e 
incisos, do Regimento Interno. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR - 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
O presente Projeto de Lei nº 039/2011, de 

autoria do Deputado Da Vitória, tem como finalidade 
dispor sobre a “Obrigatoriedade da Comunicação de 
Nascimentos sem Identificação de Paternidade à 
Defensoria Pública.” 

Na análise de mérito entendemos que a 
proposta do legislador autor é relevante, 
acompanhando ações nacionais de prevenção e 
defesa dos direitos humanos, com foco na cidadania. 

Inicialmente, devemos reconhecer que a idéia 
central em debate é de suma importância legislativa, 
uma vez que visa não deixar que uma criança cresça 
sem que conste em seu registro de nascimento a 
identificação de paternidade. 

A matéria não é nova. O entendimento dos 
Tribunais Superiores é no sentido de estabelecer a 
competência de forma suplementar para legislar no 
âmbito Estadual, de acordo com o art. 24, inciso XIII 
e XV da Carta Maior da República. 

A Constituição Federal, no art. 229, consagra 
o princípio da paternidade responsável, tendo os pais 
o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 
sendo que toda criança ou adolescente tem direito a 
ser criado e educado no seio de sua família (Lei 
Federal nº 8.069, de 1990, art. 19). O reconhecimento 
do estado de filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 
contra os pais ou seus herdeiros, sem nenhuma 
restrição, conforme o art. 27 da mesma lei. 

Neste contexto, é direito de toda criança ou 
adolescente que a paternidade conste de seu registro 
do nascimento. O reconhecimento de paternidade 
geralmente é feito no ato de registro, mas pode ser 
realizado a qualquer tempo, seja por escritura 
pública, instrumento particular ou manifestação 
direta e expressa perante um Juiz. Pode ainda ocorrer 
judicialmente, em ação de investigação de 
paternidade. 

O Projeto de Lei de nº 39/2011 não 
estabelece quais informações ou elementos deverão 
constar no registro público, nem as condições ou os 
requisitos para sua obtenção pelos interessados, tema 

que, compete à lei federal. O projeto tão-somente 
prevê a remessa de informações constantes nos 
registros de nascimentos lavrados em seus cartórios à 
citada instituição, a par de outras providências, no 
escopo de fortalecer a família e facilitar a propositura 
da ação de paternidade, protegendo os direitos 
inerentes a infância e a juventude, competência 
prevista nos termos do art. 24, XV da CF/88. 
Declinando assim, para a competência 
suplementar do Estado. 

Para sustentar a tese nesta Comissão de 
Segurança, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o 
tema relacionado ao envio de informações constantes 
no registro para outro órgão público, foi quando do 
julgamento da ADI 2254-7-ES, em uma Lei do 
Estado do Espírito Santo que trata do envio de 
certidão de óbito para o TRE/ES e para o órgão 
responsável pela expedição de carteira de identidade, 
in verbis: 

 
Lei nº 5.643 de 14.05.1998 
 
“Art. 1º. Os oficiais dos cartórios 
de registro civil do Estado ficam 
obrigados a remeter cópias das 
certidões de óbitos lavradas no 
cartório ao Tribunal Regional 
Eleitoral e ao órgão responsável 
pela emissão da carteira de 
identidade 
 
Parágrafo único. Somente serão 
encaminhadas ao Tribunal 
Regional Eleitoral, as certidões de 
óbitos das pessoas na faixa etária 
de 16 a 65 anos. 
 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação 
 
Art. 3º. Revogam-se as disposições 
em contrário.” 
 

O entendimento do Pretório Excelso foi no 
sentido de que a referida Lei não cuidou de 
disciplinar o registro de óbitos que é matéria atinente 
a União, mas sim de impor a um serviço público 
estadual, posto exercido por delegação do Poder 
Público – cartório de registro civil, a cooperação com 
outro serviço público do Estado – o de identificação 
civil. Revestindo-se a lei de plena legitimidade 
jurídico-constitucional. 

Os autos da referida ADI encontra-se 
concluso ao Relator para voto final quanto ao mérito, 
com parecer da AGU e da PGR pela improcedência 
da ação. 

Vale ressaltar que os Estados de Minas 
Gerais e Mato Grosso editaram leis, semelhantes ao 
Projeto de Lei nº 039/2011, não tendo nenhum 
questionamento quanto a constitucionalidade das 
mesmas. A Legislação do Estado de Minas Gerais 
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recebeu o número: Lei nº 18.685/2009, cujo teor, 
bem como do parecer emitido pela CCJ da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, verbis: 

 
“LEI 18.685/2009 - Torna 
obrigatória a comunicação de 
nascimentos sem identificação de 
paternidade à Defensoria Pública. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, 
 
O Povo do Estado de Minas Gerais, 
por seus representantes, decretou e 
eu, em seu nome, promulgo a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º Os Oficiais de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado 
remeterão, mensalmente, por escrito, 
ao núcleo da Defensoria Pública de 
sua circunscrição, a relação dos 
registros de nascimento lavrados em 
seus cartórios nos quais não conste a 
identificação de paternidade. 
 
§ 1º A relação de que trata o caput 
conterá os dados informados no ato 
do registro de nascimento, inclusive 
o endereço e o telefone da mãe do 
recém-nascido, e o nome e o 
endereço do suposto pai, se indicado. 
 
§ 2º Na lavratura do registro de 
nascimento a que se refere o caput, a 
mãe será informada sobre seu direito 
de indicar o suposto pai, conforme o 
disposto no art. 2º da  
 
Lei Federal nº 8.560, de 29 de 
dezembro de 1992, e de propor ação 
de investigação de paternidade, em 
nome da criança, para inclusão do 
nome do pai no registro. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, aos 29 de dezembro de 
2009; 221º da Inconfidência Mineira 
e 188º da Independência do Brasil. 
 
AÉCIO NEVES 
Danilo de Castro 
Renata Maria Paes de Vilhena” 

 
Seguindo o mesmo entendimento, veja o 

seguinte parecer: 

“PL 1175/2007 
Proposição: 
Tipo: PARECER DE 1º TURNO 
Local: COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Publicação: DIÁRIO DO 
LEGISLATIVO EM 13/07/2007 
 
PARECER PARA O 1º TURNO DO 
PROJETO DE LEI Nº 1.175/2007  
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA 
 
De autoria da Deputada Ana Maria 
Resende, a proposição em epígrafe 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem 
identificação de paternidade à 
Defensoria Pública”.  
 
Publicado no “Diário do 
Legislativo” de 26/5/2007, o projeto 
foi distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Direitos 
Humanos para receber parecer, nos 
termos do art.188 do Regimento 
Interno. 
 
Cabe a esta Comissão, 
preliminarmente, apreciar os 
aspectos jurídicos, constitucional e 
legal da matéria, consoante dispõe o 
art. 102, III, “a”, do Regimento 
Interno. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
O projeto em comento determina que 
os oficiais de registro civil das 
pessoas naturais ficam obrigados a 
remeter, mensalmente, ao núcleo da 
Defensoria Pública da circunscrição 
a relação por escrito dos registros de 
nascimento, lavrados em seus 
cartórios, nos quais não conste a 
identificação de paternidade. 
Determina, ainda, que essa relação 
deve conter todos os dados previstos 
no ato do registro de nascimento, 
especialmente o endereço da mãe do 
recém-nascido, seu número de 
telefone, caso o possua, bem como o 
nome e o endereço do suposto pai, se 
este tiver sido indicado pela genitora 
quando da lavratura do registro. A 
proposição estabelece também que 
deverá ser informado, na lavratura 
desses registros, que as genitoras 
têm o direito de propor, em nome da 
criança, a competente ação de 
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investigação de paternidade visando 
à inclusão do nome do pai no 
referido registro de nascimento. 
 
À primeira vista, pode parecer que o 
projeto sob comento contém 
disposições atinentes a registros 
públicos, o que não é verdade – nem 
poderia fazê-lo –, pois o assunto se 
enquadra no domínio legislativo da 
União, conforme prevê o art. 22, 
XXV, da Constituição da República. 
Isso porque a proposição não 
estabelece quais informações ou 
elementos deverão constar nesses 
documentos nem as condições ou os 
requisitos para sua obtenção pelos 
interessados, tema que, a nosso juízo, 
deve ser determinado em lei federal. 
 
No âmbito da União, a Lei nº 8.935, 
de 1994, que regulamenta o art.236 
da Constituição Federal e dispõe 
sobre serviços notariais e de 
registro, conhecida como “Lei dos 
Cartórios”, define serviços notariais 
e de registro como os “de 
organização técnica e administrativa 
destinados a garantir a publicidade, 
a autenticidade, a segurança e a 
eficácia dos atos jurídicos”. Ao 
tratar das atribuições e das 
competências dos oficiais de 
registros, o art. 12 da citada lei 
federal estabelece genericamente que 
aos oficiais de registros civis das 
pessoas naturais compete “a prática 
dos atos relacionados na legislação 
pertinente aos registros públicos, de 
que são incumbidos, 
independentemente de prévia 
distribuição”. Nesse caso, está-se 
diante de uma prerrogativa 
extremamente ampla, que pouco 
esclarece em matéria de atribuição 
dos oficiais de registro. 
 
Por outro lado, o projeto não atribui 
competência à Defensoria Pública, 
mas, tão-somente, prevê a remessa 
de informações constantes nos 
registros de nascimentos lavrados 
em seus cartórios à citada 
instituição, a par de outras 
providências, no escopo de 
fortalecer a família e facilitar a 
propositura da ação de paternidade. 
As atribuições da Defensoria Pública 
constam no art. 129 da Carta mineira 
e, de forma mais detalhada, na Lei 
Complementar nº 65, de 2003, que 

organiza a instituição. O art. 5º, IX, 
dessa lei determina a competência do 
órgão de que se cogita para “exercer 
a defesa da criança e do adolescente”. 
O inciso IX do art. 45 do mesmo 
diploma prevê explicitamente a 
competência do Defensor Público 
para “exercer a defesa da criança e do 
adolescente, em especial nas 
hipóteses previstas no art. 227 da 
Constituição da República”, ao passo 
que o inciso XVII estabelece a 
competência desses profissionais do 
Direito para “diligenciar as medidas 
necessárias ao assentamento de 
registro civil de nascimento de 
criança e adolescente”. 
 
Quanto à iniciativa para a 
apresentação do projeto, pode 
parecer que o assunto se enquadra 
na competência do Presidente do 
Tribunal de Justiça, o que não é o 
caso, pois uma leitura atenta do art. 
66, IV, “a”, da Carta mineira 
demonstra que essa autoridade goza 
da prerrogativa para a “fixação de 
vencimentos dos serviços auxiliares e 
dos juízos que lhes forem 
vinculados” (grifo nosso), a par de 
outras atribuições, o que não se 
confunde com a matéria prevista no 
projeto em análise. Nesse particular, 
é oportuno assinalar que a Lei 
Complementar nº 59, de 2001, que 
contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado, não estabelece 
competência para os oficiais do 
registro civil, limitando-se a 
estabelecer, no tocante à matéria em 
questão, os serviços que deverão 
funcionar na sede das comarcas, 
entre os quais se encartam os de 
registro civil das pessoas naturais. 
Tal exigência consta no art. 6º, § 5º, 
da citada lei complementar. 
 
Dessa forma, além de o assunto 
inserir-se no domínio do Estado, não 
vislumbramos vício formal de 
iniciativa, embora as atividades 
exercidas pelos notários e pelos 
registradores se submetam à 
fiscalização do Poder Judiciário, 
conforme determina o art. 236, § 1º, 
da Constituição Federal. 

 
CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, concluímos pela 
juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade 
do Projeto de Lei nº 1.175/2007. 
 
Sala das Comissões, 10 de julho de 
2007. 
 
Hely Tarquínio, Presidente - 
Sebastião Costa, Relator Delvito 
Alves - Neider Moreira” 
 

À vista do que acima ficou exposto e, 
principalmente, pela manifestação do STF sobre tema 
semelhante, entendemos que a matéria é constitucional, 
bem como de relevância social para os assistidos pela 
Defensoria Pública.  

Assim analisado, opinamos no sentido de que o 
Projeto de Lei nº 039/2011, de autoria do Deputado Da 
Vitória, deve ser aprovado no mérito, por ser de 
interesse público, devendo seguir sua tramitação normal 
nesta Casa de Leis.  

Por todo o exposto, concluímos que o Projeto 
de Lei nº 039/2011, atende aos pressupostos necessários 
para a sua aprovação nesta Comissão de Segurança, 
devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de 
Leis. 

Sendo assim, sugerimos aos demais membros 
desta Comissão a adoção do seguinte parecer: 

 
PARECER N.º 08/2011 

 
A COMISSÃO DE SEGURANÇA é pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 039/2011, de autoria 
do Deputado Estadual Da Vitória. 

 
Plenário Rui Barbosa, 08 de agosto de 2011. 

 
GILSINHO LOPES 
Presidente/Relator 
NILTON BAIANO 

LUIZ DURÃO 
DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE  
E TOMADA DE CONTAS 

 
PARECER N.º 30/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 39/2011 
Autor: Deputado Estadual Da Vitória 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação de 
paternidade à Defensoria Pública”. 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n° 039/2011, de autoria do 

Deputado Da Vitória, que Dispõe sobre a 
Obrigatoriedade da Comunicação de Nascimento sem 
Identificação de Paternidade à Defensoria Pública, 

passou pela Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, com o parecer de nº 84, 
pela constitucionalidade, aprovado pela maioria. Na 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, pela aprovação, parecer de nº 101. Na 
Comissão de Segurança, pela aprovação, parecer de 
nº 08. Como se vê às fls. 61 foi encaminhado a esta 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, designado pelo Presidente 
o Relator Deputado José Esmeraldo, “ex vi” do art. 
67, inciso VII do Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/09).  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 
O Projeto de Lei n° 039/2011, de autoria do 

Deputado Estadual Da Vitória, em análise de mérito da 
propositura, verifica-se neste contexto, que o objeto 
normativo do Projeto de Lei, ora em comento, que tem a 
objetividade de corroborar em não somente identificar 
um pai no registro de nascimento, mas reconhecer um 
pai que participe, que cumpra seu papel na vida do 
filho. 

Para análise desta Comissão, a medida 
pretendida pelo que consta no Projeto no campo 
normativo ora em exame não acarretará despesas para o 
erário, em caso de aprovado e passe a vigorar no Estado 
do Espírito Santo, bem como, não trará também 
interferência financeira e orçamentária, haja vista que se 
trata dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, em remeter, mensalmente, ao núcleo da 
Defensoria Pública, existente em sua circunscrição, 
relação por escrito dos registros de nascimentos 
lavrados em seus Cartórios. 

Cabe também salientar, nesta oportunidade, 
que o presente Projeto de Lei nº 039/2011, em 
comento não está propondo aumento de despesas, 
mas, tão somente, examinar matéria que se enquadra 
dentro da competência do Poder Legislativo. Destina-
se a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias de 
competência privativa de caráter político, social e 
direito das pessoas humana, veio para subsidiar no 
que couber a Lei de investigação de paternidade 
dos filhos havidos fora do casamento - (Lei nº 
8.560/1992). 

Cumpre-me, como relator, ressaltar que no 
exame de mérito o Projeto de Lei está em perfeita 
consonância com as regras dos art. 42, inciso XIX e 
art. 43, inciso IV, da Resolução nº 2.700/2009. 

Diante do exposto, o parecer é no sentido da 
aprovação do Projeto de Lei de nº 039/2011 
(Resolução nº 2.700/09), razão pela qual sugerimos a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 30/2011 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
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CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 039/2011, de autoria 
do Deputado Da Vitória. 

 
Plenário Rui Barbosa, 10 de outubro de 

2011. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente 

JOSÉ ESMERALDO 
Relator 

LÚCIA DORNELLAS 
FREITAS 

GILSINHO LOPES 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 
PARECER N.º 42/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 22/2011 
Autor: Deputado Estadual Sandro Locutor 
Ementa: “Altera o artigo 1º da Lei nº 6.193, de 
27.04.2000, (Autoriza a instituição de estímulo ao 
primeiro emprego e ao emprego após os 40 anos de 
idade e dá outras providências" 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Sandro Locutor, 
tem a seguinte Ementa:  

 
“Altera o artigo 1º da Lei nº 6.193, 
de 27.07.2000" (Autoriza a 
instituição de estímulo ao primeiro 
emprego após do 40 anos de idade e 
dá outras providências)  
 

Em sua justificativa o autor do Projeto, 
destaca que apesar dos números positivos do 
Ministério do Trabalho e Emprego sobre as 
contratações realizadas em 2010, ainda existe um 
grupo na sociedade brasileira que sofre para 
conseguir uma vaga: os obesos. 

Aduz ainda, que a obesidade é uma doença 
crônica, que está longe de ser uma fraqueza de 
caráter ou um desleixo com a vida pessoal. E, ainda, 
que o objetivo e minimizar as desavenças é que 
surgiu a presente proposta, eis que todas as empresas 
que comprovarem a destinação de parte das vagas 
disponíveis também às pessoas obesas poderão gozar 
de até 100% (cem por cento) dos incentivos fiscais de 

geração de emprego, fomentando ainda mais o 
mercado de trabalho estadual. 

A presente proposição foi protocolada no dia 
11 de fevereiro de 2011, sendo lida na sessão do 
dia14 de fevereiro de 2011, e publicada no DPL do 
dia 25 de fevereiro de 2011, 206. Vindo a esta 
Procuradoria para exame e parecer na forma do 
disposto no art. 121 do Regimento Interno 
(Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

DOS FUNDAMENTOS  
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA JURIDICIDADE, 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E LEGALIDADE.  

 
O Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do 

Excelentíssimo Se3nhor Deputado Sandro Locutor 
tem a seguinte Ementa: “Altera o artigo 1º da Lei nº 
6.193, de 27.04.2000" (Autoriza a instituição de 
estímulo ao primeiro emprego após do 40 anos de 
idade e dá outras providências) 

Quanto à legalidade, verificamos que a 
matéria não conflita com o “Caput” do Art. 63, da 
Carta Magna Estadual, que assim dispõe: 

 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa”.  
 

No tocante a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, também, não 
encontram óbice que possa impedir a tramitação 
regular da matéria objeto de exame. Não existe 
contrariedade de norma jurídica que possa 
inviabilizar a tramitação regular do Projeto de Lei ora 
em comento.  

Na presente proposição a intenção do autor é 
autorizar o Chefe do Poder Executivo autorização a 
conceder título de estímulo até 100% dos incentivos 
fiscais de geração de emprego, as empresas 
registradas na JUCEES que empregarem pessoas sem 
experiência profissional com mais de 40 anos de 
idade e àquelas consideradas clinicamente obesas, 
assim vejamos: 

 
 “Art. 1º. O artigo 1º da Lei nº 
6.193, de 27.04.200, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º Faca o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a conceder, a 
título de estímulo, até 1005 (cem 
por cento) dos incentivos fiscais de 
geração de emprego, às empresas 
registradas na Junta comercial do 
Estado do Espírito Santo 
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(JUCEES) que no ato de 
contratação de empregado 
comprovem a geração de emprego 
às pessoas sem experiência 
profissional, as com mais de 40 
(quarenta) anos de idade e àquelas 
consideradas clinicamente obesas". 
(gn). 
 
Art. 2º. Esta Lei entre em vigor na 
data de sua publicação”.  
 

Em sua justificativa o autor do Projeto, 
destaca que apesar dos números positivos do 
Ministério do Trabalho e Emprego sobre as 
contratações realizadas em 2010, ainda existe um grupo 
na sociedade brasileira que sofre para conseguir uma 
vaga: os obesos. 

Aduz ainda, que a obesidade é uma doença 
crônica, que está longe de ser uma fraqueza de caráter 
ou um desleixo com a vida pessoal. E, ainda, que o 
objetivo e minimizar as desavenças é que surgiu a 
presente proposta, eis que todas as empresas que 
comprovarem a destinação de parte das vagas 
disponíveis também às pessoas obesas poderão gozar de 
até 100% (cem por cento) dos incentivos fiscais de 
geração de emprego, fomentando ainda mais o mercado 
de trabalho estadual. 

Realmente arranjar trabalho após os 40 anos de 
idade tornou-se algo angustiante para quase todos os 
níveis de profissionalização, principalmente para quem 
não tem qualquer qualificação profissional. 

Segunda uma consultora de recursos 
humanos, diz que a experiência ainda conta na hora 
de encontrar trabalho, mas, para quem não tem 
conhecimento atualizado, os anos de trabalho só não 
bastam. "o mercado não oferece a mesma 
estabilidade de 20 anos atrás. As pessoas continuam 
construindo uma careira, mas não só em uma 
empresa. Se o profissional foi crescendo, ele não tem 
tanta dificuldade para se recolocar. Mas, se tiver 40 
anos, ainda não tiver ocupado um cargo de 
coordenação e não tiver formação atualizada na sua 
área, vai ter mais dificuldade", explica. 

As pesquisas mostram ou indicam que não 
adiante tentar pagar o sol com a peneira, é que existe 
no meio empresarial um preconceito com pessoas que 
tenham idade superior. Agora entender o porquê 
desse preconceito é a solução para reverter à situação 
e, principalmente conseguir um emprego com essa 
idade.  
 Outro ponto a ser considerado na presente 
proposta, são os movimentos contra os preconceitos 
de que são vítimas os mais diferentes grupos sociais, 
étnicos e parcelas da população prosperaram com 
muita vitalidade nas últimas décadas. Uma das 
minorias atingidas, entretanto, nunca mereceu maior 
atenção, mesmo se tratando da que ocupa mais 
espaço físico. São os obesos, cuja discriminação no 
mercado de trabalho começa agora a ser comprovada.  
 Um estudo da Universidade de Michigan, nos 
Estados Unidos, coordenado pelo professor de 

administração Mark Roehling, concluiu que a 
probabilidade de uma pessoa ser preterida na hora 
da contratação por estar muito acima do peso 
considerado ideal pela medicina pode ser maior que 
a de um negro e até de um ex-presidiário, dois 
segmentos historicamente colocados à margem da 
sociedade.  
 Ele pesquisou empresas da região de 
Michigan e constatou restrições na hora de contratar, 
promover ou dar aumentos salariais a empregados 
gordos. A Associação para o Avanço da Aceitação da 
Obesidade, uma organização não-governamental com 
sede em San Francisco, chegou a fazer cálculos sobre 
os prejuízos financeiros. Os executivos em postos de 
alta gerência com 20% de excesso de peso ganham 
4.000 dólares a menos por ano que os profissionais 
enquadrados no manequim esbelto. No caso de 
mulheres muito gordas, a diferença de salários pode 
chegar a 24% para a ocupação de cargos 
equivalentes. Timidamente, a causa dos obesos tenta 
alçar vôo – a associação de San Francisco tem 5.000 
afiliados, número ainda magro se comparado à 
abundância de militantes que afluem aos movimentos 
gays, feministas ou antitabagistas. 
 No Brasil, a ditadura da balança também faz 
suas vítimas no mercado de trabalho, atingindo 
aqueles que se enquadram na classificação de obesos, 
baseada em uma equação simples que leva em conta 
o peso e a altura de cada indivíduo. Em um 
levantamento da consultoria Catho, foi apresentada a 
1 400 executivos uma lista de razões que podem 
barrar um pretendente a emprego. Nada menos do 
que 73% dos presidentes e diretores e 68% dos gerentes 
cravaram um "x" na alternativa "ser gordo".  
 O índice foi superior ao de outros tradicionais 
motivos de rejeição, como "estar desempregado há 
mais de seis meses", "ser mulher com filhos 
pequenos" e "ter mais de 50 anos". "O obeso é visto 
como alguém lento e não sadio, por mais que isso não 
seja verdade", afirma o headhunter Marcelo Mariaca, 
da consultoria Mariaca & Associates, acostumado a 
selecionar executivos sob encomenda de grandes 
corporações. "Cabe a ele escolher se é melhor 
conviver com esse preconceito inevitável ou se vale a 
pena lutar para perder peso."  
 Há vários casos que já começam a ser 
registrados no Brasil, e os primeiros casos de 
discriminação são contestados foram para na barros 
dos Tribunais e as empresas condenadas a pagar 
indenização, um foi o caso envolvendo a rede de 
Supermercados Carrefour e o outro com um ex-
empregado da Transbrasil. O grande problema para 
esses casos é conseguir uma prova consistente, 
porque a discriminação sempre vem disfarçada em 
outras alegações, conforme informa o presidente da 
Associação Brasileira dos Advogados Trabalhista, 
Luiz Carlos Moro,  
 Em determinadas circunstâncias, o processo 
pode ser escorado em motivos médicos. Obesos têm 
maior propensão a doenças e isso é uma grande 
preocupação para as empresas, porque faz aumentar 
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os períodos de licença, o índice de faltas ao trabalho e 
as despesas empresas, porque faz aumentar os 
períodos de licença, as despesas com tratamentos 
médicos. "As companhias estão cada vez mais 
valorizando profissionais que cultivam um estilo de 
vida saudável, e a obesidade sugere justamente o 
oposto disso", diz o médico Ricardo De Marchi, autor 
do livro Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. 
 "O obeso sofre preconceito desde criança e 
desenvolve uma autocensura que o atrapalha pela 
vida afora", admite a gerente dos Vigilantes do Peso 
em São Paulo, Cleide Guimarães 

 
CONCLUSÃO 

 
 Assim analisado, há que se concluir no 
sentido de que o Projeto de Lei nº 022/2011, ora em 
comento, de autoria do Deputado Sandro Locutor, 
atende aos pressupostos de legalidade, 
constitucionalidade e de juridicidade, devendo, desta 
forma, prosperar em sua tramitação regular por não 
conter vícios contrários à sua natureza, não havendo 
qualquer obstáculo a serem invocados, haja vista que 
o objeto ora legislado encontra-se em confronto com 
os ditames constitucionais vigentes, razão pela qual 
conclamamos os meus nobres pares, componentes 
desta douta Comissão, a adotarem o seguinte: 

 
PARECER N.º 42/2011 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade, 
ao Projeto de Lei n.º 022/2011, de autoria do 
Deputado Sandro Locutor, que “Altera o artigo 1º 
da Lei nº 6.193, de 27.07.2000" (Autoriza a 
instituição de estímulo ao primeiro emprego após dos 
40 anos de idade e dá outras providências.”. 
 

Sala das Comissões, 22 de março de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

THEODORICO FERRAÇO 
Relator 

RODNEY MIRANDA 
CLAUDIO VEREZA 

DARY PAGUNG 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO 
SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PARECER N.º 04/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 22/2011 

 
RELATÓRIO 

 
A Lei Estadual nº 6.193/2000, autoriza o 

Poder Executivo a conceder incentivo fiscal de 

geração de emprego às empresas que contratarem 
pessoas sem experiência profissional e maiores de 40 
anos.  

O presente projeto, de autoria do ilustre 
Deputado Sandro Locutor, pretende incluir as pessoas 
clinicamente obesas na categoria de cidadãos que as 
empresas contratam e por isso podem receber 
também o incentivo fiscal. 

Às fls. 09/13 a Procuradoria Legislativa 
opinou pela legalidade, constitucionalidade e 
juridicidade formal da proposição. De idêntico teor 
foi o Parecer da douta Comissão de Constituição e 
Justiça, lavrado às fls. 10/14. 

De ordem da Presidência desta Comissão de 
Cidadania me vieram os autos para relatar. 

 
VOTO DO RELATOR 

 
A constitucionalidade da proposição foi 

devidamente analisada nos pareceres lavrados pela 
Procuradoria Legislativa e pela Comissão de Justiça 
desta Casa de Leis. 

No âmbito desta Comissão analisaremos 
apenas o mérito da proposição, no aspecto da 
conveniência e oportunidade da medida apresentada 
pelo deputado proponente. 

A obesidade é um grave problema de saúde 
pública. As pessoas consideradas clinicamente obesas 
sofrem diversos tipos de discriminação social e 
econômica, o que contribui sobremaneira para o 
agravamento da própria obesidade que possuem. 

A máxima moderna do princípio 
constitucional da igualdade determina que os 
desiguais sejam tratados desigualmente, para que seja 
praticada a justiça. 

O cidadão clinicamente obeso merece 
atendimento preferencial e diferenciado pela 
Administração Pública, com medidas inclusivas 
como esta que se apresenta neste projeto de lei, que 
atende aos reclames da saúde pública e bem estar 
coletivo. 

É, portanto, medida de estímulo ao próprio 
tratamento da doença e valorização do cidadão como 
profissional.  

Voto, portanto, pela aprovação da matéria. 
 

PARECER N.º 04/2011 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 022/2011, de 
autoria do Deputado Sandro Locutor.  

 
Sala das Comissões, 05 de abril de 2011. 

 
GENIVALDO LIEVORE 

Presidente 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

Relator 
DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

ATAYDE ARMANI 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
PARECER N.º 18/2011 

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se o presente Parecer Técnico, de 

análise do Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do 
Deputado Sandro Locutor, que pretende alterar o art. 
1º da Lei nº 6.193 de 27.04.2000, que autoriza a 
instituição de estímulo ao primeiro emprego e ao 
emprego após os 40 anos de idade e dá outras 
providências.  

Houve publicação da presente matéria no 
Diário do Poder Legislativo no dia 25 de fevereiro de 
2011, às fls. 206, sendo incluída em pauta. Em 
função disso, o projeto recebeu encaminhamento para 
esta Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social, para fins de elaboração de Parecer, nos termos 
do art. 44-b da Resolução nº 1.600/91.  

Este é o breve relatório.  
 

PARECER 
 

Nas razões que sustentaram a justificativa do 
projeto, elaborada pelo Ilustre deputado autor, 
repontam os elevados objetivos do Projeto, que tem 
como principal escopo autorizar o poder executivo a 
conceder benefício fiscal às empresas que 
comprovarem geração de emprego as pessoas com 
mais de 40 (quarenta) anos e àquelas consideradas 
clinicamente obesas.  

É sabido da grande dificuldade de inserção 
no mercado de trabalho, daquelas pessoas com mais 
de 40 (quarenta) anos, principalmente com pouca 
qualificação profissional. 

Do mesmo modo, as pessoas consideradas 
clinicamente obesas também encontram dificuldades 
semelhantes, sendo excluídos da sociedade, 
necessitando assim de políticas públicas que visem a 
minorar essas desigualdades sociais.  

É relevante lembrar a máxima do princípio 
constitucional que os desiguais sejam tratados 
desigualmente para que seja praticada a justiça.  

Quanto à legalidade, a matéria está em 
consonância com a legislação aplicável à espécie, não 
ferindo nenhum preceito legal, inclusive as normas 
do regimento interno. A isso, acrescenta-se o 
atendimento satisfatório da técnica legislativa.  

Acerca dos aspectos materiais, de igual forma 
nada obsta a sua tramitação, uma vez que não há 
qualquer conflito de matéria com a Carta Magna. 
Nesse sentido, o aludido projeto de lei é oportuno, 
com relevantes contribuições para diminuição das 
desigualdades.  

Não restam dúvidas para esta Comissão de 
Saúde, Saneamento a Assistência Social, da 

finalidade pública da presente pretensão, bem como a 
plausibilidade de sua justificativa, diante do inegável 
valor social do presente projeto.  

A referida proposição atente aos preceitos 
legais, merecendo prosperar pelo prisma de sua 
adequação às normas aplicáveis à espécie. 
Acrescente-se a isto, que tal iniciativa parlamentar 
está também dentro das normas estatuídas no art. 61, 
inciso III e art. 63, “caput” da Constituição Estadual, 
senão vejamos: 

 
“Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
 
III – leis ordinárias.” 
 
“Art. 63 – A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público, e 
aos cidadãos satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição.” 

 
CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, somos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do Deputado 
Sandro Locutor, pelo atendimento dos requisitos legais, 
nada impedindo sua aprovação, razão pela qual, 
proponho aos membros desta comissão a adoção do 
seguinte parecer: 

  
PARECER N.º 18/2011 

 
A COMISSÃO DE SAÚDE, 

SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 022/2011, de autoria 
do Deputado Sandro Locutor.  

 
Sala das Comissões, 07 de junho de 2011. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Presidente 

DOUTOR HENRIQUE VARGAS 
Relator 

NILTON BAIANO 
LUCIANO REZENDE 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO 
SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,  

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

PARECER N.º 41/2011 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se o presente Parecer Técnico, de 
análise do Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do 
Deputado Sandro Locutor, que pretende alterar o art. 
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1º da Lei nº 6.193 de 27.04.2000, que autoriza a 
instituição de estímulo ao primeiro emprego e ao 
emprego após os 40 anos de idade e dá outras 
providências.  

Houve publicação da presente matéria no 
Diário do Poder Legislativo no dia 25 de fevereiro de 
2011, às fls. 206, sendo incluída em pauta. Em 
função disso, o projeto recebeu encaminhamento para 
esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para fins 
de elaboração de Parecer, nos termos do art. 43 da 
Resolução nº 1.600/91.  

Este é o breve relatório.  
 

PARECER 
 

Nas razões que sustentaram a justificativa do 
projeto, elaborada pelo Ilustre deputado autor, 
repontam os elevados objetivos do Projeto, que tem 
como principal escopo autorizar o poder executivo a 
conceder benefício fiscal às empresas que 
comprovarem geração de emprego as pessoas com 
mais de 40 (quarenta) anos e àquelas consideradas 
clinicamente obesas.  

É sabido da grande dificuldade de inserção 
no mercado de trabalho, daquelas pessoas com mais 
de 40 (quarenta) anos, principalmente com pouca 
qualificação profissional. 

Do mesmo modo, as pessoas consideradas 
clinicamente obesas também encontram dificuldades 
semelhantes, sendo excluídos da sociedade, 
necessitando assim de políticas públicas que visem a 
minorar essas desigualdades sociais. É relevante 
lembrar a máxima do princípio constitucional que os 
desiguais sejam tratados desigualmente para que seja 
praticada a justiça. 

Realmente arranjar trabalho após os 40 anos 
de idade tornou-se angustiante para quase todos os 
níveis de profissionalização, principalmente para 
quem não tem qualificação profissional. 

As pesquisas mostram que existe no meio 
empresarial um preconceito com pessoas que tenham 
idade superior.  

Outro ponto a ser considerado na presente 
proposta, são os movimentos contra os preconceitos 
de que são vítimas os mais diferentes grupos sociais, 
étnicos e parcelas da população prosperaram com 
muita vitalidade nas últimas décadas. Uma das 
minorias atingidas, entretanto, nunca mereceu maior 
atenção, mesmo se tratando da que ocupa mais 
espaço físico. São os obesos, cuja discriminação no 
mercado de trabalho começa agora a ser comprovada. 

A Associação para o Avanço da Aceitação da 
Obesidade, uma organização não-governamental com 
sede em San Francisco, chegou a fazer cálculos sobre 
os prejuízos financeiros. Os executivos em postos de 
alta gerência com 20% de excesso de peso ganham 4 
000 dólares a menos por anos que os profissionais 
enquadrados no manequim esbelto. No caso de 
mulheres muito gordas, a diferença de salários pode 
chegar a 24% para a ocupação de cargos 

equivalentes. Timidamente, a causa dos obesos 
tentarem alçar vôo – a associação de San Francisco 
tem 5 000 afiliados, número ainda magro se 
comparado à abundância de militantes que afluem 
aos movimentos gays, feministas ou antitabagistas.  

Quanto à legalidade, a matéria está em 
consonância com a legislação aplicável à espécie, não 
ferindo nenhum preceito legal, inclusive as normas 
do regimento interno. A isso, acrescenta-se o 
atendimento satisfatório da técnica legislativa.  

Acerca dos aspectos materiais, de igual forma 
nada obsta a sua tramitação, uma vez que não há 
qualquer conflito de matéria com a Carta Magna. 
Nesse sentido, o aludido projeto de lei é oportuno, 
com relevantes contribuições para diminuição das 
desigualdades.  

No que tange à competência desta Comissão 
de Finanças para a análise da matéria, a mesma está 
dentro dos ditames do art. 42, caput, incisos VIII e 
XIX do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 
2.700/09), verbis: 

 
“Art. 42 – À Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas compete opinar sobre: 
 
(...) 
 
VIII – matéria econômica, 
financeira e tributária, inclusive 
benefícios ou isenções, arrecadação 
e distribuição de rendas; 
 
(...) 
 
XIX – aspecto econômico ou 
financeiro de todas as proposições;” 
 

Não restam dúvidas da finalidade pública da 
presente pretensão, eis que sob a ótica das finanças, 
economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada 
de contas desta Banca, o projeto em apreço não gera 
aumento significativo de despesa para o Estado. 

A referida proposição atente aos preceitos 
legais, merecendo prosperar pelo prisma de sua 
adequação às normas aplicáveis à espécie. 
Acrescente-se a isto, que tal iniciativa parlamentar 
está também dentro das normas estatuídas no art. 61, 
inciso III e art. 63, “caput” da Constituição Estadual, 
senão vejamos: 

 
“Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
 
III – leis ordinárias.” 
 
“Art. 63 – A iniciativa das leis cabe 
a qualquer membro ou comissão 
da Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao 
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Tribunal de Justiça, ao Ministério 
Público, e aos cidadãos satisfeitos 
os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.” 

 
CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, somos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do Deputado 
Sandro Locutor, pelo atendimento dos requisitos 
legais, nada impedindo sua aprovação, razão pela 
qual, proponho aos membros desta comissão a 
adoção do seguinte parecer: 

 
PARECER N.º 41/2011 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 022/2011, de 
autoria do Deputado Sandro Locutor. 

 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2011. 

 
SÉRGIO BORGES 

Presidente 
FREITAS 

Relator 
LÚCIA DORNELLAS 
JOSÉ ESMERALDO 
GILSINHO LOPES 

SANDRO LOCUTOR 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 
PARECER N.º 221/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 76/2011 
Autor: Deputado Estadual Nilton Baiano 
Ementa: “Dispõe sobre a proteção e segurança dos 
consumidores nas agências, postos bancários e 
instituições financeiras do estado do espírito santo”. 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 076/2011, de autoria do 

Deputado Nilton Baiano, “DISPÕE SOBRE A 
PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS 
CONSUMIDORES NAS AGÊNCIAS, POSTOS 
BANCÁRIOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”. 

Na justificativa o autor assevera que “este 
Projeto de Lei tem a finalidade de garantir mais 

segurança aos clientes das agências, dos postos de 
serviços bancários e das instituições financeiras”, 
devido a ocorrência de muitos assaltos e a chamada 
“saidinha de banco”, na qual um bandido que está 
dentro da agência observa pessoas que estão na fila 
fazendo saques ou que sejam vulneráveis e avisa a 
outro comparsa que está do lado de fora da agência a 
espera dessas vítimas para efetuar assalto. 

A matéria foi protocolada em 30 de março de 
2011, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
04 de abril de 2011 e encontra-se publicada no Diário 
do Poder Legislativo, na edição do dia 27 de abril de 
2011, às páginas 1141 e 1142. 

O Projeto veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça para análise e parecer na forma 
do art. 41, I, do Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/09). 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL. 

 
A matéria constante do Projeto de Lei nº 

076/2011, que “DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES NAS 
AGÊNCIAS, POSTOS BANCÁRIOS E INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

O referido Projeto de Lei tem por finalidade 
conferir segurança e proteção ao consumidor usuário 
do sistema bancário e financeiro no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, já que obriga a instalação de 
divisórias individuais entre os caixas e o espaço 
reservado para clientes que aguardam atendimento, 
proporcionando privacidade nas operações 
financeiras, com o intuito de assegurar o isolamento 
do cidadão, que poderá ser atendido no caixa sem ser 
visto por outras pessoas. 

A propositura possui relevância indiscutível, 
já que incide sobre a segurança do consumidor que 
realiza transações financeiras nas agências e, muitas 
vezes, é alvo da ação de bandidos que adentram a 
instituição bancária com a intenção de cometer 
crimes. 

O Projeto de Lei, sob o prisma da 
constitucionalidade e legalidade, não encontra 
obstáculos para tramitar regularmente nesta Casa de 
Leis, pois tem por finalidade precípua a proteção e a 
defesa do consumidor, estando desta forma em 
sintonia com o art. 5º, XXXII, da Constituição 
Federal - que diz “O Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor”- regulamentado pela 
Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

Demais disso, trata-se de matéria relativa à 
produção e consumo, cuja competência legislativa é 
concorrente entre a União e os Estados Federados, 
conforme previsão do art. 24, V, da Constituição 
Federal, verbis: 



5773 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 

 

“Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
 
(...) 
 
V – produção e consumo; 
 
(...)” 
 

Sendo que, também não há interferência na 
iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo 
do Estado, consoante dispõe o art. 63, parágrafo 
único, III e VI, da Constituição Estadual, eis que a 
medida não prevê ingerência na organização 
administrativa e pessoal e nem atribuições de 
Secretarias e órgãos do Poder Executivo. 
Transcrevemos, in verbis: 

 
“Art. 63. A iniciativa de Leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo;  
 
(...) 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder 
Executivo.” 
 

Vale ressaltar que no Estado de São Paulo, 
por exemplo, foi sancionada LEI nº 14.364, de 15 de 
março de 2011, (doc. anexo aos autos), sobre tema 
idêntico, como forma de diminuir o golpe conhecido 
como “saidinha do banco” nos estabelecimentos 
bancários, por ser a modalidade de crime que tem 
aumentado consideravelmente no País. 

Noutro aspecto, verifica-se que a espécie 
normativa adequada para tratar do tema é a lei 
ordinária, estando o Projeto em sintonia com o texto 
do art. 61, III, da Constitucional do Estado.  

Quanto à técnica legislativa, deixamos ao 
encargo da Diretoria Legislativa de Redação – DLR – 
apresentar as sugestões que entender cabíveis, 
observando as normas estabelecidas na Lei 
Complementar Federal nº 95/1998, com introduções 
apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 
107/2001. 
Por todo o exposto, concluímos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 

076/2011, de autoria do Deputado Nilton Baiano, 
devendo, portanto, seguir sua tramitação normal 
nesta Casa de Leis, ao tempo em que sugerimos aos 
demais membros desta douta Comissão, a adoção do 
seguinte: 

 
PARECER N.º 221/2011 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei n.º 76/2011, de autoria do Deputado Estadual 
Nilton Baiano. 

 
Sala Rui Barbosa, 21 de junho de 2011. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
RODNEY MIRANDA 

Relator 
CLAUDIO VEREZA 

DARY PAGUNG 
GILDEVAN FERNADES 

MARCELO SANTOS 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PARECER N.º 102/2011 

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 

Deputado Nilton Baiano, dispondo sobre a proteção 
e segurança dos consumidores nas agências, postos 
bancários e instituições financeiras do Estado do 
Espírito Santo, com a determinação de instalação 
de divisórias individuais nos caixas bancários. 

Às fls. 09/13 a Procuradoria Legislativa 
opinou pela legalidade, constitucionalidade e 
juridicidade formal da proposição. De idêntico teor 
foi o Parecer da douta Comissão de Constituição e 
Justiça, lavrado às fls. 21/24. 

De ordem da Presidência desta Comissão de 
Cidadania me vieram os autos para relatar. 

 
VOTO DO RELATOR 

 
A constitucionalidade da proposição foi 

devidamente analisada nos pareceres lavrados pela 
Procuradoria Legislativa e pela Comissão de Justiça 
desta Casa de Leis. 

No âmbito desta Comissão analisaremos 
apenas o mérito da proposição, no aspecto da 
conveniência e oportunidade da medida apresentada 
pelo deputado proponente. 

A proteção do consumidor e o direito à 
privacidade são premissas constitucionais efetivas. 
Mais do que isso, o direito à integridade e à 
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segurança corporal e patrimonial são prerrogativas 
inalienáveis de todo ser humano. 

Há anos os consumidores são vítimas da ação 
de malfeitores no entorno das agências bancárias. 
Vislumbrando a vítima e a quantidade de dinheiro 
que é levantada nos caixas bancários, os marginais 
preparam as emboscadas. 

É louvável a ação do deputado proponente, 
uma vez que contempla uma medida simples, barata e 
que contribuirá com a sensação de segurança dentro 
das agências bancárias no Espírito Santo. 

Impende registrar que a medida que se 
pretende neste projeto de lei já é uma realidade no 
nosso Banco do Estado, o Banestes, cuja diretoria 
demonstrou sensibilidade com a necessidade 
premente de melhoria da segurança dos usuários do 
sistema, merecendo as nossas homenagens. 

Voto, portanto, pela aprovação da matéria. 
 

PARECER N.º 102/2011 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 076/2011, de 
autoria do Deputado Nilton Baiano. 

 
Sala das Comissões, 02 de agosto de 2011. 

 
GENIVALDO LIEVORE 

Presidente 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

Relator 
SOLANGE LUBE 

DOUTOR HENRIQUE VARGAS 
ATAYDE ARMANI (contra) 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 

 
PARECER N.º 10/2011 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 76/2011, de autoria do 

Deputado Nilton Baiano, que dispõe sobre a proteção 
e segurança dos consumidores nas agências, postos 
bancários e instituições financeiras do Estado do 
Espírito Santo. 

Por sua vez, a proposição foi protocolizada 
no dia 30/03/2011, sendo lida na Sessão Ordinária do 
dia 04 de abril de 2011, e publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 27 de abril de 2011, às 
páginas 1141 e 1142, conforme despacho de fls. 06 
dos autos. 

Após, o projeto recebeu encaminhamento 
para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, com a finalidade de elaboração de 
Parecer, com efeito, de análise da 
Constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
técnica Legislativa empregada em sua feitura (artigo 

41 do inciso I, do Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/09). Na oportunidade, foi exarado por aquela 
Augusta Comissão, o Parecer nº 221/2011, em que a 
conclusão foi pela CONSTITUCIONALIDADE E 
LEGALIDADE do Supracitado Projeto. 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 76/2011, de autoria do 
Deputado Nilton Baiano, que dispõe sobre a proteção 
e segurança dos consumidores nas agências, postos 
bancários e instituições financeiras do Estado do 
Espírito Santo. 

Como adendo importante, citamos que a 
Proposição foi analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, onde a mesma deu parecer 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto 
(Parecer nº 221/2011). 

Focando a questão do mérito e com precisão 
fática, depreende-se da justificativa que seu objetivo 
precípuo é garantir mais segurança aos clientes das 
agências, dos postos de serviços bancários e das 
instituições financeiras, devido à ocorrência de 
muitos assaltos e a chamada “saidinha de banco, na 
qual o bandido que está dentro da agência observa as 
pessoas que estão na fila fazendo saques ou que 
sejam vulneráveis e avisa a outro comparsa que está do 
lado de fora da agência à espera dessas vítimas para 
efetuar assalto. 

Em conclusão, o Projeto de Lei nº 076/2011, do 
Deputado Nilton Baiano, é relevante e meritório, 
segundo os parâmetros deste Relator.  

Sugerimos então, aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 10/2011 

 
A COMISSÃO PERMANENTE DE 

SEGURANÇA é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
76/2011 do Deputado Nilton Baiano. 

 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011. 

 
GILSINHO LOPES 

Presidente 
DA VITÓRIA 

Relator 
NILTON BAIANO 

DOUTOR HENRIQUE VARGAS 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE  

E TOMADA DE CONTAS 
 

PARECER N.º 32/2011 
 

I - RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 076/2011, de autoria do 
Deputado Nilton Baiano, “DISPÕE SOBRE A 
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PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS 
CONSUMIDORES NAS AGÊNCIAS, POSTOS 
BANCÁRIOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”. 

Na justificativa o autor assevera que “este 
Projeto de Lei tem a finalidade de garantir mais 
segurança aos clientes das agências, dos postos de 
serviços bancários e das instituições financeiras”, 
devido a ocorrência de muitos assaltos e a chamada 
“saidinha de banco”, onde um bandido que está 
dentro da agência observa pessoas que estão na fila 
fazendo saques ou que sejam vulneráveis e avisa a 
outro comparsa que está do lado de fora da agência a 
espera dessas vítimas para efetuar assalto. 

A matéria foi protocolada em 30 de março de 
2011, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 04 
de abril de 2011 e encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo, na edição do dia 27 de abril de 2011, 
às páginas 1141 e 1142. 

O Projeto foi analisado pela Douta 
Procuradoria, Comissão de Constituição e Justiça 
Serviço Público e Redação com parecer pela 
Constitucionalidade, e pareceres pela aprovação na 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos e Comissão de Segurança. 

Nesta Comissão de Finanças o projeto foi 
distribuído cabendo a mim a relatoria sobre o mérito da 
proposição, de acordo com o artigo 42 do Regimento 
Interno (Resolução 2.700/2009). 

Em apertada síntese, são estas as questões de 
fato e de direito com suporte nas quais passamos a 
emitir o Parecer. 

 
II - FUNDAMENTAÇÃO 

 
A matéria constante do Projeto de Lei nº 

076/2011, que “DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES NAS 
AGÊNCIAS, POSTOS BANCÁRIOS E INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”. 

A propositura possui relevância indiscutível, já 
que incide sobre a segurança do consumidor que realiza 
transações financeiras nas agências e, muitas vezes, é 
alvo da ação de bandidos que adentram a instituição 
bancária com a intenção de cometer crimes. 

Em parâmetro no campo de análise desta 
Comissão, a medida pretendida pelo objeto 
normativo do Projeto ora em estudo não acarretará, 
caso seja aprovado, e entre em vigor, despesas 
significativas para o erário do Estado do Espírito 
Santo, bem como, não trará também qualquer 
interferência financeiro/orçamentária. 

Registre-se que em algumas instituições 
bancárias a medida ora proposta vem sendo 
implementada com pleno êxito. 

Tal ponto de análise igualmente confirma 
mérito da Proposição e, consequentemente, autoriza a 
sua aprovação. 

Sendo desta forma, perante a análise de 
mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa traz ponto de relevante 

interesse público, assim, revelando-se portador de 
mérito ímpar. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 32/2011 

 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 76/2011, de autoria 
do Deputado Estadual Nilton Baiano. 

 
Plenário Rui Barbosa, 10 de outubro de 

2011. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente 

GILSINHO LOPES 
Relator 

LÚCIA DORNELLAS 
JOSÉ ESMERALDO 

FREITAS 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 259/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 161/2011 
Autor: Deputado Estadual José Esmeraldo 
Ementa: “Inclui no Plano Rodoviário Estadual o 
trecho que liga Roda D’Água a Duas Bocas, próximo 
ao entroncamento da Rodovia ES-080, no Município 
de Cariacica” 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 161/2011, visa “Incluir 

no Plano Rodoviário Estadual o trecho que liga Roda 
D’Água a Duas Bocas, próximo ao entroncamento da 
Rodovia ES-080, no Município de Cariacica”. 

A presente proposição foi protocolada no dia 
31/05/2011, lida na Sessão Ordinária do dia 
01/06/2011 e publicada no Diário do Poder 
Legislativo, na edição do dia 08/06/2011, às páginas 
15. 

O presente Projeto de Lei veio a esta 
Comissão para exame e parecer na forma do disposto 
no art. 41, I, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 



Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 Diário do Poder Legislativo - 5776 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 
DA ANÁLISE QUANTO À 

CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E 
LEGALIDADE 

 
O Projeto de Lei nº 161/2011, de autoria do 

Deputado José Esmeraldo, visa dispor sobre a 
“Inclusão no Plano Rodoviário Estadual, a estrada 
vicinal que tem início no entroncamento da Rodovia 
ES-080, ao lado do Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito Santo- IASES, passando 
por Roças Velhas, Azeredo tendo seu final no 
entroncamento com a estrada vicinal que liga Roda 
D’ Água a Duas Bocas, no Município de Cariacica”. 

“Sob o prisma da constitucionalidade e da 
legalidade, a referida Propositura não encontra 
obstáculo para sua aprovação, devendo tramitar 
regularmente nesta Casa de Leis. 

Pela descrição do projeto, constata-se que o 
mesmo trata de matéria que diz respeito ao Estado, 
no qual o Governo do Estado exerce a sua 
competência legislativa remanescente prevista no 
artigo 25, § 1º, da Constituição Federal. 

 
“Art. 25. Os Estados organizam-se 
pelas Constituições e leis que 
adotarem e observados os princípios 
desta Constituição. 
 
§ 1º “São reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição”. 
 

Demais disso, o Estado tem o papel de 
coordenar o sistema estadual de rodovias e legislar 
sobre elas de maneira remanescente. Mesmo numa 
Federação que contempla o Município como Ente 
Federativo, jamais poderemos deixar de considerar o 
papel do Estado de coordenador do sistema estadual 
Rodoviário entre Estado e Municípios. É do Estado o 
papel de articulador e coordenador do sistema 
estadual e regional, respeitando quando se tratar de 
linhas interestaduais a competência da União.  

Cabe ao Estado a competência suplementar 
prevista no Art. 24, § 1º, 2º, e 3º, da Constituição 
Federal, para legislar sobre o plano de rodovias 
intermunicipais e ainda definir as políticas regionais e 
estaduais das estradas estaduais, como é o caso do 
Projeto em exame.  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
concluímos por sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do art. 63, caput, da 
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 
concorrente para legislar sobre a matéria em questão, 
verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.”  
 

Vale apontar, que a propositura acima 
citada encontra guarida no Ordenamento 
Constitucional Estadual, que em seu art. 19, IV, 
disciplinou: 

 
“Art. 19. Compete ao Estado, 
respeitados os princípios 
estabelecidos na Constituição 
Federal: 
 
(...) 
 
IV – exercer, no âmbito da 
legislação concorrente, a 
competente legislação suplementar 
e, quando couber, a plena, para 
atender às suas peculiaridades;” 
(sem grifos no original) 
 

Constatada a competência legislativa do 
Estado na matéria em exame, verifica-se também que 
a espécie normativa adequada para tratar do tema é a 
lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em 
sintonia com o texto Constitucional do Estado. 

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 
de competência da Comissão de Constituição e 
Justiça, nos termos do art. 41, I, do Regimento 
Interno da ALES, combinado com o art. 60, § 2º, 
incisos I, IX e XI, da Constituição Estadual. Quanto 
ao quorum para aprovação da matéria e o respectivo 
processo de votação será pela maioria simples e 
votação nominal. 

Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do Projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido Projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições, Federal e 
Estadual. 

Com relação ao exame da técnica legislativa, 
deixamos ao encargo da Diretoria Legislativa de 
Redação — DLR, a quem compete tal procedimento, 
devendo ser observados os dispositivos preconizados 
na Lei Complementar Federal n° 95/98, com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar 
Federal n° 107/01.  

Em face das razões expendidas, entendemos 
que a proposição, nos termos em que se acha 
redigida, é CONSTITUCIONAL e LEGAL. Em 
consequência, concluímos pela possibilidade jurídica 
da regular tramitação do Projeto de Lei nº 161/11, de 
autoria do Deputado José Esmeraldo. Assim sendo, 
sugerimos os demais membros desta Douta 
Comissão, a adoção do seguinte:  
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PARECER N.º 259/2011 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei n.º 161/2011, de autoria do Deputado Estadual 
José Esmeraldo. 

 
Plenário Rui Barbosa, 12 de julho de 2011. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
THEODORICO FERRAÇO 

Relator 
MARCELO SANTOS 

GILDEVAN FERNANDES 
RODNEY MIRANDA 

DARY PAGUNG 
CLAUDIO VEREZA 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL,  

DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
 

PARECER N.º 01/2011 
 

Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 161/2011 
Autor: Deputado Estadual José Esmeraldo 
Ementa: “Inclui no Plano Rodoviário Estadual o 
trecho que liga Roda D’Água a Duas Bocas, próximo 
ao entroncamento da Rodovia ES-080, no Município 
de Cariacica” 

 
I - RELATÓRIO 

 
1. Cuida-se nestes autos na análise do Projeto 

de Lei nº 161/11, de autoria do Deputado José 
Esmeraldo que inclui no plano rodoviário estadual o 
trecho que liga Roda D`Água a Duas Bocas, próximo 
ao entroncamento da Rodovia ES -80, no Município 
de Cariacica. 

2. A finalidade precípua da presente 
proposição é a de alterar o status da estrada vicinal 
mencionada possibilitando assim a locação de 
recursos da esfera estadual. E, ainda, objetivando a 
melhoria do fluxo de veículos e da qualidade de vida 
dos cidadãos capixabas. 

3. A presente proposição foi protocolada no 
dia 31/05/11, lida na sessão ordinária do dia 01/06/11 
e publicada no Diário do Poder Legislativo em 
08/06/11. Após, recebeu parecer pela 
Constitucionalidade no âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

4. Em seguida a matéria veio a esta Comissão 
de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e 
Regional, de Mobilidade Urbana e de Logística para 
emissão de parecer, nos termos do art. 47 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 
(Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis). 

É o relatório.  
 

II – PARECER DO RELATOR 
 

5. O Projeto de Lei nº 161/11 de autoria do 
Deputado José Esmeraldo inclui no plano 
rodoviário estadual o trecho que liga Roda D`Água a 
Duas Bocas, próximo ao entroncamento da Rodovia 
ES-80, no Município de Cariacica. 

6. Consoante demonstrado na justificativa, a 
finalidade precípua da presente proposição é a de 
alterar o status da estrada vicinal mencionada 
possibilitando assim a locação de recursos da esfera 
estadual. Com tal procedimento almeja o autor a 
melhoria das condições de mobilidade urbana, que é 
um dos grandes desafios do poder público 
atualmente.  

7. Desnecessário dizer que a questão da 
mobilidade urbana é um dos maiores desafios para as 
cidades no Século XXI. Neste sentido, a escassez de 
recursos constitui um obstáculo que deve ser 
enfrentado pelo ente federal mais próximo e 
devidamente capacitado. 

8. A proposta é oportuna, pois, vai contribuir 
decisivamente para aperfeiçoar o sistema estadual de 
transporte. 

9. Como se vê, no mérito, a proposição insere a 
estrada vicinal mencionada na órbita estadual. Trata-se 
de uma forma de aplicação do clássico princípio da 
subsidiariedade usualmente em voga nos Estados 
Federais.  

10. Em face das razões apresentadas e, 
especialmente, pela relevância da matéria para o 
desenvolvimento e mobilidade da região abrangida, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei em exame 
de mérito. 

11. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 
desta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 01/2011 

 
A COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
LOGÍSTICA é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
161/2011 de autoria do ilustre Deputado Estadual José 
Esmeraldo. 

 
Sala das Comissões, 08 de agosto de 2011. 

 
MARCELO SANTOS 

Presidente/Relator 
JOSÉ ESMERALDO 

WANILDO SARNÁGLIA 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE  

E TOMADA DE CONTAS 
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PARECER N.º 45/2011 
 

Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 161/2011 
Autor: Deputado Estadual José Esmeraldo 
Ementa: “Inclui no Plano Rodoviário Estadual o 
trecho que liga Roda D’Água a Duas Bocas, próximo 
ao entroncamento da Rodovia ES-080, no Município 
de Cariacica.” 

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se de Projeto de Lei n.º 161/2011, de 

autoria do Deputado Estadual José Esmeraldo, que 
tem como finalidade Incluir no Plano Rodoviário 
Estadual o trecho que liga roda D’ Água a Duas 
Bocas, próximo ao entrocamento da rodovia ES-
080, no Município de Cariacica. 

O Projeto de Lei em exame percorre seu curso 
natural, passando pela Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, tendo sua 
constitucionalidade sustentada no parecer de n° 
259/2011. Também, recebeu parecer de nº 001/2011 
pela aprovação na Comissão de Infraestrutura, de 
Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade 
Urbana e de Logística. Chegou a esta Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, para exame e parecer, 
na forma do art. 42, do Regimento Interno (Resolução n° 
2.700/09). 

É o relatório. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Cabe a esta Comissão apreciar o Projeto de Lei 
de n° 161/2011 que tem como finalidade “incluir no 
Plano Rodoviário Estadual o trecho que liga Roda D’ 
Água a Duas Bocas, próximo ao entroncamento da 
Rodovia ES- 080, no Município de Cariacica”. Quanto 
ao mérito e fundamentado no que dispõe o art. 42, V e 
XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 
do Estado, que prevê a competência desta Comissão 
para opinar sobre aspecto econômico ou financeiro de 
todas as proposições e, cabe destacar a função de dizer 
sobre as proposições e assuntos que concorram para 
aumentar ou diminuir a despesa ou a receita pública; 
sobre a atividade financeira do Estado; sobre a 
fiscalização da execução orçamentária; e sobre o 
projeto de lei orçamentária. 

Vale salientar nesta oportunidade, que a 
proposta destina-se a regular, com eficácia de projeto 
de lei, matéria de competência concorrente onde têm 
espaço constitucional para a proposição originária na 
Assembleia Legislativa. 

Não existe qualquer óbice constitucional ou 
regimental que impeça a tramitação regular na 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 
E TOMADA DE CONTAS. 

Ante o exposto, opinamos no sentido de que 
o parecer desta Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas seja pela aprovação do Projeto de Lei n° 
161/2011, de autoria do Deputado José Esmeraldo. 

Sendo assim, sugerimos aos demais membros 
desta Comissão a adoção do seguinte parecer: 

 
PARECER N.º 45/2011 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS acolhe o 
parecer do Deputado Relator, que é pela aprovação 
do Projeto de Lei n.° 161/2011, de autoria do 
Deputado José Esmeraldo. 

 
Plenário Rui Barbosa, 10 de outubro de 

2011. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente/Relator 

FREITAS 
GILSINHO LOPES 

JOSÉ ESMERALDO 
LÚCIA DORNELLAS 
SANDRO LOCUTOR 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) –Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 399/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 280/2011 
Autor: Deputado Estadual Gilsinho Lopes 
Ementa: “Isenta do pagamento de taxa de 2ª via de 
documentos furtados ou roubados”. 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.° 280/2011, de autoria do 

Deputado Gilsinho Lopes, dispõe sobre a isenção do 
pagamento de taxa de 2ª via de documentos furtados 
ou roubados, cuja expedição seja de competência dos 
órgãos do Estado do Espírito Santo, mediante 
apresentação do termo de ocorrência policial. 

O Projeto foi protocolizado no dia 22 de 
agosto de 2011, lido no Expediente da 74ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 23 de agosto de 2011, 
tendo o Presidente deste Poder, recebido e distribuído 
a matéria para as Comissões Permanentes, sendo 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 02 
de setembro de 2011.  

Após cumprir o que dispõe o artigo 120 do 
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Regimento Interno desta Casa, aos autos foi apensado 
Parecer Técnico da Procuradoria, às folhas 18 usque 
24, e encaminhado a esta Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, para exame e 
parecer quanto à constitucionalidade e legalidade do 
Projeto, na forma do artigo 41, inciso I do Regimento 
Interno (Resolução n.º 2.700/09). 

Este é o relatório sucinto. 
 

PARECER 
 

Conforme relatado, o presente Projeto de Lei 
tem por objeto isentar do pagamento de taxa a 
expedição de 2ª via de documentos furtados ou 
roubados, mediante apresentação do termo de 
ocorrência policial, desde que esse documento tenha 
sido expedido por órgão do Estado do Espírito Santo. 

Para análise de mérito da matéria, há que se 
avaliar sua constitucionalidade sob o aspecto da 
iniciativa e da natureza de seu objeto. 

No nosso ordenamento constitucional vige 
um complexo sistema de controle da 
constitucionalidade das leis e dos atos 
administrativos. No plano jurídico o sistema de 
controle de constitucionalidade adotado admite a 
existência do controle preventivo que se realiza no 
curso do processo legislativo e, o controle repressivo 
cuja incidência se dá quando a lei se encontra 
vigendo. 

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

Na hipótese em apreço, trata-se do controle 
preventivo de constitucionalidade no âmbito do 
processo legislativo, porém exercido pelo Poder 
Legislativo.  

Assim, cumpre-nos evidenciar que é de 
competência da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, a análise quanto ao 
aspecto da constitucionalidade, diante da 
Constituição e de outras normas infraconstitucionais.  

Pela descrição do Projeto a matéria é de 
competência estadual, prevista no artigo 25, § 1º da 
Constituição Federal e artigo 63, § único da 
Constituição Estadual, in verbis:  

 
Constituição Federal 
 
“Art. 25. Os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
 
§ 1º - São reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição”. 
 
(...) 

Constituição Estadual 
 
“Art. 63. A iniciativa das Leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nessa Constituição”. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham 
sobre:  
 
I - criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na 
administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 
 
II - fixação ou modificação do 
efetivo da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar; 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
IV - servidores públicos do Poder 
Executivo, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade 
e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a 
inatividade; 
 
V - organização do Ministério 
Público, da Procuradoria-Geral do 
Estado e da Defensoria Pública; 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder 
Executivo. 
 

Não paira dúvida que a proposição em 
epígrafe não fere a regra constitucional da 
competência legislativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo, enquadrando, assim, na competência 
concorrente, superando, dessa forma, a 
constitucionalidade da origem ou iniciativa do agente 
legiferante. 

Em virtude da natureza da matéria, que é 
tributária, fizemos uma breve pesquisa sobre o 
entendimento do judiciário, acerca do tema e 
trazemos à cola a seguinte ementa de julgado do 
Supremo Tribunal Federal: 

 
“EMENTA: ADI - LEI N.º 7.999/85, 
DO ESTADO DO RIO GRANDE 
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DO SUL, COM A REDAÇÃO QUE 
LHE DEU A LEI N.º 9.535/92 - 
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - 
MATÉRIA DE INICIATIVA 
COMUM OU CONCORRENTE - 
REPERCUSSÃO NO 
ORÇAMENTO ESTADUAL - 
ALEGADA USURPAÇÃO DA 
CLÁUSULA DE INICIATIVA 
RESERVADA AO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO - 
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE 
JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR 
INDEFERIDA. 
 
- A Constituição de 1988 admite a 
iniciativa parlamentar na instauração 
do processo legislativo em tema de 
direito tributário. 
 
- A iniciativa reservada, por 
constituir matéria de direito estrito, 
não se presume e nem comporta 
interpretação ampliativa, na medida 
em que - por implicar limitação ao 
poder de instauração do processo 
legislativo - deve necessariamente 
derivar de norma constitucional 
explícita e inequívoca. 
 
- O ato de legislar sobre direito 
tributário, ainda que para conceder 
benefícios jurídicos de ordem fiscal, 
não se equipara - especialmente para 
os fins de instauração do respectivo 
processo legislativo - ao ato de 
legislar sobre o orçamento do 
Estado.” (ADI 724 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 
Pleno, julgado em 07/05/1992, DJ 
27-04-2001 PP-00056 EMENT 
VOL-02028-01 PP-00065). 
 

Transposta a fase da competência de 
iniciativa do Projeto de Lei, passemos ao mérito da 
constitucionalidade da matéria, ou seja, sua 
conformidade com o ordenamento jurídico, 
constitucional e infraconstitucional. 

A natureza tributária da matéria, de pronto, 
remete a uma análise sistemática de mérito ao 
princípio constitucional da responsabilidade fiscal e 
do equilíbrio orçamentário, presente no Título VI, 
Capítulo II, que trata das Finanças Públicas da 
Constituição Federal, insculpido no § 6º de seu 
artigo165, que assim dispõe: 

 
“Art. 165. (...) 
 
(...) 
 
§ 6º O projeto de lei orçamentária 
será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito, sobre as 
receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 
(GRIFO NOSSO) 
 
(...)”  
 

O princípio da responsabilidade fiscal está 
materializado no texto da Lei Complementar N.º 101, 
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF), editada em cumprimento ao comando 
do artigo 163 da Constituição Federal. 

Tratando do equilíbrio orçamentário, o artigo 
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece: 

 
“Art. 14. A concessão ou ampliação 
de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei 
de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições: 
 
I - demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e 
de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento 
diferenciado. 
 
§ 2o Se o ato de concessão ou 
ampliação do incentivo ou benefício 
de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no 
inciso II, o benefício só entrará em 
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vigor quando implementadas as 
medidas referidas no mencionado 
inciso.” 
 

A análise sistêmica da legalidade do 
Projeto de Lei em epígrafe nos revela um 
confronto com dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais, que normatizam a concessão 
de benefício tributário, que é seu objeto.  

Então, a problemática de se legislar sobre 
matéria tributária, não reside apenas em observar a 
competência da iniciativa, é preciso ir além, é 
necessário que o autor atenda aos requisitos 
contidos no arcabouço jurídico, que confira a 
necessária legalidade e eficácia à norma resultante da 
proposta legislativa.  

Nesse contexto, não obstante a legitimidade 
do autor e reconhecer interesse social na proposição, 
não podemos concordar com sua materialidade, sem 
abrir mão de nos posicionarmos da mesma forma em 
uma possível proposição equivalente do Chefe do 
Poder Executivo, pois, no nosso entendimento, nem 
mesmo este poderá conceder qualquer benefício, 
fiscal, tributário ou creditício, que não esteja 
devidamente justificado e enquadrado nos exatos 
termos dos princípios e normas acima invocados.  

Assim, entendemos que todo e qualquer 
Projeto de Lei, que como objeto normativo a matéria 
de que trata a presente proposição, deve ser instruído 
com o Parecer de Estimativa do Impacto 
Orçamentário-Financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Além disso, 
tem que atender ao disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. E, ainda, demonstrar que a renúncia 
foi considerada na estimativa de receita da Lei 
Orçamentária, na forma do artigo 12 da LRF, e de 
que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas na LDO. 

Nesse diapasão, a matéria em exame torna-se 
inconstitucional, por propor isenção de tributo, o que 
caracteriza renuncia de receita, sem demonstrar o 
impacto sobre as finanças públicas e sem propor a 
devida medida compensatória, que restabeleça o 
equilíbrio orçamentário do Estado. 

Desta forma, somos de entendimento que, o 
Projeto de Lei n.° 280/2011, de autoria do Deputado 
Gilsinho Lopes, pelas razões aduzidas, é 
inconstitucional por ferir preceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

 
CONCLUSÃO 

 
Em face das razões expendidas, somos por 

reconhecer que o Projeto de Lei n.° 280/2011, não 
pode e nem deve prosseguir sua tramitação, por não 
contemplar  

dispositivos infraconstitucionais que preserva 
o princípio constitucional do equilíbrio fiscal e 
orçamentário, o que nos leva sugerir aos Ilustres 
Pares desta Comissão, a adoção do seguinte Parecer: 

PARECER N.º 399/2011 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
280/2011, de autoria do Deputado Gilsinho Lopes.  

 
Plenário "Rui Barbosa", 11 de outubro de 

2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
MARCELO SANTOS 

DARY PAGUNG 
 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 389/2011 

 
Parecer do Relator: Mensagem n.º 180/2011 do 
Ex.mo Senhor Governador de Estado que após VETO 
TOTAL ao Projeto de Lei n.º 198/2011. 
Assunto: “Projeto de Lei n.º 198/11, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira que “Denomina Oswaldo 
Chaves o trecho da Rodovia ES-164, que liga a Sede 
do Município de Mantenópolis à divisa com o Estado 
de Minas Gerais”. 

 
I - RELATÓRIO 

 
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

jurídico determinado pelo ilustre Diretor da 
Procuradoria para Assuntos Legislativos, com fulcro 
no Art.132 da CF c/c Art. 122, §5,º da CE e a Lei 
Complementar nº 287/04, quanto à 
constitucionalidade da mensagem de veto do Exmo. 
Senhor Governador de Estado que vetou totalmente o 
autógrafo em epígrafe oriundo do PL nº 198/11 de 
autoria do ilustre Deputado Luciano Pereira que 
“Denomina Oswaldo Chaves o trecho da Rodovia 
ES-164, que liga a Sede do Município de 
Mantenópolis à divisa com o Estado de Minas 
Gerais”. 

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa 
em exercício do mero juízo de delibação que lhe 
impõe o Regimento Interno – Resolução nº 2.700 de 
15 de julho de 2009, publicada no DPL e no DOE de 
16 de julho de 2009, proferiu o despacho de fls. 02, 
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no qual recebeu a presente Mensagem e 
determinou a sua publicação e tramitação na forma 
regulamentar.  

A proposta foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para análise e parecer na forma do inciso I do 
artigo 41 do Regimento Interno – Resolução 
2.700/09, aonde, em apertada síntese, passamos a 
emitir as seguintes questões de fato e de direito. 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
Através da Mensagem Governamental nº 

180/2011, o Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, informa a este Poder que vetou totalmente o 
Projeto de Lei de n° 198/2011, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira, que objetiva denominar 
Oswaldo Chaves o trecho da Rodovia ES-164, que 
liga a sede do Município de Mantenópolis à divisa 
com o Estado de Minas Gerais. 

Na Mensagem de Veto nº 180/2011, o 
Senhor Governador veta totalmente a proposição com 
base na informação do Secretário de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas. O mesmo esclareceu 
que o trecho da rodovia, objeto da denominação 
formulada pelo ilustre Deputado Luciano Pereira, já 
foi objeto de denominação pela Lei nº 9.518, de 
15.09.2010 (doc. anexo), recebendo o nome de 
“Rodovia Alonso de Rosa Pinheiro”. 

Temos que referida a Lei nº 9.518/2010 que 
“denomina Rodovia Alonso da Rosa Pinheiro o 
trecho da rodovia ES 164 que liga o distrito de São 
Geraldo à sede do Município de Mantenópolis, neste 
Estado”, foi proposta pelo então Deputado Givaldo 
Vieira, atual Vice-Governador do Estado do Espírito 
Santo. 

Observa-se, assim, que os preceitos que se 
pretende ver incluídos na legislação estadual por 
intermédio do Autógrafo examinado, não encontram 
azo no tocante à questão da recente lei acima 
invocada, o que confirmaria evidente ausência de 
respeito ao nome ao qual atende hoje a determinada 
rodovia estadual, razão pela qual seria afrontado o 
princípio da moralidade largamente defendido, não só 
pela doutrina, mas mormente, pela Constituição 
Federal brasileira de 1988. 

Isto posto, sob esta ótica da 
constitucionalidade, entendo pertinente o veto total 
aposto ao Autógrafo de Lei nº 91/2011, oriundo do 
Projeto de Lei nº 198/11 de autoria do Ilustre 
Deputado Estadual Luciano Pereira, motivo pelo qual 
sugerimos a adoção do Parecer abaixo exposto.  

 
III - CONCLUSÃO 

 
Em face das razões expendidas, entendo que 

o veto total aposto ao PL 198/2011 nos termos em 
que se acha redigido merece ser mantido, razão pela 
qual opino pela sua manutenção, sugerindo aos 
ilustres membros desta Comissão a adoção do 
seguinte Parecer:  

PARECER N.º 389/2011 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
opina pela manutenção do veto total ao PL n.º 
198/2011, de autoria do Deputado Luciano Pereira, 
veiculado pela mensagem de veto n.º 180/2011.  

 
Plenário "Rui Barbosa", 11 de outubro de 

2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

GILDEVAN FERNANDES 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
RODNEY MIRANDA 

DARY PAGUNG 
 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 365/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 242/2011 
Autor: Deputado Estadual José Esmeraldo 
Ementa: “Dispõe sobre a Política Pública Estadual de 
Prevenção e Combate à Dengue.” 

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se de Projeto de Lei n° 242/2011, de 

autoria do Deputado José Esmeraldo, que tem como 
finalidade "dispor sobre a Política Pública Estadual de 
Prevenção e Combate à Dengue, no Estado do Espírito 
Santo". 

O Projeto foi analisado pela Mesa Diretora no 
expediente da Sessão Ordinária ao dia 01/08/ 2011, 
sem restrições, publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 12 de agosto de 2011, às páginas 
3900 e 3901. A justificativa faz uma exposição dando 
conta da necessidade da matéria objeto de analise a 
ser submetida na Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação. 

Distribuído pelo Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
coube-me a relataria do Projeto de Lei de n° 
242/2011, do Deputado José Esmeraldo. 

E o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR  
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Trata-se de um Projeto de Lei, que tem como 
finalidade instituir no âmbito do Estado do Espírito 
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Santo, uma Política Pública Estadual de Prevenção e 
Combate à Dengue. 

O autor, preocupado com epidemia que se 
alastre a cada dia mais, prevê a realização de eventos 
em escolas públicas estaduais, incentivo para que a 
população adote medidas de prevenção à proliferação 
do mosquito transmissor e capacitação de 
profissionais além daqueles da área de saúde. 
Estabelece ainda que a pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que desenvolva atividade que resulte em 
acúmulo de material ou em outra condição propícia à 
proliferação de mosquito transmissor da dengue adotará 
as medidas para seu controle estabelecidas pelo órgão 
competente 

Para o sucesso de uma política pública de 
prevenção é indispensável que a legislação esteja dotada 
de instrumentos eficazes para promover sua 
implementação. Neste sentido, a CF/88, em seu artigo 
24, XII, delegou à União Instituir o Sistema Único de 
Saúde - SUS e definir critérios de como trabalhar os 
Estados e Municípios. 

Evidente que vivemos em um Estado 
Democrático de Direito e nossa Constituição Federai 
estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação 

Por tal razão, sob o ângulo da 
constitucionalidade e legalidade a matéria encontra 
obstáculos para a sua tramitação, pois, verifica-se que 
para estabelecer política pública, o governo precisaria 
vincular uma Secretaria de Estado ou um órgão para 
operacionalizá-lo, o que evidencia custos, além do 
envolvimento de uma equipe de profissionais para 
gerenciar os programas, as campanhas e as demais 
políticas públicas propostas peio nobre legislador. 

Assim sendo, claro está a invasão da 
competência legislativa descrita nos incisos III e VI do 
parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual, 
que enumera as iniciativa privativas o Governador do 
Estado, in verbis: 

 
"Art. 63. A iniciativa das Seis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
 
(...) 
 
III. organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
(...) 

VI. criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder 
Executivo." 
 

Ademais, a propositura constante no referido 
Projeto fere substancialmente Outros dispositivos da 
Carta Estadual, em especial o que prescreve o artigo 
150 e seus incisos, a seguir descrito: 

 
“Art. 150. Leis de iniciativa do Poder 
Executivo estabelecerão: 
 
I - o plano plurianual: 
 
II - as diretrizes orçamentárias; 
 
III - os orçamentos anuais. 
 
§ 1° A lei que instituir o plano 
plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública 
estadual, direta e indireta, para as 
despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
 
(...)”(grifo nosso). 
 

Neste sentido tem se manifestado 
favoravelmente à inconstitucionalidade os Tribunais 
Superiores ao julgarem Ações Diretas de 
inconstitucionalidade arguidas em face da aprovação de 
leis com tais vícios de iniciativa. 

Por todo exposto, concluímos que o Projeto de 
Lei n.° 242/2011, de autoria do Deputado José 
Esmeraldo, não atende aos pressupostos de 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, havendo 
obstáculos a serem invocados, tendo em vista que o 
objeto ora legislado encontra-se em confronto com os 
ditames constitucionais estaduais vigentes. 

Sendo assim, sugerimos aos demais membros 
desta douta Comissão, a adotarem o parecer adiante 
exposto;  

 
PARECER N.º 365/2011 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de 
Lei n.° 242/2011, de autoria do Deputado Estadual 
José Esmeraldo. 

 
Plenário Rui Barbosa, 27 de setembro de 

2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

GILDEVAN FERNANDES 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
CLAUDIO VEREZA 
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O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 394/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 254/2011 
Autor: Deputado Estadual Luciano Pereira 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
manutenção de desfibrilador nos condomínios a partir 
de 40 (quarenta) unidades residenciais, para casos de 
emergências dos seus condôminos, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.” 

 
I - RELATÓRIO 

 
1. Cuida-se nestes autos da emissão de 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça no uso 
de suas atribuições, quanto à constitucionalidade da 
proposição legislativa em epígrafe, de iniciativa do 
Exmo. Senhor Deputado Luciano Pereira, cujo 
conteúdo, em síntese, “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de manutenção de desfibrilador 
nos condomínios a partir de 40 (quarenta) 
unidades residenciais, para casos de emergências 
dos seus condôminos, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências.”  

2. A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa, em exercício do mero juízo de delibação 
proferiu o despacho de fls. 2, no qual admitiu a 
tramitação da proposição com fundamento no artigo 
120 do Regimento Interno.  

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

4. O presente Projeto de Lei veio a esta 
Comissão para exame e parecer, na forma do disposto 
no Art. 41, I, do Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/09). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-
la e emitir parecer.  

5. Em apertada síntese, são estas as questões 
de fato e de direito, com suporte nas quais passo a 
emitir o Parecer. 

 
II – PARECER DO RELATOR 

 
6. EXAME DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA 
PROPOSIÇÃO 

 
7. Consoante o clássico ensinamento de 

Lúcio Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um 
estado – estado de conflito entre uma lei e a 
Constituição" 1 

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

9. A Constituição Federal de 1988 outorgou o 
exercício deste controle prévio da constitucionalidade 
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo2 (quando 
da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 
do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

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

11. Outra singularidade no sistema de 
controle preventivo da constitucionalidade, no âmbito 
do Poder Legislativo, diz respeito aos agentes 
legitimados para exercerem este controle.  

12. Assim, quanto ao sujeito controlador, a 
primeira atuação incumbe aos Procuradores de 
Estado do Poder Legislativo, com supedâneo no Art. 
132 da CF c/c o Art. 122, § 5º, da Constituição 
Estadual. O trabalho técnico especializado, exarado 
na forma do Parecer Jurídico, oferece o necessário 
subsídio legal que irá pautar a atuação futura da 
Comissão de Constituição e Justiça. Todavia, sem 
prejuízo da independência dessa Comissão para 
deliberar, posto que os pareceres dos Procuradores 
não são vinculativos.  

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

14. Doutrina e jurisprudência distinguem 
duas espécies de inconstitucionalidade, conforme 
leciona o eminente constitucionalista José Afonso da 
Silva:  

 
“(a) formalmente, quando tais 
normas são formadas por 
autoridades incompetentes ou em 
desacordo com formalidades ou 
procedimentos estabelecidos pela 
constituição; 
 
(b) materialmente, quando o 
conteúdo de tais leis ou atos 
contraria preceito ou princípio da 
constituição." 3 
 

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

16. Em decorrência, torna-se despiciendo 
qualquer exame de constitucionalidade material, 
posto que, ante a constatação do vício formal e 
insanável, a lei estará irremediavelmente condenada a 
ser expungida do mundo jurídico.4 

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

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

19. Mas não é só. Interessa, nesse ponto, 
dirigir a análise aos seguintes aspectos: a 
competência do Estado-membro da Federação para 
legislar sobre o tema; a legitimidade para o exercício 
da iniciativa legislativa; e, finalmente, o exame da 
adequação da espécie legislativa adotada para 
veicular a proposição, em face das modalidades 
preconizadas pelo Artigo 61 c/c o Artigo 63, ambos 
da Constituição Estadual. 

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

21. Na hipótese sob exame, dissecando o teor 
do projeto, desde a sua ementa à justificativa, o 
resultado autoriza concluir que a matéria versa sobre 
direito civil (direito de propriedade), tendo em vista 
que irá intervir na propriedade privada, assunto de tal 
teor somente a União poderá legislar, Não poderão os 
Estados, Município de Distrito Federal legislar sobre 
esta matéria sob pena de invadir competência afeta, 
exclusivamente, à União. Além do mais o presente 
Projeto de Lei ao criar uma multa para o caso de 
infringência da Lei passa a determinar a criação de 
um órgão fiscalizador, no caso em tela o Estado, 
gerando assim despesas para o referido ente 
federativo.  

22. Depreende-se da justificativa do autor do 
projeto em comento que o mesmo visa diminuir a 
demora no atendimento aos cidadãos enfartados 
através de disponibilização de equipamentos 
desfibriladores em condomínios, que hoje em certos 
casos são verdadeiras cidades com toda uma infra-
estrutura de lojas, bancos, academias e muitos outros 
equipamentos comunitários e que necessitam de uma 
qualificação no atendimento médico de urgência.  

23. Neste diapasão vislumbramos a 
competência legislativa privativa da União, por 
tratar-se de matérias no campo do direito civil, 
previstas no artigo 22, I da Constituição Federal. 

24. Nesse contexto, convenço-me, 
respeitosamente, de que o projeto trata de exercício 
de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder 
Executivo Federal, padecendo, portanto, de 
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 

25. De fato, é fácil ver que a presente 
proposição, sob o aspecto da iniciativa legislativa, 
invade a esfera privativa do Chefe do Executivo, 
quando da implementação de medidas e 
procedimentos para o fiel cumprimento da lei, 
havendo, assim, obstáculo para sua regular 
tramitação. 

26. Com efeito, a Carta Magna Federal de 
1988 conferiu ao Chefe do Poder Executivo a 
prerrogativa exclusiva para disciplinar os temas 
diretamente afetos à Administração Pública, criando 
o Princípio da Reserva da Administração, que é o 
corolário específico do Princípio da Separação dos 
Poderes (Art. 2º da CF/88: “São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário”).  

27. O contorno jurídico de tal reserva de 
competência é extraído dos preceitos constitucionais 
que cuidam da competência normativa privativa do 
Presidente da República, qual seja, o Artigo 61 da 
Constituição Federal. 

28. Predomina na matéria a jurisprudência do 
STF, a asseverar que a legitimidade para criar 
atribuições para os órgãos da administração, bem 
como estruturá-los, compete ao Chefe do Executivo, 
com fundamento no princípio da simetria 
constitucional, preconizado nos já mencionados 
Artigos 61, § 1º, II, “e” e 84, II, da Constituição 
Federal, nos quais a Carta Estadual se espelhou, 
conforme prescrito no Art. 63, parágrafo único, 
incisos III e VI, que transcrevemos a seguir: 

 
Constituição Estadual do Espírito 
Santo: 
 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de 
Justiça, ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição.  
 
Parágrafo único - São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:  
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo;  
 
(...) 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder 
Executivo.” 
 
Constituição Federal: 
 
“Art. 61. A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
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qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta constituição. 
 
§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
 
II – disponham sobre: 
 
e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI.” 
 

29. Noutro giro, tenho que, em face da 
Constituição Estadual, se extrai idêntica conclusão 
quanto à inconstitucionalidade, veja-se: 

 
“Art. 91. Compete privativamente ao 
governador do Estado: 
 
I – exercer, com o auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual;” 

 
30. Diante da exegese realizada no plano da 

constitucionalidade formal, vislumbro a existência de 
vício que macula a proposição. 

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

 
III – EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL DA PROPOSIÇÃO 
 

32. Dada a existência de inconstitucionalidade 
formal, torna-se prejudicado o exame da sanidade 
material da proposição, conforme entendimento 
consolidado do STF. 

 
V - CONCLUSÃO 

 
33. Em face das razões expendidas, entendo 

que a proposição, nos termos em que se acha redigida, 
padece de vício de inconstitucionalidade formal, em 
conseqüência, opino pela impossibilidade jurídica da 
regular tramitação do Projeto de Lei nº 254/2011, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, não deve seguir 
em sua tramitação. 

34. Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do seguinte 
parecer: 

 
PARECER N.º 394/2011 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto 
de Lei n.º 254/2011, de autoria do Deputado 
Luciano Pereira.  

 
Plenário Rui Barbosa, 11 de outubro de 

2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

GILDEVAN FERNANDES 
Relator 

RODNEY MIRANDA 
THEODORICO FERRAÇO 

DARY PAGUNG 
________________________________________ 
1 Carlos Alberto Lúcio BITTENCOURT, O Controle Jurisdicional da 
Constitucionalidade das Leis, p. 132. 
2 Hilda de Souza , em sua obra sobre o processo legislativo afirma:“A 
Constituição Brasileira optou por atribuir o controle de 
constitucionalidade, ao longo do processo legislativo, aos Poderes 
políticos. Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições nas 
Comissões Técnicas (controle interno) e ao Poder Executivo (controle 
externo), pelo veto”. 
3 Curso de Direito Constitucional Positivo. 
4 De fato, a inobservância dos esquemas rituais rigidamente impostos pela 
Carta Magna da República gera a invalidade formal dos atos legislativos 
editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre essa eminente 
atividade jurídica do Parlamento possa instaurar-se o controle 
jurisdicional "A infração ao preceito constitucional sobre a feitura da lei 
tem o efeito de descaracterizá-la como regra jurídica.O Poder Judiciário 
pode verificar se o ato legislativo atendeu ao processo previsto na 
Constituição." (RDA 126/117) 
 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 395/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 266/2011 
Autora: Deputada Estadual Luzia Toledo 
Assunto: “Declarar a criação artística dos tapetes de 
Corpus Christi como patrimônio Imaterial do Estado 
do Espírito Santo”. 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de Projeto de Lei n° 266/2011, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, que tem como 
finalidade de “Declarar a criação artística dos 
tapetes de Corpus Christi como patrimônio Imaterial 
do Estado do Espírito Santo”. 

O Projeto passou pela Mesa Diretora sem 
restrições, em 16/08/11. Foi Publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 31 de agosto de 2011. A 
justificativa faz uma exposição dando conta da 
necessidade da matéria objeto de análise a ser 
submetida na Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação para análise da 
constitucionalidade. 
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Designado Relator para a matéria ora em 
exame, passo a apresentá-lo sustentando o que segue.  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR - 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA LEGALIDADE E DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL  

 
Trata-se de Projeto de Lei de nº 266/2011, de 

autoria da Deputada Luzia Toledo que “Declara a 
criação artística dos tapetes de Corpus Christi como 
patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo”. 

Existem considerações a fazer sobre o 
Projeto de Lei em comento, para dizer da dificuldade 
de sustentar a sua constitucionalidade. Veja o que 
prescreve a legislação federal: 
 

DECRETO Nº 3.551 
DE 04 DE AGOSTO DE 2000 
 
INSTITUI O REGISTRO DE 
BENS CULTURAIS DE 
NATUREZA IMATERIAL QUE 
CONSTITUEM PATRIMÔNIO 
CULTURAL BRASILEIRO, 
CRIA O PROGRAMA 
NACIONAL DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
O Presidente da República, no uso da 
atribuição que lhe confere o Artigo 
84, inciso IV, e tendo em vista o 
disposto no Artigo 14 da Lei nº 
9.649, de 27 de maio de 1998, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica instituído o Registro 
de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem patrimônio 
cultural brasileiro. 
 
§ 1º - Esse registro se fará em um dos 
seguintes livros: 
 
I - Livro de Registro dos Saberes, 
onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no 
cotidiano das comunidades;  
 
II - Livro de Registro das 
Celebrações, onde serão inscritos 
rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da 
religiosidade, do entretenimento e de 
outras práticas da vida social;  

III - Livro de Registro das Formas de 
Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas;  
 
IV - Livro de Registro dos Lugares, 
onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços 
onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas.  
 
§ 2º - A inscrição num dos livros de 
registro terá sempre como referência 
a continuidade histórica do bem e sua 
relevância nacional para a memória, 
a identidade e a formação da 
sociedade brasileira. 
 
§ 3º - Outros livros de registro 
poderão ser abertos para a inscrição 
de bens culturais de natureza 
imaterial que constituam patrimônio 
cultural brasileiro e não se 
enquadrem nos livros definidos no 
parágrafo primeiro deste artigo. 
 
Artigo 2º - São partes legítimas para 
provocar a instauração do processo 
de registro: 
 
I - o Ministro de Estado da Cultura;  
 
II - instituições vinculadas ao 
Ministério da Cultura;  
 
III - Secretarias de Estado, de 
Município e do Distrito Federal;  
 
IV - sociedades ou associações civis.  
 
Artigo 3º - As propostas para 
registro, acompanhadas de sua 
documentação técnica, serão 
dirigidas ao Presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN, que as submeterá 
ao Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural. 
 
§ 1º - A instrução dos processos de 
registro será supervisionada pelo 
IPHAN. 
 
§ 2º - A instrução constará de 
descrição pormenorizada do bem a 
ser registrado, acompanhada da 
documentação correspondente, e 
deverá mencionar todos os elementos 
que lhe sejam culturalmente 
relevantes. 
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§ 3º - A instrução dos processos 
poderá ser feita por outros órgãos do 
Ministério da Cultura, pelas unidades 
do IPHAN ou por entidade, pública 
ou privada, que detenha 
conhecimentos específicos sobre a 
matéria, nos termos do regulamento a 
ser expedido pelo Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural. 
 
§ 4º - Ultimada a instrução, o IPHAN 
emitirá parecer acerca da proposta de 
registro e enviará o processo ao 
Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural, para deliberação. 
 
§ 5º - O parecer de que trata o 
parágrafo anterior será publicado no 
Diário Oficial da União, para 
eventuais manifestações sobre o 
registro, que deverão ser 
apresentadas ao Conselho Consultivo 
do Patrimônio Cultural no prazo de 
até trinta dias, contados da data de 
publicação do parecer. 
 
Artigo 4º - O processo de registro, já 
instruído com as eventuais 
manifestações apresentadas, será 
levado à decisão do Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural. 
 
Artigo 5º - Em caso de decisão 
favorável do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural, o bem será 
inscrito no livro correspondente e 
receberá o título de "Patrimônio 
Cultural do Brasil". Parágrafo único - 
Caberá ao Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural determinar a 
abertura, quando for o caso, de novo 
Livro de Registro, em atendimento 
ao disposto nos termos do § 3º do 
Artigo 1º deste Decreto. 
 
Artigo 6º - Ao Ministério da Cultura 
cabe assegurar ao bem registrado: 
 
I - documentação por todos os meios 
técnicos admitidos, cabendo ao 
IPHAN manter banco de dados com 
o material produzido durante a 
instrução do processo.  
 
II - ampla divulgação e promoção.  
 
Artigo 7º - O IPHAN fará a 
reavaliação dos bens culturais 
registrados, pelo menos a cada dez 
anos, e a encaminhará ao Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural 

para decidir sobre a revalidação do 
título de "Patrimônio Cultural do 
Brasil". Parágrafo único. Negada a 
revalidação, será mantido apenas o 
registro, como referência cultural de 
seu tempo. 
 
Artigo 8º - Fica instituído, no âmbito 
do Ministério da Cultura, o 
"Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial", visando à implementação 
de política específica de inventário, 
referenciamento e valorização desse 
patrimônio. 
 
Parágrafo único. O Ministério da 
Cultura estabelecerá, no prazo de 
noventa dias, as bases para o 
desenvolvimento do Programa de que 
trata este artigo. 
 
Artigo 9º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 4 de agosto de 2000; 
179º da Independência e 112º da 
República. 
 
FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO 
Francisco Weffort 

 
Não podemos deixar de ressaltar que a 

política de preservação do Patrimônio Imaterial 
brasileiro é recente, foi instituída pelo Decreto 
Federal 3.551 de 2000. Acima exposto, subsidiando o 
art. 216 da Constituição. Qualquer bem pode vir a 
integrar o patrimônio cultural brasileiro, desde que 
seja portador de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos termos do "caput" do artigo 
216. 

A ação institucional é pensada na forma de 
identificação, registro e salvaguarda do bem cultural. 
Para o escopo metodológico se requer a delimitação 
do contexto de pesquisa, sua orientação territorial e 
temática; assim como a contextualização 
socioeconômica, geográfica e histórica. 

Considera-se que a realização do inventário 
só será possível com a anuência, participação e 
mobilização das comunidades interessadas e a 
constituição de equipes adequadas de pesquisa. 

As fases do Inventário são constituídas de 
levantamento preliminar, identificação e 
documentação do bem cultural, da seguinte maneira: 

 
a) sistematização de informações 
disponíveis em material bibliográfico 
e audiovisual sobre o universo a 
inventariar;  
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b) aprofundamento do conhecimento 
sobre o bem cultural, por intermédio 
de pesquisa de campo e 
 
c) sistematização, em diferentes 
suportes e mídias, do conhecimento 
produzido nas etapas do 
levantamento preliminar e da 
identificação. 
 

Para realização do inventário proposto, se faz 
necessário a definição do projeto, a constituição da 
equipe de pesquisa e as fontes de financiamento de 
tal empreendimento intelectual. 

A equipe de pesquisadores deverá ter caráter 
multidisciplinar, composta por profissionais das áreas 
de Ciências Sociais, História, Arqueologia, Letras, 
Museologia, Arquitetura e Geografia, sob a 
coordenação de um profissional de Ciências Sociais, 
antropólogo ou historiador.  

 
A título de exemplo em caso semelhante: 
 

A reunião da Câmara do Patrimônio 
Imaterial que recusou o registro da 
Ayahuasca como patrimônio cultural 
do Brasil alegava, entre outras coisas, 
que “comidas, bebidas, assim como 
crenças, filosofias e teologias, não 
constituem em si bens culturais 
passíveis de Registro, mas sim, 
referências para a produção e 
reprodução de processos, 
representações e práticas culturais”. 
 
Algo semelhante aconteceu com o 
prosaico bolinho de feijão da 
gastronomia baiana — acarajé — que 
ninguém dúvida que é parte 
constitutiva da cultura brasileira. 
Entretanto, o que foi oficialmente 
patrimonializado intitula-se Ofício de 
Baiana de Acarajé e não o delicioso 
quitute em si. Algo semelhante 
também está sendo pensado para a 
patrimonialização da capoeira.  
 
Da análise do Projeto de Lei em 
exame, à luz dos dispositivos da 
Constituição Federal e do Código de 
Decreto Federal de nº 3.551/2000, 
que antes será necessário uma análise 
por um dos órgãos do Governo 
Estadual, para verificar se os 
“Tapetes de Corpus Christi”, 
preenchem os requisitos mínimos 
para ser declarado patrimônio 
imaterial do Estado do Espírito 
Santo, a exemplo do artigo 3º do 
referido Decreto Federal, verbis: 

“Artigo 3º - As propostas para 
registro, acompanhadas de sua 
documentação técnica, serão 
dirigidas ao Presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN, que as submeterá 
ao Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultura. 
 
Não afrontando os que pensam 
diferentes, entendo que se faz 
necessário a análise de um órgão 
técnico estadual, para sobre ele, 
apresentar o projeto de lei estadual 
no sentido de declarar patrimônio 
imaterial do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Por todo exposto, pelas razões acima, 

inclusive, com auxlio da justificativa do projeto, 
concluímos que o Projeto de Lei nº 266/2011, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo não atende aos 
pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade, por falta de um acervo sobre os “Tapetes 
de Corpus acervo sobre os “Tapetes de Corpus 
Christi, do município de Castelo e outros Municípios 
que tradicionalmente confeccionam seus tapetes 
religiosos nas datas dos festejos adotados pela Igreja 
Católica.”, do município de Castelo e Outros 
Municípios que tradicionalmente confeccionam seus 
tapetes religiosos nas datas dos festejos adotados pela 
Igreja Católica. 

Sendo assim, sugerimos aos demais membros 
desta douta Comissão a adoção do seguinte:  

 
PARECER N.º 395/2011 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto 
de Lei de n.º 266/2011, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo.  

 
Plenário "Rui Barbosa", 11 de outubro de 

2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

THEODORICO FERRAÇO 
Relator 

GILDEVAN FERNANDES 
RODNEY MIRANDA 

DARY PAGUNG  
MARCELO SANTOS 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 398/2011 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.º 272/2011, de autoria do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, objetiva dispor 
sobre a alteração da legislação do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Lei 
nº 6.999/2001), para assegurar benefícios aos 
estudantes, e, para tanto, apresenta outras 
providências correlatas. O referido Projeto foi 
protocolizado no dia 16 de agosto de 2011. 

 
Por sua vez, a Proposição Legislativa foi lida 

na Sessão Ordinária do dia 17 de agosto de 2011 e 
publicada no Diário do Poder Legislativo - DPL 
datado do dia 31 de agosto de 2011, às fls. 4.410 a 
4.414. Após, a Proposição recebeu encaminhamento 
para esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, conforme dispõe o dispositivo do 
art. 41, I, da Resolução n.º 2.700/2009 (Regimento 
Interno desta Augusta Assembléia Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR  
 

Conforme acima grifado, Projeto de Lei n.º 
272/2011, de autoria do Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, visa instituir benefício fiscal na Lei n.º 6.999, de 
27 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com o 
“CAPÍTULO III”, denominado de: “DO INCENTIVO 
À EDUCAÇÃO”. 

 
Em tal pretenso Capítulo III, o Projeto 

apresenta o objeto normativo de garantir aos cidadãos, 
que se valham de veículos automotores de passeio para 
ter acesso à educação, o benefício de receber incentivos, 
conforme modalidades que especifica. Para fins de 
adequação, a normatização ainda prevê outras 
providências, como, por exemplo: 
 

i) Os incentivos poderão ser 
concedidos nas modalidades de: (i) 
parcelamento diferenciado e 
(ii)redução da base de cálculo com 
finalidade de compensar as 
dificuldades de acesso ao local de 
estudo; 
 
ii) O parcelamento diferenciado 
consiste em prorrogação das 
quantidades de parcelas iguais e 
sucessivas mediante as quais será pago 
o Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores de passeio, em 
condições diferenciadas às previstas 
no art. 16 da Lei n.º 6.999/2001; 

iii) o imposto poderá ser parcelado 
em até, no máximo, 10 (dez) 
parcelas, àqueles que preencherem as 
condições desta pretensa lei; 
 
iv) A redução de alíquota consiste em 
um incentivo que não será superior 
ao percentual de que já trata o art. 11 
da Lei n.º 6.999/2001, conforme for 
definido em regulamento, e aplicável 
exclusivamente a carros de passeio 
denominados “carros populares; 
 
v) Poderá ser escalonada a redução 
de alíquota, conforme o valor do 
carro de passeio “popular”, podendo 
ser deferida a redução a partir do 
segundo emplacamento, respeitada a 
redução máxima de 50% (cinqüenta) 
por cento; 
 
vi) O percentual da redução levará, 
sempre que possível, em consideração 
as despesas que o proprietário do 
veículo tiver com o pedágio para 
comparecer à instituição de ensino, 
em comparação com o valor do 
Imposto Sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores; 
 
vii) O Regulamento definirá quais 
são os veículos automotores de 
passeio que serão considerados 
“carros populares”, para efeito desta 
pretensa lei; 
 
viii) Para fazer jus aos incentivos, os 
proprietários de veículos automotores 
deverão preencher as seguintes 
condições, sem prejuízo de outras 
que forem estabelecidas pelo 
Regulamento: (a) assinatura de 
declaração, sob pena de 
responsabilidade cível, criminal e 
administrativa de que para se deslocar 
entre o local da residência ou do 
trabalho até a instituição de ensino 
precisa conduzir o veículo através de 
praça de pedágio em rodovia estadual 
e (b) comprovação, mediante 
documentação hábil, da matrícula 
perante a instituição de ensino, da 
freqüência escolar, do local de 
residência e de localização do 
trabalho e da instituição de ensino; 
 
ix) Os contribuintes interessados 
farão requerimento, comprovando o 
preenchimento dos requisitos 
exigidos e optando pelas 
modalidades de incentivo; 



5791 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 

 

x) Será fixado, por regulamento, os 
períodos em que o requerimento será 
recebido, tanto para fins de 
proporcionar a comprovação por 
parte dos estudantes contribuintes, 
quanto para que seja possível à 
autoridade apreciar em tempo hábil o 
requerimento; 
 
xi) Havendo deferimento de algum 
dos incentivos, ele será aplicado 
exclusivamente no ano fiscal 
posterior, cabendo ao interessado, a 
cada ano, renovar o requerimento; 
 
xii) Somente se admitirá a concessão 
dos dois incentivos de forma 
concomitante aos proprietários de 
veículos de passeios “populares”, 
tendo em vista que os demais 
somente poderão fazer jus ao 
parcelamento diferenciado; 
 
xiii) Prevê que a pretensa lei entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
porém com produção de efeitos para 
o ano fiscal posterior à sua 
publicação. 

 
Notadamente, seu escopo é de grande 

relevância para o interesse público, daí o elevado 
grau de importância, principalmente como um bom 
objetivo para proporcionar melhores meios 
financeiros, em especial, aos estudantes que 
possuírem carros populares. Nessa linha informa a 
Justificativa do Projeto:  
 

É uma realidade que, tendo em vista 
as restrições do transporte coletivo 
público, muitos estudantes 
necessitam de veículos para poderem 
ao mesmo tempo trabalhar e estudar, 
ou mesmo para se deslocarem de 
suas residências para a instituição de 
ensino. 
 
Acontece que muitos dos estudantes 
são obrigados a ultrapassarem as 
Praças de Pedágio das Rodovias 
estaduais, em especial, a Praça de 
Pedágio da Terceira Ponte e de 
Guarapari. 
 

Diante do mérito, o Projeto apresenta-se apto 
e adequado aos anseios do interesse social, haja vista 
que o seu objeto normativo visa atender e otimizar o 
acesso a educação. Com esta convergência, o Projeto 
de Lei ora em apreço possui patente meritória. 

Sob o âmbito jurídico a Justificativa do Autor 
é rica em demonstrar as manifestações do Excelso 
Supremo Tribunal Federal de que não há vício de 

inconstitucionalidade formal do Projeto, por invasão 
de iniciativa legislativa privativa do Governador do 
Estado, em face da matéria tratada ser de ordem: 
tributária e de incentivo fiscal. Com esse mister, a 
Justificativa colecionou vários julgados que, dentre 
eles, destacamos: a ADI 3.809, Rel. Min. Eros Grau, 
Tribunal Pleno, Dje 14.9.2007; e a ADI 2.464, Rel. 
Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Dje 25.5.2007. 
Quanto a esse ponto da análise, resta confirmar a não 
existência de vício de inconstitucionalidade formal.  

Entretanto, o objeto normativo do Projeto de 
Lei n.º 272/2011 produz infringência direta aos 
comandos endereçados nos incisos III e VI, do 
parágrafo único, do artigo 63, da Constituição 
Estadual. Tal infringência se verifica pela própria 
circunstância definida no texto da Proposição 
Normativa, pois, por ser de autoria de parlamentar, 
não poderia prever nova atribuição para Secretaria de 
Estado, bem como, não poderia definir 
procedimentos de organização administrativa e de 
pessoal da administração do Poder Executivo 
Estadual. 

Em suma, por ser de autoria de Parlamentar 
Estadual, o Projeto acaba por regulamentar sobre a 
organização administrativa e de pessoal do Poder 
Executivo Estadual e sobre a definição de novas 
incumbências para órgão público do Poder Executivo 
Estadual (in casu a Secretaria Estadual da Fazenda) e, 
além disso, impõe também ao Poder Executivo a 
necessidade de reorganização administrativa e de 
pessoal daquela Secretaria – como, por exemplo, (1) a 
necessidade de novos procedimentos administrativos 
internos da referida Secretaria para adequar o sistema a 
nova forma de parcelamento do IPVA especificado; (2) 
nova organização estrutural e de pessoal para a 
realização de novos protocolos de controle dos 
documentos das despesas com pedágios, controle de 
declarações, controle de documentação de matrículas 
dos alunos motoristas que serão beneficiados, controle 
de cada processo de benefício criado em razão do 
requerimento do pretenso benefício, controle dos 
lançamentos confirme cada benefício concedido; e (3) 
incumbência para a Procuradoria Geral do Estado que 
terá que adotar medidas civis, criminais e 
administrativas em desfavor daqueles que fraudarem os 
procedimentos para a concessão do benefício. 

Nesse contexto, o Projeto viola diretamente a 
esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Vejamos o que define a Constituição 
Estadual, in verbis: 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:  



Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 Diário do Poder Legislativo - 5792 

 

(...) 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
IV - ................................ 
 
V - .................................. 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 

 
Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos 
idênticos e se posicionou no sentido de preservar 
incontest os Princípios da Reserva de Administração 
do Poder Executivo e da Separação dos Poderes 
(ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
– Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 
23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 
2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 
Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. 
DJ 15-12-2006 PP-00080.  

Não obstante, julgando a constitucionalidade 
de uma Lei do Estado do Espírito Santo, o Excelso 
Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive 
para concluir que nem na hipótese de sanção haveria 
convalidação do vício de inconstitucionalidade 
resultante da usurpação do poder de iniciativa do 
chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de 
Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-
00016). 

Se não bastasse, outro gravame ainda decorre 
do Projeto de Lei ora em análise. Agora, a 
irregularidade é de natureza legal e com origem na 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
Federal n.º 101/2000). Vejamos o que determina 
expressamente o dispositivo endereçado no artigo 14 
da LRF: 

 
Art. 14. A concessão ou ampliação 
de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei 
de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições: 
 
I - demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e 
de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento 
diferenciado. 
 
§ 2o Se o ato de concessão ou 
ampliação do incentivo ou benefício 
de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no 
inciso II, o benefício só entrará em 
vigor quando implementadas as 
medidas referidas no mencionado 
inciso. 

 
A problemática da renúncia de receita 

proveniente de impostos reside na necessidade dos 
Autos, de todo e qualquer Projeto de Lei com este 
objeto normativo, de ser instruído com o Parecer de 
Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes. 

Além disso, tem que atender ao disposto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, ainda, demonstrar 
que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da Lei Orçamentária, na forma do art. 12 da 
LRF, e de que não irá afetará as metas de resultados 
fiscais previstas na LDO; ou ser os autos instruídos 
com as medidas de compensação financeira, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 

Nada disso encontra-se nos autos do Projeto 
de Lei n.º 272/2011, outrossim, não resta margem ou 
possibilidade para arguir a sua legalidade frente a 
ordem do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar Federal n.º 101/2000). Em outros 
termos, o dito Projeto é ilegal, por desatender o 
referido comando endereçado no art. 14 da LRF. 

Sendo desta forma, perante a análise jurídica, 
verificam-se do diagnóstico decorrente que, 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa traz vários pontos de 
antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da 
Constituição Federal (por Simetria em razão do 
Princípio da Federação), quanto da Constituição 
Estadual, desta maneira, restou a mesma ser gravada 
como formalmente inconstitucional e ilegal. 
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Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 272/2011, 
de autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, é 
formalmente inconstitucional e ilegal. Ex Positis, 
sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 
do seguinte: 
 

PARECER N.º 398/2011 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto 
de Lei n.º 272/2011, de autoria do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 

 
Plenário "Rui Barbosa", 11 de outubro de 

2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

RODNEY MIRANDA  
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 
MARCELO SANTOS 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 393/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 274/2011 
Autora: Deputada Estadual Lúcia Dornellas 
Assunto: Torna obrigatório o envio de cópia do 
contrato de adesão aos consumidores, por carta 
registrada na modalidade AR – aviso de recebimento. 
 

I - RELATÓRIO 
 

1. 
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade da proposição 
legislativa em epígrafe, de iniciativa da Exma. 
Deputada Estadual LÚCIA DORNELLAS.  

2. 
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 
impõe o Artigo 1431 do Regimento Interno – 
Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009, publicada 
no DPL e no DOE de 16 de julho de 2009, proferiu o 
despacho de fls. 2 no qual admitiu a tramitação da 
proposição entendendo, prima facie, não existir 
manifesta inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 
63, parágrafo único, III e VI da CE.  

3. 
A proposição que foi protocolizada no dia 

17/08/2011, tendo sido publicada conforme 
determina a norma regimental.  

4. 
Além do articulado legal da proposição e sua 

justificativa, o processo não está instruído com outros 
documentos. 

5. 
Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 
o Parecer. 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL DA PROPOSIÇÃO 
 

6. 
Consoante o clássico ensinamento de Lúcio 

Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um estado – 
estado de conflito entre uma lei e a Constituição" 2. 

7. 
Ocorre que, em nosso ordenamento 

constitucional vige um complexo sistema de controle 
da constitucionalidade das leis e atos administrativos. 
No plano jurídico o sistema de controle de 
constitucionalidade adotado admite a existência do 
controle preventivo que se realiza no curso do 
processo legislativo e, o controle repressivo cuja 
incidência se dá quando a lei se encontra vigendo. 

8. 
A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

exercício do controle prévio da constitucionalidade 
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo3 (quando 
da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 
do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

9. 
Na hipótese em apreço, trata-se do controle 

preventivo de constitucionalidade no âmbito do 
processo legislativo, porém exercido pelo Poder 
Legislativo. Sua característica fundamental consiste 
no fato de atuar no momento da elaboração da lei, 
com a finalidade de evitar que sua edição seja quanto 
à forma, seja quanto ao conteúdo ofenda a 
supremacia da Lei Maior. 

10. 
Outra singularidade no sistema de controle 

preventivo da constitucionalidade no âmbito do poder 
legislativo diz respeito aos agentes legitimados para 
exercer o controle da constitucionalidade. Assim, 
quanto a sujeito controlador, a primeira atuação 
incumbe aos Procuradores de Estado do Poder 
Legislativo, cuja atuação oferece o necessário 
subsídio técnico que irá pautar a atuação futura da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

11. 
Em suma, em sede do controle preventivo de 

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

12. 
A doutrina e jurisprudência distinguem duas 

espécies de inconstitucionalidade,conforme leciona o 
eminente constitucionalista José Afonso da Silva: 

 
“ (a) formalmente, quando tais normas 
são formadas por autoridades 
incompetentes ou em desacordo com 
formalidades ou procedimentos 
estabelecidos pela constituição; 
 
(b) materialmente, quando o conteúdo 
de tais leis ou atos contraria preceito 
ou princípio da constituição." 4 

 
13. 
O exame do controle formal de 

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

14. 
Em decorrência, sendo constatada a existência 

de vício formal de inconstitucionalidade, torna-se 
despiciendo qualquer exame quanto à 
constitucionalidade material, posto que ante a 
constatação do aludido vício formal e insanável a lei 
estará, irremediavelmente, condenada a ser expungida 
do mundo jurídico.5 

15. 
Ancorado neste entendimento, passo ao exame 

da constitucionalidade formal da proposição. 
16. 
Como é cediço, para exame da 

constitucionalidade do projeto de lei impende que se 
identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 
proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância 
das matérias que o projeto pretende legislar. 

17. 
Na hipótese sob exame, dissecando o teor do 

projeto, desde a sua ementa o resultado autoriza 
concluir que a matéria versa sobre direito do 
consumidor. A proposição tem como destinatários as 
operadoras de telefonia móvel e TV por assinatura, 
estes, são, como se sabe, concessões realizadas pelo 
governo central. Os contratos são do tipo adesão, sujeito 
a cláusulas uniformes regulamentadas e fiscalizadas 
pelas agências nacionais.  

18. 
Note-se que ao contrário do que possa parecer o 

manejo de competência concorrente, em tema que verse 
sobre direito do consumidor é extremamente complexa. 
No caso, não vislumbro que a presente proposição 
contenha regra de comprovada alcance para o interesse 
regional, de modo a justificar a edição de lei 
específica. Além disso, as normas legais em vigor já 
asseguram ao consumidor o direito a copia integral 
do contrato firmado.  

19. 
Por tais razões jurídicas, sou levado a 

dissentir da interpretação segundo a qual a matéria 
objeto do presente PL é de competência da ALES. 
Bem ao contrário, entendo que o teor da proposição 
contempla normas de caráter nacional, razão pela 
qual falece competência legislativa a ALES.  

20. 
Diante da exegese realizada, no plano da 

constitucionalidade formal, vislumbro a existência de 
vício que macula a proposição em face da 
incompetência para exercício da competência legislativa 
exercida pela Assembleia Legislativa em tema atinente 
a matéria inserida no projeto.  

21. 
Em suma, a substância do tema veiculado na 

presente proposição está, a meu sentir, destituída de 
respaldo constitucional, configurando autêntica 
usurpação da iniciativa privativa da União.  

22. 
Isto posto, sob esta ótica da constitucionalidade 

entendo que a continuidade da tramitação representa 
risco de afronta a supremacia formal da Lei Maior.  

 
EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL DA PROPOSIÇÃO 
 

23. 
Quanto ao aspecto material tenho por 

prejudicado, consoante reiterada jurisprudência do STF, 
em face da aludida inconstitucionalidade formal 
apontada. 

 
III - CONCLUSÃO 

 
Em face das razões expendidas, entendo que a 

proposição, nos termos em que se acha redigida é 
inconstitucional, pois padece do vício de usurpação de 
competência legislativa da União.  

Por tais motivos, sugiro aos ilustres pares a 
adoção do seguinte parecer: 

 
PARECER N.º 393/2011 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
opina pela Inconstitucionalidade da Proposição 
Legislativa de n.º 274 de autoria da Deputada 
Estadual Lúcia Dornellas. 

 
Plenário Rui Barbosa, 11 de outubro de 2011. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
GILDEVAN FERNANDES 

Relator 
THEODORICO FERRAÇO  

RODNEY MIRANDA  
DARY PAGUNG 

___________________________________________ 
1 Diz o Art. 143: Art. 143. Não se admitirão proposições: 
I - sobre assunto alheio à competência da Assembleia Legislativa; 
II - em que se delegue a outro Poder atribuições do Legislativo; 
III - antirregimentais; 



5795 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 

 

IV - que, aludindo à lei, decreto, regulamento, decisões judiciais ou 
qualquer outro dispositivo legal, não se façam acompanhar de sua 
transcrição, exceto os textos constitucionais e leis codificadas; 
V - quando redigidas de modo a que não se saiba à simples leitura qual a 
providência objetivada; 
VI - que, fazendo menção a contratos, concessões, documentos públicos, 
escrituras, não tenham sido estes juntados ou transcritos; 
VII - que contenham expressões ofensivas; 
VIII - manifestamente inconstitucionais; 
IX - que, em se tratando de substitutivo, emenda ou subemenda, não 
guardem direta relação com a proposição. 
2 Carlos Alberto Lúcio BITTENCOURT, O Controle Jurisdicional da 
Constitucionalidade das Leis, p. 132. 
3 Hilda de Souza , em sua obra sobre o processo legislativo afirma:“A 
Constituição Brasileira optou por atribuir o controle de 
constitucionalidade, ao longo do processo legislativo, aos Poderes 
políticos. Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições nas 
Comissões Técnicas (controle interno) e ao Poder Executivo (controle 
externo), pelo veto” 
4 Curso de Direito Constitucional Positivo. 
5 De fato, a inobservância dos esquemas rituais rigidamente impostos pela 
Carta Magna da República gera a invalidade formal dos atos legislativos 
editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre essa eminente 
atividade jurídica do Parlamento possa instaurar-se o controle 
jurisdicional "A infração ao preceito constitucional sobre a feitura da 
lei tem o efeito de descaracterizá-la como regra jurídica.O Poder 
Judiciário pode verificar se o ato legislativo atendeu ao processo 
previsto na Constituição." (RDA 126/117) 
 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 401/2011 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 310/2011. 
Autora: Deputada Estadual Lúcia Dornellas 
Ementa: “ Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas 
que utilizarem serviço de entrega através de motoboys, 
ou que possuam frota própria para o serviço, contratarem 
apólice de seguro para seus funcionários, e dá outras 
providências”. 
 

RELATÓRIO 
 

A Proposição de Projeto de Lei nº 310/2011, 
de autoria da Deputada Lúcia Dornellas, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de empresas que utilizarem 
serviço de entrega através de motoboys, ou que possuam 
frota própria para o serviço, contratarem apólice de 
seguro para seus funcionários, e dá outras providências, 
não passou pelo crivo da Mesa Diretora. 

Como se vê, a Proposta foi lida pela Mesa 
Diretora no dia 13/09/2011, com parecer preliminar 
pela devolução, por infringência ao art. 22, parágrafo 
único, XI, da Constituição Federal e art. 63, 
parágrafo único inciso VI da Constituição Estadual.  

Inconformado o Autor da Proposta recorreu à 
Comissão de Constituição e Justiça, que foi deferido 
regimentalmente. 

A presente Proposta de Projeto de Lei, veio a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, para exame e 

parecer, na forma do disposto no Art. 41, do 
Regimento Interno da ALES (Resolução n° 2.700/09). 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

FUNDAMENTAÇÃO  
 
ANÁLISE QUANTO À 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL E JURIDICIDADE E 
LEGALIDADE. 
 

De pronto, não podemos deixar de analisar a 
proposição a luz de direito do trabalho, uma vez que 
estamos tratando de relação de emprego, e, alguns 
benefícios não têm natureza salarial, não se incluindo 
na remuneração, como, por exemplo, ajudas de custo, 
diárias para viagem efetivamente utilizadas e 
participação nos lucros. Mais recentemente, em 2001, 
através da Lei nº 10.243, a legislação trabalhista foi 
alterada para retirar a natureza salarial de outros 
benefícios, que podem ser entregues ao empregado, 
sem que tenham natureza salarial, ou seja, não têm 
qualquer reflexo econômico em outros direitos 
trabalhistas, como o pagamento de uniformes e 
ferramentas, educação, transporte, assistência 
médica, seguro de vida e previdência privada (art. 
458, §, 2º, da CLT, com redação da Lei 10.243, de 20 
de junho de 2001. 

A Lei Complementar nº 103/2000, que 
autoriza os Estados da Federação a instituí-lo, através 
de lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual, e 
suas relações com outras espécies remuneratórias, de 
forma a verificar a obrigatoriedade de seu pagamento 
pelas empresas privadas e pelos poderes públicos. 

Concessão pode ser feita a partir de uma 
interpretação literal do art. 1º, caput, da LC nº 
103/2000, privilegiando a regra do in dúbio, pro 
operário. Tal artigo não se refere a existência do piso 
normativo (piso salarial definido por Tribunal 
Trabalhista em decisão de dissídio coletivo). Assim, 
havendo a Lei Estadual, e, ao mesmo tempo, sentença 
normativa a definir piso salarial, ambas aplicáveis a 
determinada categoria de trabalhadores, deve-se 
escolher aquele piso que é maior, pois certamente 
mais favorável ao trabalhador. 

A outra barreira a ser superada, referia-se à 
competência privativa da União em legislar em 
matéria de direito do trabalho (art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal). Entretanto, e aqui a solução 
não exigia grandes esforços de interpretação, o 
próprio art. 22, em seu parágrafo único, apontava a 
saída: “Lei complementar poderá autorizar os 
Estados a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas neste artigo”. Embora não se 
possa delegar aos estados a possibilidade de legislar 
genericamente em matéria de direito do trabalho, 
pode-se atribuir aos mesmos competência para 
legislar sobre questões específicas, desde que através 
de Lei Complementar. Assim surgiu a Lei 
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Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, que 
em sua ementa “Autoriza os Estados e o Distrito 
Federal a instituir o piso salarial a que se refere o 
inciso V do art. 7º da Constituição Federal, por 
aplicação do disposto no parágrafo único do seu art. 
22. 

Exercer a competência plena ou supletiva 
significa que os Estados e o Distrito Federal, na 
ausência de normas gerais editadas pela União, 
poderão editar as aludidas normas gerais para atender 
às suas peculiaridades, as quais terão aplicação 
apenas em seu próprio âmbito territorial. Portanto, 
disciplinarão matérias de competência concorrente, 
editando as normas gerais inexistentes. 

Não tem razão a Mesa Diretora, no que diz 
respeito ao art. 22, inciso VI, parágrafo único, da 
Constituição Federal, aqui merece rejeição a 
devolução da proposição à autora. Uma vez que 
existe a Lei complementar de nº 103/2000. 

Todavia, no que pertine ao art. 63, inciso XI, 
a matéria é realmente inconstitucional, avança sobre 
a competência do Poder Executivo, trata-se de 
iniciativa privativa do Governador do Estado. 
Desta forma, sugerimos aos demais membros desta 
Douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 401/2011 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do Despacho Denegatório da 
Mesa Diretora aposto à Proposta de Projeto de Lei 
n.º 310/2011, de autoria da Deputada Lúcia 
Dornellas. 

 
Plenário Rui Barbosa, 11 de outubro de 

2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO  
RODNEY MIRANDA  
MARCELO SANTOS  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO N.º 411/2011 
 

A deputada abaixo assinada, nos termos do 
artigo 290 de Regimento Interno, vem dar prévia 

ciência a V.Ex.a de seu afastamento do território 
nacional durante o período de 13/10/2011 a 
20/10/2011. 

 
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2011. 

 
SOLANGE LUBE 
Deputada Estadual 

Líder do PMDB 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Ciente. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º - 2011, do Deputado 
Wanildo Sarnáglia, de voto de pesar pelo falecimento 
do Senhor Paulo Barros. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

 
REQUERIMENTO N.º 412/2011 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Presidente da 

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, Exmo. 
Senhor Deputado Sandro Locutor, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência com base no artigo, 112 do 
Regimento Interno, suspender o grande expediente no 
dia 17 de outubro de 2011, com presença do Exmo. 
Senhor Senador da Republica Ricardo de Rezende 
Ferraço, para discorrer sobre a tramitação do Projeto 
de Lei que redistribui os royalties do petróleo.  

 
Palácio Domingos Martins, 14 de outubro 

de 2011. 
 

SANDRO LOCUTOR 
LUZIA TOLEDO 

THEODORICO FERRAÇO 
 

(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
412/2011, que acaba de ser lido. 
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O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na forma regimental, peço a 
palavra para encaminhar votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Sandro Locutor. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, fazemos um 
chamamento aos nobres Deputados em virtude do 
Requerimento n.º 412/2011, aprovado pela Comissão 
de Proteção do Meio Ambiente na última semana, 
que deliberou pela vinda do Senador Ricardo Ferraço 
a esta Casa no horário do Grande Expediente da 
sessão ordinária.  

Senhor Presidente, antes de V. Ex.ª colocar o 
mencionado requerimento em votação, fazemos um 
apelo aos nobres Deputados para o aprovarem a fim de 
estarmos juntos com o Senador Ricardo Ferraço, que 
falará sobre o novo projeto dos royalties - quem esteve 
hoje no Palácio Anchieta pode presenciar – e da nova 
proposta do Senador Vital do Rego que minimizaria os 
impactos dos royalties de petróleo no Espírito Santo, 
congelaria o arrecadado no ano de 2011 e minimizaria 
um pouco os impactos, mas é uma proposta viável. Será 
importante o Senador Ricardo Ferraço estar conosco. 
De antemão agradecemos aos nossos Pares que votem 
conosco. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – De fato, Senhor Deputado Sandro 
Locutor, esse é um debate extremamente importante 
para o Estado. 

Em votação o Requerimento n.º 412/2011. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado.  

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

ESPÍRITO SANTO 
GABIENTE DO DEPUTADO 

 
REQUERIMENTO N.º 409/2011 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso das 

suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência o cancelamento da Sessão Especial para 
debater os Desafios e os Gargalos da Engenharia 
Moderna no Âmbito do Estado do Espírito Santo, 
marcada para o dia 19 de outubro de 2011, às 19h, no 
Plenário Dirceu Cardoso. 
 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2011. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em discussão o Requerimento n.º 
409/2011, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

ESCOLA DO LEGISLATIVO 
 

REQUERIMENTO N.º 410/2011 
 
Senhor Presidente: 
 

Na qualidade de Presidente da Escola do 
Legislativo, venho solicitar a reserva do Plenário 
“Dirceu Cardoso” para realização de uma SESSÃO 
ESPECIAL no dia 30 de novembro de 2011, às 
13h30min para a realização de Palestra tema: 
“Decisões Legislativas e seus impactos nos 
Municípios. 

O Debate permite aos gestores municipais e 
os Deputados conhecer os impactos das Leis nos 
Municípios e aproximar os Deputados da importância 
de sua presença nos Municípios. 

Todos nós acreditamos na descentralização 
administrativa, no municipalismo, na força da 
comunidade. Temos nos nossos prefeitos e prefeitas 
nossos principais aliados, pois nossa ação acontece 
nos municípios, e não há quem conheça melhor as 
necessidades da população do que eles. 

 
Palácio Domingos Martins, 08 de outubro 

de 2011. 
 

ROBERTO CARLOS 
Deputado Estadual 

Presidente da Escola do Legislativo 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Claudio Vereza) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Em discussão o Requerimento n.º 
410/2011, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 717/2011 
 

Senhor Presidente: 
 
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ 

DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, aprovado pela Resolução n.º 2700, de 
15/07/2009, seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
INDICAÇÃO da seguinte obra pública: 
 

- Construção de uma Quadra 
Poliesportiva no pátio da “EEEF 
Baixo Quartel”, localizada em 
Linhares-ES. 

 
Palácio Domingos Martins, 10 de outubro 

de 2011. 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
4.º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição objetiva a construção 

de uma quadra poliesportiva na Escola EEEF “Baixo 
Quartel”, localizada em Linhares-ES, atendendo 
assim aos anseios da classe estudantil e de 
professores daquela escola, tendo em vista que não há 
espaço adequado para prática de exercícios físicos.  

O objetivo é proporcionar melhores 
condições de lazer e oferecer, consequentemente, 
melhor qualidade de vida à população, com a 
promoção do desenvolvimento social e físico dos 
moradores da localidade e de seu entorno. Com esta 
medida a comunidade poderá desfrutar de um espaço 
adequado às atividades esportivas. 

É de conhecimento de todos que o esporte é o 
grande diferencial para as comunidades, pois 
contribui para a formação dos jovens, tornando-as 
pessoas com noções de coletividade, companheirismo 
e união, além de dar oportunidade de seguir carreira 
profissional.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Em discussão a Indicação n.º 
717/2011, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 718/2011 
 

Senhor Presidente: 
 
O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ 

DURÃO, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 141, VIII e artigo 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, aprovado pela Resolução n.º 2700, de 
15/07/2009, seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
INDICAÇÃO da seguinte obra pública: 
 

- Construção de uma Quadra 
Poliesportiva no pátio da EEEF 
“Professor Manoel de Abreu”, 
localizada no distrito de Bebedouro, 
Linhares-ES. 
 

Palácio Domingos Martins, 10 de outubro 
de 2011. 

 
Luiz Durão 

Deputado Estadual 
Líder do PDT 
4.º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição objetiva a construção 

de uma quadra poliesportiva na Escola EEEF 
“Professor Manoel de Abreu”, localizada no distrito 
de Bebedouro, Linhares-ES, atendendo assim aos 
anseios da classe estudantil e de professores daquele 
Município, tendo em vista que não há espaço 
adequado para prática de exercícios físicos.  

O objetivo é proporcionar melhores 
condições de lazer e oferecer, consequentemente, 
melhor qualidade de vida à populaçao, com a 
promoção do desenvolvimento social e físico dos 
moradores do distrito de seu entorno. Com esta 
medida a comunidade poderá desfrutar de um espaço 
adequado às atividades esportivas. 

É de conhecimento de todos que o esporte é o 
grande diferencial para as comunidades, pois 
contribui para a formação dos jovens, tornando-as 
pessoas com noções de coletividade, companheirismo 
e união, além de dar oportunidade de seguir carreira 
profissional.  
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O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Em discussão a Indicação n.º 
718/2011, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 719/2011 
 

Senhor Presidente: 
 
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 
2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. José Renato Casagrande a seguinte matéria: 
 

- Institui no Estado do Espírito Santo 
a fiscalização dos estabelecimentos 
de comércio de produtos e serviços 
ópticos e dá outras providências. 

 
Palácio Domingos Martins, 11 de outubro 

de 2011 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

 
PROJETO DE LEI N.º /2011 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO  
 

DECRETA: 
 

Institui no Estado do Espírito Santo a 
fiscalização dos estabelecimentos de 
comércio de produtos e serviços 
ópticos e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica instituída a fiscalização para o 

funcionamento dos estabelecimentos de comércio de 
produtos e serviços ópticos nos moldes desta Lei.  

 
Parágrafo único. Além das disposições 

contidas na legislação federal, os estabelecimentos de 
óptica deverão obedecer às determinações desta Lei, 
no que lhes forem aplicáveis. 

Art. 2° Nenhum estabelecimento de venda ao 
varejo e serviços de produtos ópticos poderá instalar-
se e funcionar sem prévia licença do órgão de 
vigilância sanitária competente, cuja renovação será 
anual. 

 
§ 1º Entende-se por estabelecimento de 

venda ao varejo de produtos ópticos aqueles que 
comercializam óculos de proteção, óculos com ou 
sem lentes corretoras, de cor ou sem cor e lentes de 
contato. 

 
§ 2º Entende-se por estabelecimento de 

prestadores de serviços os laboratórios de surfaçagem 
ou montagem e oficinas de consertos de produtos 
ópticos, sendo vedada a comercialização direta de 
produtos ópticos ao consumidor final.  

 
§ 3º Para fins desta Lei, entende-se por 

produtos ópticos as lentes oftálmicas incolores, 
coloridas, filtrantes, qualquer que seja a sua 
composição, com dioptria ou não, armações ou 
óculos de proteção solar. 

 
Art. 3º Os fabricantes, distribuidores 

atacadistas e os representantes comerciais dos 
produtos ópticos definidos nesta Lei, apenas poderão 
comercializar tais produtos para os estabelecimentos 
definidos no § 1º do artigo 2º, sendo-lhes vedado o 
fornecimento de lentes oftálmicas incolores, 
coloridas, filtrantes, quaisquer que sejam as suas 
composições, convencionais ou de contato, com 
dioptria, armações, ou óculos de proteção solar 
diretamente aos consumidores usuários, e outros 
estabelecimentos, comerciais ou não. 

 
Parágrafo único. Os fabricantes, 

distribuidores atacadistas e os representantes 
comerciais dos produtos ópticos definidos nesta Lei 
deverão também solicitar a licença e ou alvará para 
funcionamento, conforme o disposto nos artigos 4º, 
5º e 6º desta Lei. 

 
Art. 4º A autorização para o comércio de 

produtos ópticos será solicitada à autoridade 
competente, em requerimento assinado pelo 
proprietário ou sócio do estabelecimento, ficando o 
requerente responsável pelo cumprimento desta Lei. 

 
Art. 5º Para licenciamento dos 

estabelecimentos de que trata o artigo 2º e seus 
parágrafos, será necessária a apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
I - requerimento padrão devidamente 
assinado pelo Ótico Responsável 
Técnico, solicitando ao órgão 
competente o licenciamento para o 
funcionamento de comércio varejista 
de produtos ou de serviços óticos; 
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II – cópia autenticada do contrato 
social da empresa; 
 
III – cópia autenticada do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
IV- contrato de responsabilidade 
técnica firmado entre a empresa e o 
ótico responsável técnico com 
assinaturas autenticadas e registro na 
Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; tratando-se de 
responsabilidade do diretor ou sócio-
proprietário, deverá ser apresentada 
Declaração de Responsabilidade 
Técnica; 
 
V - xerox da carteira de trabalho 
atualizada do técnico responsável, 
quando não for proprietário ou sócio;  
 
VI - cópia autenticada do diploma ou 
certificado de Técnico Ótico ou Ótico 
Prático, com registro e expedição por 
estabelecimentos de ensino que 
funcionem oficialmente de acordo 
com as normas legais e 
regulamentares vigentes no País e ou 
Certificado de Habilitação Legal; 
 
VII- cópia do alvará de localização 
para comércio varejista de produtos 
ou serviços óticos; 
 
VIII- lista de atividades 
desenvolvidas pelo estabelecimento 
assinada pelo ótico responsável; 
 
IX – termo de responsabilidade 
técnica assinado pelo ótico 
responsável; 
 
X - cópia do comprovante de 
residência do responsável técnico; 
 
XI - livro de registro para transcrição 
das receitas médicas ou sistema 
informatizado, com termo de abertura 
que será averbado pela autoridade 
sanitária; 
 
XII - contrato com o laboratório 
prestador de serviços, devidamente 
licenciado pelo órgão sanitário; 
 

Art. 6º Os profissionais dos ramos de óptica 
e optometria devidamente habilitados podem se 
responsabilizar tecnicamente pelo estabelecimento; 

 
§ 1º Os profissionais considerados 

Contatólogos, ópticos com certificados de suplência, 

surfaçagistas, vendedores, montadores e outros 
cargos sem formação técnica na área de óptica e 
optometria não podem se responsabilizar 
tecnicamente pelo estabelecimento. 

 
§ 2º Os profissionais dos ramos de ópticas e 

optometria para o efetivo exercício profissional 
podem apresentar Certificado de Habilitação Legal 
ou Cédula de Identificação, expedido pelo respectivo 
Conselho Profissional, para o efetivo exercício da 
profissão. 

 
§ 3º As atividades desenvolvidas pelo 

responsável técnico estão descritas na Portaria 
Ministerial nº 397, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, família 3223 – Áreas de Atividades, no que 
couber, conforme a sua formação.  

 
§ 4º Será considerado exercício ilegal da 

profissão a pessoa que exercer as atividades da 
profissão sem possuir diploma ou certificado legal, 
sem a supervisão do responsável técnico e ou 
apresentar certificado ou diploma que não se 
apresente em conformidade com a legislação vigente.  

 
Art. 7° A responsabilidade técnica dos 

estabelecimentos de venda ao varejo e serviço de 
produtos ópticos compete a óptico devidamente 
habilitado e registrado no órgão fiscalizador 
competente. 

 
§ 1º O ótico responsável técnico não poderá 

responder por mais de um estabelecimento. 
 
§ 2º O ótico responsável técnico, se não for 

proprietário ou sócio da empresa, deverá fazer parte 
do quadro de funcionários, sendo este devidamente 
registrado. 

 
§ 3° Os responsáveis técnicos deverão ter 

residência fixa no município ou circunvizinho, caso 
contrário a licença de funcionamento será cancelada. 

 
§ 4º O responsável técnico deverá assumir 

suas atividades diariamente dentro do 
estabelecimento. 

 
Art.8º O responsável técnico que requerer 

licença para funcionamento do estabelecimento de 
venda de produtos ou serviços ópticos deverá pedir 
baixa quando desejar cessar sua responsabilidade. 

 
§ 1º Quando desejar cessar a 

responsabilidade técnica, o óptico responsável deverá 
apresentar à autoridade sanitária documento 
comprobatório de rescisão de contrato ou a baixa na 
carteira profissional ou ainda alteração do contrato 
social devidamente averbado no registro competente, 
juntamente com o requerimento de baixa de 
responsabilidade técnica. 
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§ 2º No caso previsto no caput, ou quando 
houver qualquer outro motivo que importe no 
afastamento do responsável técnico, uma vez 
concedida a baixa, ficará o estabelecimento obrigado 
a apresentar outro responsável pela direção técnica.  

 
§ 3º No caso de troca de ótico responsável 

técnico, deverá ser apresentado, aos órgãos 
competentes da fiscalização, o contrato com o novo 
técnico e a rescisão do técnico anterior, juntamente 
com o Alvará de Funcionamento. 

 
Art. 9° Os estabelecimentos de que tratam a 

presente Lei deverão comunicar previamente à 
autoridade sanitária local as seguintes alterações: 

 
I – alteração da razão social da 
empresa; 
 
II – mudança de endereço; 
 
III - baixa de responsabilidade 
técnica; 
 
IV – alteração do responsável 
técnico; 
 
V – alteração na área física 
construída; ou 
 
VI – alteração das atividades 
desenvolvidas. 
 

§ 1º Nos incisos I, III, IV e VI, deverão 
requerer nova licença ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde. 

 
§ 2º Os estabelecimentos de ótica, em caso de 

transferência de local, deverão requerer vistoria ao 
órgão competente da Vigilância Sanitária. 

 
Art. 10 Os estabelecimentos de óptica serão 

divididos em 2 (duas) categorias, óptica básica e 
plena:  

 
I) óptica básica I: são 
estabelecimentos de óptica que 
comercializam lentes em geral (lentes 
oftálmicas com ou sem dioptrias), 
lentes solares, armações, óculos 
solar, executam consertos nos óculos 
em geral, substituem lentes corretivas 
em uso através de cópia 
(lensômetria), fabricam e/ou 
beneficiam lentes em geral em 
laboratório próprio ou mediante 
terceirização sob contrato com 
laboratório especializado e 
legalizado, executam montagem de 
óculos corretivos ou solares ou 
oficinas de montagem e consertos de 
óculos; 

II) óptica básica II: constituem-se de 
laboratórios que fabricam e/ou 
beneficiam lentes em geral em 
laboratório próprio, executam 
montagem de óculos corretivos ou 
solares e fornecimento de lentes por 
atacado. 
 
III) óptica plena: são 
estabelecimentos ópticos que 
comercializam lentes em geral em 
laboratório próprio ou mediante 
terceirização sob contrato com 
laboratório especializado e 
legalizado, executa montagem de 
óculos corretivos ou solares, que 
ofereça adaptação e comercialização 
de lentes de contato, próteses 
oculares e material de assepsia de 
lentes de contato e oclusores 
oftálmicos.  
 

Parágrafo único. Fica vedada, aos 
estabelecimentos de óptica básica I e II, a adaptação 
de lentes de contato coloridas ou não, descartáveis ou 
não, com ou sem dioptrias. 

 
Art. 11 Fica vedada a adaptação ou 

comercialização de produtos ópticos em geral 
(armações de óculos de proteção solar ou estética 
sem grau, com ou sem cor) em qualquer outro 
estabelecimento comercial que não seja considerado 
estabelecimento óptico, conforme os descritos nesta 
Lei. 

 
§ 1º Os artigos importados, tais como lentes 

em geral, armações de óculos, produtos 
higienizadores de lentes em geral, necessitam de 
prévia autorização do Ministério da Saúde, sendo 
proibida a comercialização desses produtos por 
estabelecimentos comerciais não qualificados como 
estabelecimento óptico. 

 
§ 2º O estabelecimento comercial que desejar 

exercer esse tipo de comércio, deverá adequar-se a 
esta Lei. 

 
Art. 12 Os estabelecimentos considerados 

óptica básica I, que venham a se instalar, deverão 
atender aos seguintes critérios sobre instalações e 
equipamentos mínimos: 
 

I- Instalações: Área destinada ao 
mostruário e atendimento no mínimo 
com 10 m² (dez metros quadrados), 
mobília adequada para o atendimento 
ao público, vitrines, boa iluminação 
no estabelecimento, ambiente arejado 
e condições de higiene adotadas pela 
Vigilância Sanitária. 
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II - Equipamentos ópticos 
essenciais: Lensômetro, pupilômetro, 
caixa térmica ou ventilete, escalas 
milimétricas e ferramentas para 
ajustes de óculos.  
 

Art. 13 Os estabelecimentos considerados 
óptica básica II, que venham a se instalar, deverão 
atender aos seguintes critérios sobre instalações e 
equipamentos mínimos: 

 
I -Instalações: espaço físico 
apropriado lavatório, ambiente 
ventilado ou arejado, condições de 
higiene aprovadas pela Vigilância 
Sanitária, profissionais com óculos 
protetores e vestimenta adequada, 
bem como filtros nasais, higiene e 
condições salubres. 
 
II - Equipamentos ópticos 
essenciais: máquinas cilíndricas, 
máquinas de desbaste esféricas, 
politrizes, lensômetro, lixadeira, 
conjunto de formas esféricas e 
cilíndricas, conjunto de calibradores 
para aferição de curvas, aquecedor, 
escala milimétrica, ferramentas para 
ajuste de óculos (alicates, chaves de 
fendas, outras), tintas para coloração. 

 
Art. 14 Os estabelecimentos considerados 

óptica Plena, que venham a se instalar, deverão 
atender os seguintes critérios sobre instalações e 
equipamentos mínimos: 
 

I - Instalações: Área destinada ao 
mostruário e atendimento no mínimo 
com 10 m²(dez metros quadrados) , 
mobília adequada para o atendimento 
ao público; vitrines; boa iluminação 
no estabelecimento, ambiente 
arejado; espaço apropriado para a 
execução da adaptação de lentes de 
contato, com comprimento ou largura 
mínima de 6,00m (seis metros), com 
lavatório, saboneteira, toalha 
descartável e ambiente ventilado ou 
arejado, e condições de higiene 
aprovadas pela Vigilância Sanitária. 
 
II - Equipamentos ópticos 
essenciais: caixa de prova de lentes 
de contato (lentes para diagnóstico), 
caixa de prova de lentes oftálmicas, 
armações de prova universal; tabela 
de optotipos; ceratômetro, 
oftalmoscópio, retinoscópio, lâmpada 
de Burton, oclusor óptico, 
transiluminador. 

III - Equipamentos ópticos 
complementares: caixa de tele-
sistema (para visão subnormal); 
biomicroscópio (lâmpada de fenda); 
teste de estereoscopia, coluna, 
refrator/autorefrator, projetor, 
topógrafo, teste Ishiara . 

 
Art. 15 Os estabelecimentos de venda de 

produtos óticos deverão manter o cadastro das 
prescrições ópticas será feita em livro de registro de 
prescrição óptica ou sistema informatizado. 

 
§ 1º O livro ou o registro em sistema 

informatizado, deverá estar à disposição da 
autoridade sanitária sempre que ocorrer a inspeção do 
estabelecimento. 

 
§ 2º O ótico responsável técnico deverá, 

diariamente, transcrever as receitas prescritas pelo 
especialista, atualizar e assinar o livro de registro ou 
sistema informatizado. 

 
§ 3º As prescrições dos especialistas aviadas 

deverão ter o carimbo do estabelecimento ótico, 
contendo data e o nome do responsável técnico. 

 
Art. 16 É proibido ao estabelecimento ótico a 

manutenção de estoque e/ou comércio de colírios, 
soros e outros medicamentos de uso em oftalmologia 
ou não, bem como de alimentos em geral, ou 
qualquer outros produtos não previstos nesta Lei. 

 
§ 1º O óptico responsável poderá orientar os 

clientes sobre as técnicas e produtos para 
higienização de lentes de óculos, sendo vedada 
qualquer indicação terapêutica.  

 
§ 2º O estabelecimento óptico que contar 

com um técnico-óptico, devidamente formado e 
habilitado, como responsável técnico poderá estender 
estas orientações as lentes de contato, mas sem 
indicação Terapêutica. 

 
§ 3º Com relação a interação Comercial 

deverá ser observada a aplicação do artigo 39, incisos 
I e IV, da Lei nº 8.078, de 011/09/190 c/c o art. 56, 
incisos I, VII e IX, X e XII, sem prejuízo das demais 
sanções administrativas e penais, em relação aos 
artigos 12 e16 e seus parágrafos do Decreto Federal 
nº 24.492, de 28/06/1934. 

 
Art. 17 Os estabelecimentos referidos no 

artigo 2º deverão renovar, anualmente, seus alvarás 
de funcionamento junto ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária, encaminhando a solicitação de 
renovação até o dia 31 de janeiro do ano subseqüente. 

 
§ 1º. Para renovação do alvará deverão ser 

apresentados os seguintes documentos:  
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I - requerimento padrão assinado 
pelo óptico responsável; 
 
II - cópia do alvará anterior;  
 
III - recolhimento da respectiva taxa; 
 
IV – cópia do Certificado de 
Habilitação Legal do responsável 
técnico atualizados anualmente. 

 
§ 2º Ficam expressamente proibidas a 

liberação e/ ou a renovação da Licença Sanitária para 
funcionamento pelo órgão fiscalizador ao 
estabelecimento que não apresentar Certificado de 
Habilitação Legal do responsável técnico atualizados 
anualmente pelo respectivo Conselho Brasileiro de 
Óptica e Optometria e ou Conselho Regional. 

 
Art. 18 As filiais ou sucursais dos 

estabelecimentos do comércio varejista de produtos 
óticos e de serviços são consideradas autônomas, 
aplicando-lhes, para efeitos de licenciamento e de 
fiscalização, as exigências previstas na presente Lei. 

 
Art. 19 Os estabelecimentos mencionados no 

artigo. 2º desta Lei deverão manter quadro exposto 
para o público, com os seguintes documentos: 
 

I - diploma ou certificado do óptico 
responsável ou Certificado de 
Habilitação Legal; 
 
II – alvará de funcionamento; e 
 
III – alvará sanitário.  

 
Art. 20 Os produtos ópticos comercializados 

ao consumidor nos municípios, em conformidade 
com o disposto no artigo 39, inciso VIII, da Lei 
Federal nº 8.078 de 11/9/1990, deverão atender à 
normatização própria estabelecida pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
apresentando certificação de qualidade emitida pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – Inmetro ou Organismo 
Certificador de Produto por ele acreditado, exibindo 
marca de conformidade. 

 
Art. 21 Por ocasião da fiscalização da 

Vigilância Sanitária competente, for detectada 
qualquer irregularidade às normas desta Lei, será 
lavrado auto de infração ou interdição do local, como 
medida cautelar, se o interesse da saúde pública 
assim o exigir. 

 
Parágrafo único. O interditado terá 15 

(quinze) dias para apresentar sua defesa. 
 
Art. 22 A infração ao disposto nesta Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 

Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977, submete o 
infrator sanções estabelecidas no artigo 56 da Lei 
Federal nº 8.078, de 11/09/90 e na imputação do 
ilícito penal pela prática do exercício ilegal do 
comércio e ou profissão, com base no artigo 47 de 
Decreto Lei 3.688/41. 

 
Art. 23 Será instaurado processo 

administrativo e, após julgamento, será aplicada a 
penalidade cabível de acordo com a natureza e a 
gravidade da infração cometida, as circunstâncias 
atenuantes e agravantes e os antecedentes do infrator. 

 
Art. 24 Serão comunicados de ofício, aos 

respectivos conselhos profissionais, as infrações de 
transgressões de natureza ética ou disciplinar, para 
que sejam providenciadas as devidas regularizações, 
sujeitando os infratores, bem como os seus 
respectivos responsáveis técnicos às penalidades da 
lei, que não providenciarem a devida regularização 
no prazo de 10 (dez) dias. 

 
§ 1º As demais providências deverão 

acompanhar o Decreto Federal nº 77.052/76, em art. 
5º. 

 
§ 2º O Certificado de Habilitação Legal ou 

Registro Profissional estará sujeito a julgamento do 
respectivo Conselho, que aplicará a penalidade 
cabível, em caso de infrações ética ou disciplinar do 
respectivo profissional. 
 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 25 Visando manter um cadastro único 
dos estabelecimentos ópticos, e ainda para que se 
cumpra o disposto no inciso I do artigo 2º do Decreto 
nº 77.052/76, no que se refere à fiscalização dos 
certificados, diplomas e escolas técnicas, quanto à 
sua adequação à legislação pertinente, as Vigilâncias 
Sanitárias de cada município ou do Estado 
procederão ao envio da relação dos estabelecimentos 
ópticos, com cópia dos documentos, contendo 
preferencial e possivelmente o seguinte: 
 

I - Cópia do contrato social e/ou a 
última Alteração Contratual- 
contendo a razão social e principal 
atividade; 
 
II - Cópia do CNPJ; 
 
III - Cópia da Inscrição Municipal; 
 
IV - Endereço do estabelecimento 
(logradouro, nº, bairro, CEP), 
telefones, sócios,; 
 
V -Cópia do(s) CPF(s) - dos sócios; 
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VI - Domicílios civis dos sócios 
(logradouro, nº, bairro, cidade, CEP); 
 
VII - Cópia do Certificado ou 
Diploma do responsável Técnico; 
 
VIII - Cópia do CPF do Responsável 
Técnico; 
 
IX - Cópia do comprovante de 
endereço do responsável Técnico. 
 

Art. 26 Os estabelecimentos ópticos com 
menos de 18 (dezoito) meses de sua instalação terão 
que apresentar de imediato um responsável técnico, 
devidamente habilitado, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis.  

 
Parágrafo único. Caso não apresente, dentro 

do prazo, terão os seus alvarás de funcionamento e 
sanitário caçados e as suas atividades suspensas. 

 
Art. 27 Os estabelecimentos ópticos com 

mais de 18 (dezoito) meses de sua instalação, que não 
possuir responsável técnico devidamente habilitado, 
deverão ser orientados a apresentar um estudante do 
curso de técnico em óptica, no prazo de 15 dias úteis, 
sob pena de terem os seus alvarás de funcionamento e 
sanitários caçados e as suas atividades suspensas. 

 
Art. 28 os certificados de habilitação deverão 

ser solicitados junto ao Conselho de Óptica do Estado 
do Espírito Santo que providenciará a emissão junto 
ao Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria. 

 
Art. 29 Os ópticos experientes que possuam 

aprovação parcial, em exames supletivos de técnico-
óptico, os estudantes de curso técnico de óptica e que 
estejam matriculados em cursos técnico de óptica, 
reconhecido pelo respectivo conselho e registrado em 
órgãos oficiais podem se responsabilizar tecnicamente 
em caráter provisório pelo estabelecimento como 
óptico básico até o término do curso técnico. 

 
Art. 30 O cumprimento das cargas horárias e 

etapas do curso serão acompanhadas pelo Conselho de 
Óptica do Estado do Espírito Santo, que reportará 
qualquer irregularidade ou não apresentação da 
declaração às Vigilâncias Sanitárias competentes, 
solicitando, a cada 6 (seis) meses, declaração da escola 
do estudante do curso de técnico de óptica.  

 
Parágrafo único. O Conselho de Óptica do 

Espírito Santo, para efeito de acompanhamento e 
controle, solicitará às Vigilâncias Sanitárias 
competentes, relação dos nomes dos estudantes do 
curso de técnico em óptica, seu respectivo 
estabelecimento e escola onde o aluno esteja cursando.  

 
Art. 31 Esta Lei poderá ser a qualquer tempo 

revista e atualizada de acordo com a necessidade, 

segundo normas legais e regulamentares 
supervenientes.  

 
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação 
 
Palácio Anchieta, de de 2011.  
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado do Espírito Santo 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Existe um grande número de 

estabelecimentos ópticos funcionando em desacordo 
com a legislação sanitária vigente, apesar do setor 
óptico ter conhecimento da legislação vigente através 
dos diversos meios de comunicação, principalmente a 
Internet, de diversos eventos realizados no setor 
(feiras, congressos, revistas especializadas, etc); 

Atualmente diversos profissionais, que apesar 
de suas qualificações profissionais, estão infringindo, 
tanto a ética como a legislação sanitária vigente, 
provendo-se a necessidade de uma efetiva adequação 
do setor e aplicação efetiva da Lei. A Lei é uma 
norma emanada do Poder Legislativo para ser 
cumprida por todos, pois reflete os anseios sociais, 
apresentando sanções em caso de descumprimento. 
Assim, como as leis regulam a conduta social, não 
cumpri-las significa ser julgado e condenado. A Lei é 
um instrumento ético; 

O Estado, através da Secretaria de Estado da 
Educação – Conselho Estadual de Educação/ES, 
aprovou em 1984 a realização de Exames de 
Suplência Profissionalizante, na modalidade de 
Técnico em Óptica, reconhecendo a necessidade da 
existência do profissional dentro do estabelecimento 
óptico.  

O SENAC, instituição de formação 
profissional, promoveu recentemente um concurso 
com objetivo de qualificar 40 novos profissionais, em 
curso gratuito, de Técnico em Óptica, objetivando 
atender a demanda do mercado que quer a 
regularização do setor óptico. 

A lista de transgressões pode se tornar maior, 
se não houver uma lei efetiva para coibir estes 
abusos. 

A legislação em vigor enumera diversas 
obrigatoriedades e vedações em relação ao comércio 
de produtos ópticos: 
 

- O Decreto Federal nº 24. 492, de 28 de 
junho de 1934  

 
Dá instruções sobre a venda de produtos 

ópticos: 
 

Art. 6º. Para a obtenção da autorização ou 
licença respectiva, o estabelecimento comercial é 
obrigado a possuir: 
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1º - No mínimo um ótico prático, de 
acordo com o artigo 4º deste decreto. 

 
Art. 9º Ao ótico prático do estabelecimento 

compete: 
 

a) A manipulação ou fabrico das 
lentes de grau; 
 
b) O aviamento perfeito das fórmulas 
óticas fornecidas pelo oculista; 

 
c) Substituir por lentes de grau 
idêntico aquelas que lhe resenhadas 
danificadas; 
 
d) Citar e assinar diariamente o livro 
de registro de ótica. 

 
Art. 11º. O ótico registrado não poderá ser 

responsável por mais de um estabelecimento de 
venda de lentes de grau.). 

 
Art. 12º Nenhum médico oculista, na 

localidade em que exerce a clínica, nem a respectiva 
esposa, poderá possuir ou ter sociedade para explorar 
o comércio de lentes de grau. 

 
Art. 16º O estabelecimento comercial de 

venda de lentes de grau não pode ter consultório 
médico, em qualquer de seus compartimentos ou 
dependências, não sendo permitido ao médico sua 
instalação em lugar de acesso obrigatório pelo 
estabelecimento. 

 
§ 1º. É vedado ao estabelecimento comercial 

manter consultório médico mesmo fora das suas 
dependências; indicar médico oculista que dê aos 
seus recomendados vantagens não concedidas aos 
demais clientes e a distribuir cartões ou vales que 
dêem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou 
com redução de preço. 

 
§ 2º. É proibido aos médicos oftalmologistas, 

seja por que processo for, indicar determinado 
estabelecimento de venda de lentes de grau para o 
aviamento de suas prescrições. 
 

O Decreto Federal nº 77.052, de 19 de 
janeiro de 1976  
 

Implica na fiscalização sanitária das 
condições de exercício de profissões e ocupações 
técnicas e auxiliares, relacionadas diretamente com a 
saúde. Definindo as condições e requisitos 
necessários ao exercício profissional (habilitação 
legal), bem como a adequação do local, 
equipamentos, instalações e aparelhagens pertinentes 
e técnicas de utilização (regularidade técnica); 

Art. 1º A verificação das condições de 
exercício de profissões e ocupações técnicas e 
auxiliares relacionadas diretamente com a saúde, por 
parte das autoridades sanitárias dos órgãos de 
fiscalização das Secretarias de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios Federais, obedecerá 
em todo o território nacional, ao disposto neste 
Decreto e na legislação estadual. 

 
Art. 2º Para cumprimento do disposto neste 

Decreto as autoridades sanitárias mencionadas no 
artigo anterior, no desempenho da ação fiscalizadora, 
observarão os seguintes requisitos e condições: 

 
I - Capacidade legal do agente, 
através do exame dos documentos de 
habilitação inerentes ao seu âmbito 
profissional ou ocupacional, 
compreendendo as formalidades 
intrínsecas e extrínsecas do diploma 
ou certificado respectivo, tais como, 
registro expedição por 
estabelecimentos de ensino que 
funcionem oficialmente de acordo 
com as normas legais e 
regulamentares vigentes no País e 
inscrição dos seus Titulares, quando 
for o caso, nos Conselhos Regionais 
pertinentes, ou em outros órgãos 
competentes previstos na legislação 
federal básica de ensino. 
 
II - Adequação das condições do 
ambiente onde se processa a 
atividade profissional, para a prática 
das ações que visem à promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
 
III - Existência de instalações, 
equipamentos e aparelhagem 
indispensáveis e condizentes com as 
suas finalidades, e em perfeito estado 
de funcionamento. 
 
IV - Meios de proteção capazes de 
evitar efeitos nocivos à saúde dos 
agentes, clientes, pacientes, e dos 
circunstantes. 
 
V - Métodos ou processos de 
tratamento dos pacientes, de acordo 
com critérios científicos e não 
vedados por lei, e técnicas de 
utilização dos equipamentos. 

 
Art. 3º A fiscalização de que trata este 

Decreto abrangerá todos os locais em que sejam 
exercidas as profissões ou ocupações referidas no 
artigo 1º através de visitas e inspeções sistemáticas e 
obrigatórias, das autoridades sanitárias devidamente 
credenciadas, abrangendo especialmente: 
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I - Os serviços ou unidades de saúde, 
tais como, hospitais, postos ou casas 
de saúde, clínicas em geral, unidades 
médico-sanitárias e outros 
estabelecimentos ou organizações 
afins, que se dediquem à promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
 
II - Consultórios em geral. 
 
... 
 
VI - Estabelecimentos, laboratórios, 
oficinas e serviços de óticas, de 
aparelhos ou material ótico, 
ortopédico, de prótese dentária, de 
aparelhos ou material para uso 
odontológico. 
 
... 
 
IX - Outros locais onde se 
desenvolvam atividades comerciais e 
industriais, com a participação de 
agentes que exerçam profissões ou 
ocupações técnicas e auxiliares 
relacionadas com a saúde. 

 
Parágrafo único. Ficam igualmente sujeitos 

à fiscalização pelas autoridades mencionadas no 
artigo 1º os órgãos públicos civis da administração 
direta ou indireta e paraestatais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, onde ocorra o exercício de profissões e 
ocupações técnicas e auxiliares relacionadas 
diretamente com a saúde. 

 
Art. 4º Para o cabal desempenho da ação 

fiscalizadora estabelecida por este Decreto as 
autoridades sanitárias competentes deverão abster-se 
de outras exigências que impliquem na repetição, 
ainda que para efeito de controle, de procedimentos 
não especificados neste Regulamento ou que se 
constituam em atribuições privativas de outros órgãos 
públicos, tais como exames para aferição de 
conhecimentos, provas de suficiência, constituição e 
participação de bancas examinadoras em cursos não 
reconhecidos pelos Conselhos Federal, ou Estaduais 
de Educação, registros de diplomas e inscrição dos 
habilitados nos órgãos sanitários, sem expressa 
previsão de lei. 

 
Art. 5º Uma vez constatada infração às leis 

sanitárias e demais normas regulamentares 
pertinentes a autoridade competente procederá na 
seguinte forma: 
 

I - Lavrará o auto de infração 
indicando a disposição legal ou 

regulamentar transgredida, assinando 
ao indiciado o prazo de 10 (dez) dias 
para defesa, e interditando o local, 
como medida cautelar, se o interesse 
da saúde pública assim o exigir. 
 
II - Instaurará o processo 
administrativo como prevê o 
Decreto-lei nº 785, de 25 de agosto 
de 1969. 
 
III - Proferirá o julgamento 
aplicando a penalidade cabível de 
acordo com a natureza e a gravidade 
da infração cometida, as 
circunstâncias atenuantes e 
agravantes, e os antecedentes do 
infrator, dentre as previstas no artigo 
3º do Decreto-Lei nº 785, de 25 de 
agosto de 1969. 
 
IV - Comunicará às respectivas 
autarquias profissionais a ocorrência 
de fatos que configurem 
transgressões de natureza ética ou 
disciplinar da alçada das mesmas. 
 
V - Comunicará imediatamente à 
autoridade policial competente, para 
a instalação do inquérito respectivo, a 
ocorrência de ato ou fato tipificado 
em lei como crime ou contravenção 
através de expediente 
circunstanciado. 

 
- A Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 

1977 
 
Que configura infrações à legislação sanitária 

federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras 
providências, é base das legislações sanitárias 
municipais, destacam as práticas que devem ser 
coibidas por serem contrárias a legislação vigente; 

 
Art. 10 - São infrações sanitárias: 
 

... 
 
III - instalar ou manter em 
funcionamento consultórios médicos, 
odontológicos e de pesquisas 
clínicas, clínicas de hemodiálise, 
bancos de sangue, de leite humano, 
de olhos, e estabelecimentos de 
atividades afins, institutos de 
esteticismo, ginástica, fisioterapia e 
de recuperação, balneários, estâncias 
hidrominerais, termais, climatéricas, 
de repouso, e congêneres, gabinetes 
ou serviços que utilizem aparelhos e 
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equipamentos geradores de raios X, 
substâncias radioativas, ou radiações 
ionizantes e outras, estabelecimentos, 
laboratórios, oficinas e serviços de 
ótica, de aparelhos ou materiais 
óticos, de prótese dentária, de 
aparelhos ou materiais para uso 
odontológico, ou explorar atividades 
comerciais, industriais, ou 
filantrópicas, com a participação de 
agentes que exerçam profissões ou 
ocupações técnicas e auxiliares 
relacionadas com a saúde, sem 
licença do órgão sanitário 
competente ou contrariando o 
disposto nas demais normas legais e 
regulamentares pertinentes: (Redação 
dada pela Lei nº 9.695 de 1998) 
 
Pena - advertência, intervenção, 
interdição, cancelamento da licença 
e/ou multa; (Redação dada pela Lei 
nº 9.695 de 1998) 
 
XI - aviar receita em desacordo com 
prescrições médicas ou determinação 
expressa de lei e normas 
regulamentares: 
 
Pena - advertência, interdição, 
cancelamento de licença, e/ou multa; 
 
XXV - exercer profissões e 
ocupações relacionadas com a saúde 
sem a necessária habilitação legal: 
 
Pena - interdição e/ou multa; 
 
XXVI - cometer o exercício de 
encargos relacionados com a 
promoção, proteção e recuperação da 
saúde a pessoas sem a necessária 
habilitação legal: 
 
Pena - interdição, e/ou multa; 
 
XXIX - transgredir outras normas 
legais e regulamentares destinadas à 
proteção da saúde: 
 
Pena - advertência, apreensão, 
inutilização e/ou interdição do 
produto; suspensão de venda e/ou 
fabricação do produto, cancelamento 
do registro do produto; interdição 
parcial ou total do estabelecimento, 
cancelamento de autorização para 
funcionamento da empresa, 
cancelamento do alvará de 
licenciamento do estabelecimento, 

proibição de propaganda e/ou multa; 
(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

 
- A Lei Estadual nº 6.066 – dezembro de 

1999 – Código Sanitário Estadual 
 
Regula a organização e o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, estabelece normas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde e dispõe sobre as 
infrações sanitárias. Abrangendo todos os municípios 
do estado, pois as normas contidas estão baseadas nos 
regramentos federais; 

 
Art.39 As ações de vigilância sanitária 

recaem sobre: 
 

... 
 
X. serviços de interesse à saúde 
 

Art.40 Todo local ou estabelecimento 
privado que desenvolva atividade de saúde ou de 
interesse à saúde nas áreas acima descritas deverão 
possuir Licença ou Alvará Sanitário cuja renovação 
será anual. 

 
Parágrafo único Independem de licença ou 

alvará para funcionamento os estabelecimentos 
integrantes da administração pública ou por ela 
instituídos, ficando sujeitos porém às exigências 
pertinentes às instalações, aos equipamentos e à 
assistência e responsabilidade técnica. 

 
Art. 41 As ações de Vigilância Sanitária 

serão pautadas na legislação sanitária vigente e na 
falta de normatização específica sobre qualquer 
atividade a ser fiscalizada poderão ser adotadas as 
normas da ABNT sobre o assunto ou qualquer estudo 
comprovadamente científico que justifique uma 
medida cautelar a ser adotada, na proteção e 
preservação da saúde da comunidade. 

 
Parágrafo único: Fica o Sistema Único de 

Saúde Estadual autorizado a expedir Normas 
Técnicas Especiais, aprovadas pelo seu titular para 
complementar esta lei e seu regulamento. 

 
Art. 63 Constituem infrações sanitárias as 

condutas tipificadas abaixo: 
 

I - Construir instalar ou fazer 
funcionar hospital, posto ou casa de 
saúde, clínica em geral, casa de 
repouso, serviço ou unidade de 
saúde, estabelecimento ou 
organização afim, que se dedique à 
promoção, proteção e recuperação da 
saúde, sem licença de órgão sanitário 
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competente, ou contrariando normas 
legais e regulamentares pertinentes. 
 
Pena - advertência,interdição, 
cassação de licença sanitária, rescisão 
de contrato e/ou multa e intervenção. 
 
... 
 
XLVI- Exercer e/ou permitir o 
exercício de encargos relacionados 
com a promoção e recuperação da 
saúde por pessoas sem a necessária 
habilitação legal. 
 
Pena - advertência, interdição, 
rescisão de contrato e/ou multa. 

 
- A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990  
 

Define a atuação dos órgãos integrantes do 
SUS, seus princípios norteadores e define a 
descentralização de serviços para os municípios e 
atribuição comum de fiscalização e controle dos 
serviços de interesse da saúde;  

 
... 
 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

I - a execução de ações: 
 
a) de vigilância sanitária; 
 
... 
 
VII - o controle e a fiscalização de 
serviços, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde; 
 
... 

 
§ 1ºEntende-se por vigilância sanitária um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo: 
 

... 
 
II - o controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 

 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde 

e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios: 
 

... 
 
IX - descentralização político-
administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo: 
 
a) ênfase na descentralização dos 
serviços para os municípios; 
 
... 

 
Observa-se assim, uma farta legislação 

aplicável à questão da responsabilidade técnica dos 
estabelecimentos ópticos, bem as devidas sanções e 
penalidades em caso de transgressões. 
 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Para efeito de definição da Responsabilidade 

Técnica de um estabelecimento óptico, se faz 
necessário entender quais são os seus profissionais e 
as suas respectivas atividades e os diversos tipos de 
estabelecimentos e sua devida classificação: 

 
Ótico Prático – profissional de ótica sem 

escolaridade especifica e nem formação exigida nos 
moldes da legislação pela atual, cuja habilitação era 
obtida juntando provas de competência e idoneidade, 
submetendo-se a exames ante peritos designados para 
tal fim pelo Diretor Nacional de Saúde e Assistência 
Médico-Social do Distrito Federal ou pela 
Autoridade Sanitária competente dos Estados. Pode-
se responsabilizar por laboratórios ópticos e 
estabelecimentos ópticos básicos, ou seja, casas de 
óptica sem os departamentos de contatologia e 
optometria. 

 
Obs.: a última legislação que refere-se ao 

óptico prático data de 28 de junho de 1958 – Portaria 
86 de 28 de junho de 1958 e mais tarde extingue-se 
com Lei de Diretrizes e Bases da Educação- Lei 
5692/71, quando surge a denominação de técnico em 
óptica. 

 
Técnico em óptica - De formação escolar 

específica mais completa que a do óptico prátic, o 
técnico em óptica também se especializa em 
contatologia e refratometria. Pode se responsabilizar 
tecnicamente pelos laboratórios ópticos, 
estabelecimentos ópticos básicos ou plenos, ou seja, 
casas de óptica com departamentos de contatologia e 
optometria. 

 
ESTABELECIMENTOS ÓPTICOS 
 
Os diversos tipos de estabelecimentos que 

atuam no setor óptico variam desde uma simples loja 
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de vendas de óculos, laboratórios ópticos, oficinas de 
montagem, conserto de óculos, distribuidoras de 
produtos ópticos, prestação de serviços optométricos, 
centros de adaptação de lentes de contato até ser um 
consultório próprio. Mas essas variações são 
classificadas em duas categorias: Óptica Básica e 
Óptica Plena. 

 
ÓPTICA BÁSICA 
 
Estabelecimento óptico que comercializa, 

fabrica e/ou beneficia lentes em geral em laboratório 
próprio ou mediante tercerização sob contrato com 
laboratório especializado e legalizado, executa 
montagem de óculos corretivos ou solares. 

Este tipo de estabelecimento necessita, no 
mínimo, dos seguintes equipamentos : 

 
1 - Lensômetro 
2 - Pupilômetro 
3 - Facetadora ( Manual ou 
Automática ) 
4 - Tabela de optotipos ou projetor 
5 - Ferramentas de conserto em 
geral 

 
Incluem-se nesta categoria a maioria das 

ópticas de vendas de óculos, oficinas de montagens 
em geral, conserto de óculos, laboratórios ópticos, 
distribuidoras de produtos ópticos que podem possuir 
o Óptico Oftálmico Básico como Responsável 
Técnico. 

 
ÓPTICA PLENA 
 
Estabelecimento óptico que comercializa, 

fabrica e/ou beneficia lentes em geral em laboratório 
próprio ou mediante tercerização sob contrato com 
laboratório especializado e legalizado, executa 
montagem de óculos corretivos ou solares, e que 
oferece ainda atendimento de exame optométrico 
pleno, inclusive adaptação e comercialização de 
lentes de contato. Para isso poderá manter e dispor de 
todos os equipamentos necessários a esses fins, 
inclusive QUERATÔMETRO, BIOMICROSCÓPIO, 
RETINOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, 
TRANSILUMINADOR, CAIXA DE PRISMAS, 
RÉGUA DE ESQUIASCOPIA, CAIXAS DE 
PROVAS DE LENTES E LENTES DE CONTATO 
EM GERAL, FOROPTERO, ARMAÇÕES DE 
PROVA, AUTOREFRATORES E TODOS OS 
INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM 
DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 

Incluem-se nesta categoria os 
estabelecimentos ópticos de vendas de óculos e 
outros produtos ópticos que contarem com 
departamentos de Contatologia e ou Optometria, 
Centros de Adaptação de Lentes de Contato, 
Consultórios de Optometria que possuem um Técnico 

em Óptica e em Optometria como Responsável 
Técnico. 

Senhores Deputados, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, cabendo ao Estado o 
provimento das condições indispensáveis para a 
garantia de tal direito, como a formulação de políticas 
públicas para a saúde do cidadão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Em discussão a Indicação n.º 
719/2011, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2.393/2011, do Deputado 
Glauber Coelho, de voto de congratulações com o 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pela eleição 
como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.393/2011, 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 2.410/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
escritora Dora Emmerich e com o Senhor José 
Olímpio, da Academia Iunense de Letras, pelo 
lançamento do livro Menino de Rua.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.410/2011, 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 2.411/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Prefeito Municipal de Vitória, João Carlos Coser e 
com o Secretário de Cultura, Alcione Alvarenga 
Pinheiro, pela realização do Festival Nacional de 
Teatro em Vitória.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.411/2011, que acaba de ser lido. 
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Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

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

REQUERIMENTO N.º 2.412/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Desembargador Carlos Roberto Mignone por escolha 
como Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.412/2011, 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 2.413/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Senhora Maria Angela Contarato, proprietária da 
Fioretto Festas, extensivo aos funcionários, pela 
excelência dos serviços.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento 
n.º2.413 /2011, 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 2.414/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o Cel. 
PM Anselmo Lima pelos relevantes trabalhos 
desenvolvidos à frente do Comando Geral da PMES.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.414/2011, 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 2.415/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Governador José Renato Casagrande, com o Senhor 
Fábio Ney Damasceno, Secretário de Estado de 
Transportes e Obras Públicas - Setop, e com o Senhor 
João Felício Scárdua, diretor-geral do Departamento 
Estadual de Trânsito – Detran-ES, pela realização da 
Caminhada Encontro pela Vida, ato público em favor 
da paz.  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.415/2011, 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 2.416/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Benjamin Mário Baptista Filho, diretor-
presidente da ArcelorMittal Tubarão, por ter recebido 
o Prêmio O Equilibrista, premiação concedida pelo 
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - 
IBEF-ES, às personalidades que mais se destacaram 
no ano de 2011.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.416/2011, 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 2.417/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor José Jonas Zucchi, diretor do Granito Zucchi, 
por ter recebido o prêmio O Equilibrista, na 
Categoria Ibefiano de Sucesso, premiação concedida 
pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - 
IBEF-ES, às personalidades que mais se destacaram 
no ano de 2011.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.417/2011, 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 2.418/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Remegildo Gava Milanez, diretor-presidente 
do Hospital Metropolitano, por terem recebido o 
Prêmio O Equilibrista, na categoria Destaque de 
Executivos de finanças - IBEF-ES, às personalidades 
que mais se destacaram no ano de 2011.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.418/2011, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2.419/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Senhor Jorge Luiz Potratz, presidente da Cooperativa 
dos Médicos Intensivistas do Espírito Santo – 
Cooperati, pela comemoração dos seus quinze anos 
de existência.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.419/2011, 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 2.420/2011, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos 
por sua recondução ao Cargo de Vice-Corregedora do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.420/2011, 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 2.421/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, de voto de congratulações com os 
Desembargadores Sérgio Bizzotto Pessoa de 
Mendonça e Annibal de Rezende Lima que pela 
reconhecida competência, assumiram a Presidência e 
Vice-Presidência/Corregedor do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Espírito Santo – TER-ES.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.421/2011, 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 2.422/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, de voto de congratulações com o 
Desembargador Carlos Henrique Rios que pela sua 
reconhecida competência, assumiu a Corregedoria-
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo –TJ-ES.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.422/2011, 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 2.423/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, de voto de congratulações com os 
Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Carlos 
Roberto Mignone que pela reconhecida competência, 
assumiram a Presidência e a Vice-Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo –TJ-
ES.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.423/2011, 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 2.424/2011, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com 
Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa Mendonça 
pela eleição para exercer o cargo de Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito 
Santo, biênio 2012/2013.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.424/2011, 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 2.425/2011, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pela eleição 
para exercer o cargo de Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo, biênio 
2012/2013.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.425/2011, 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 2.426/2011, do Deputados 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Comandante Cel. Ronalt Willian de Oliveira, por 
assumir o Comando Geral da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo.  
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O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.426/2011, 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 2.428/2011, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Cel. PM 
Ronalt Willian de Oliveira pela posse como 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.428/2011, 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 2.434/2011, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com o 
Comandante Cel. Ronalt Willian de Oliveira pela 
passagem do Comando Geral da PMES.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.434/2011, 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 2.427/2011, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com os 
Senhores Desembargadores Doutor Carlos Roberto 
Mignone, Doutor Carlos Henrique Rios do Amaral e 
Doutora Catharina Maria Novaes Barcellos, eleitos 
Vice-Presidente, Corregedor-Geral e Vice-
Corregedora, para composição da Mesa Diretora do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
biênio 2012/2013.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.427/2011, 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 2.429/2011, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Comandante do 5.° Batalhão, Cel. Hilton Borges 
Correia, pelos ótimos serviços prestados à segurança 
pública do Município de Aracruz.  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.429/2011, 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 2.430/2011, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de congratulações com o 
Capitão Max Vieira Alvarenga, do 5° Batalhão, pelos 
ótimos serviços prestados à segurança pública do 
Município de Aracruz.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.430/2011, 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 2.431/2011, do Deputado 
Luiz Durão, de voto de congratulações com o Senhor 
Leonardo de Castro, presidente do Sindicato da 
Indústria de Material Plástico do Espírito Santo - 
Sindiplast.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.431/2011, 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 2.432/2011, do Deputado 
Luiz Durão, de voto de congratulações com o 
Prefeito Edivan Meneguel; com o Vice-Prefeito Braz 
Adolpho Arrivabene e com o Presidente da Câmara 
Laudelino Grunewald, todos do Município de Itarana, 
pela 36.ª Concentração Comunitária, Festa dos 
Itaranenses Ausentes e Feira do Agroturismo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.432/2011, 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 2.433/2011, do Deputado 
Luiz Durão, de voto de congratulações com o Senhor 
Vandinho Leite, Secretário de Estado de Esporte e 
Lazer - Sesport, pela Caravana Esportiva, Edição 
Especial Dia das Crianças.  
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O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.433/2011, 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 2.435/2011, do Deputado 
Dary Pagung, de voto de congratulações com o 
Senhor João Carlos Coser, Prefeito Municipal de 
Vitória, pela realização da 7.ª edição do Festival 
Nacional de Teatro Cidade de Vitória.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.435/2011, 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 2.436/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Senhor Leonardo Souza Rogerio de Castro, 
presidente do Sindicato da Indústria de Material 
Plástico do Estado do Espírito Santo – Sindiplast, 
pela realização da Semana do Plástico 2011.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.436/2011, 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 2.437/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a Vale 
pela iniciativa de reduzir em até 80% a emissão de 
poeira de todos os seus Pátios com a nova tecnologia 
Wind Fences.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.437/2011, 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 2.438/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Senhor Sérgio Bianchi, presidente da Câmara 
Municipal de Alfredo Chaves, extensivo aos demais 
Vereadores, pela inauguração do Galpão da 
Associação de Produtores Rurais de Ibitiruí.  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.438/2011, 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 2.439/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, de voto de congratulações com o 
Soldado PMES Thiago Bicalho do Amaral, lotado na 
2ª Companhia do 7° Batalhão em Cariacica, por ato 
de bravura em defesa da sociedade em sua hora de 
folga, quando com o sacrifício da própria vida, 
deteve um meliante que acabara de efetuar o roubo de 
uma moto e empreendia fuga.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.439/2011, 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 2.440/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, de voto de congratulações com o 
Senhor Aloizio Faria de Souza, presidente do 
Conselho Regional de Medicina – CRM-ES, pelo Dia 
do Médico.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento 
n.º2.440/2011, 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 2.442/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, de voto de congratulações com o 
Senhor Antônio Carlos Paula de Resende, presidente 
da Associação Médica do Estado do Espírito Santo - 
AMES, pelo Dia do Médico.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento 
n.º2.442/2011, 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 2.441/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, de voto de congratulações com o 
Agente de Trânsito Senhor Jobson Meirelles de 
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Abreu, lotado na Secretaria de Trânsito de Vila 
Velha, por desempenhar seu trabalho com 
profissionalismo e acima de tudo com educação, 
sabendo abordar e tratar as pessoas com dignidade e 
respeito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.441/2011, 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 2.443/2011, do Deputado 
Luciano Rezende, de voto de congratulações com à 
Diretoria do Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças – IBEF-ES, pela iniciativa de premiação às 
Personalidades-Destaque 2011.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.443/2011, 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 2.444/2011, do Deputado 
Luciano Rezende, de voto de congratulações com o 
Coronel Ronalt Willian pela posse como Comandante 
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.444/2011, 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 2.445/2011, do Deputado 
Luciano Rezende, de voto de congratulações com o 
Senhor Remegildo Gava Milanez, diretor-presidente 
do Hospital Metropolitano, pela conquista do prêmio 
Destaque Empresarial 2011 promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF-ES.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.445/2011, 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 2.446/2011, do Deputado 

Luciano Rezende, de voto de congratulações com o 
Senhor José Eugênio Vieira, diretor-superintendente 
do Sebrae-ES, pela conquista da Comenda Ordem do 
Mérito do Desenvolvimento do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
2.446/2011, 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 - (ROBERTO 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ROBERTO 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 

 
 O SR. GLAUBER COELHO – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, público que nos 
assiste pela TVE e TV Assembleia, servidores desta 
Casa de Leis, imprensa presente, assomamos a esta 
tribuna na tarde de hoje apenas para repercutir sobre 
uma indicação que fizemos ao Governo do Estado do 
Espírito Santo com a intenção justamente de valorizar 
ainda mais os profissionais, os artistas capixabas. 
Graças a Deus, ao longo das últimas semanas 
conseguimos avançar e obter algumas vitórias que 
queremos registrar.  
 Em primeiro lugar essa indicação recomenda, 
não somente ao Banestes, banco capixaba, mas 
também ao Governo do Estado, que vinte por cento 
dos recursos destinados aos eventos festivos nos 
municípios do Estado, Senhor Deputado Nilton 
Baiano, sejam gastos especificamente com os artistas 
capixabas.  

Não queremos de maneira alguma 
inviabilizar a vinda de artistas de outros Estados para 
se apresentarem em nossos municípios, muito pelo 
contrário, queremos que eles venham, pois assim o 
Estado do Espírito Santo terá notoriedade ainda 
maior por meio da imprensa nacional. Mas de 
maneira alguma podemos deixar de lado os artistas 
deste Estado, àqueles do Interior que precisam de 
incentivo principalmente financeiro, Senhor 
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Deputado Dary Pagung, para que possam investir na 
gravação de seus CDs e DVDs e de se capacitarem 
ainda mais buscando estudos para melhorar a voz, a 
dicção. Então precisamos desse incentivo.  
 Estivemos pessoalmente com o Presidente do 
Banestes, Senhor Bruno Pessanha Negris, que 
prontamente ficou à disposição e já abraçou essa 
causa. É um voto a favor. Hoje, pela manhã, 
conversamos com o Secretário de Estado da Cultura, 
Senhor Paulo Viçosi, Frei Paulão, que de igual forma 
abraçou essa causa. E estaremos na próxima semana 
levando essa indicação ao Governo do Estado tendo 
em vista que tanto a representatividade do Banestes, 
Senhor Deputado Elcio Alvares quanto da Secretaria 
de Estado da Cultura já se manifestaram 
favoravelmente a essa indicação. Portanto, de 
público, ratificamos o nosso agradecimento a essas 
duas figuras importantes do Governo do Estado. E 
pedimos publicamente ao Secretário da Casa civil, 
que da mesma forma que o Banestes e a Secretaria de 
Estado da Cultura, também abrace essa causa 
conosco.  

Não temos dúvidas, mas convicção, de que 
com essa indicação atendida iremos beneficiar 
dezenas de artistas capixabas. (Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória, Gildevan 
Fernandes, Luiz Durão, Luzia 
Toledo e Marcelo Santos) 

 
 O SR. LUCIANO REZENDE – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos com muito 
orgulho a presença, nesta Casa de Leis, do ex-
policial federal Gilberto Clementino, também ex-
chefe do Setor de Disciplina da Corregedoria da 
Polícia Federal, nossa liderança do PPS em Vila 
Velha, pessoa muito distinta e que trabalha pela 
política com qualidade.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Seja bem-vindo a este Poder.  
 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, taquígrafo e 
taquígrafas, jornalistas, pessoas que nos assistem pela 
TV Assembleia e TV Educativa, funcionários desta 
Casa de Leis, reafirmamos para todos os funcionários 
desta Casa, os funcionários efetivos e ocupantes de 
cargo comissionado, que vamos ficar com vocês até o 
último segundo. Não vamos esmorecer. Ninguém 
muda nossa posição, mesmo porque quando 
compartilhamos com vocês a luta pelo direito aos 
11,98% o fizemos com muita consciência e 
tranquilidade. E podem contar com este deputado, 
porque ninguém removerá o pensamento de José 

Esmeraldo; nele não há mudança. A mudança é o 
pagamento, porque é um direito de vocês e tem que 
ser pago, essa é a verdade.  

Estive por alguns dias fora do Estado e estou 
voltando hoje. E, Senhor Leandro Machado, Lelê, um 
batalhador; Senhor Gildo Gomes e tantas pessoas que 
fazem parte do Sindicato; volto para reafirmar que 
estamos com vocês durante o tempo que for 
necessário. Espero que as pessoas tenham juízo e 
façam o pagamento dos 11,98%. Ninguém está 
fazendo mais do que a obrigação ao pagar aos 
funcionários o retroativo aos 11,98%. Por isso 
assumo a esta tribuna novamente para me reportar a 
esse pensamento. Falarei sobre isso sempre, até que 
seja pago. Enquanto não for pago, a minha fala na 
fase das Comunicações será praticamente sobre esse 
tema. Porque não é fácil, não é algo concebível todas 
as instituições terem recebido dentro da lei e os 
funcionários desta Casa de Leis ficarem aí 
mendigando.  

A autoestima de vocês tem que ser elevada. 
A autoestima de vocês está alta porque temos 
pareceres favoráveis ao pagamento. Inclusive o do 
Senhor José Arimatéia, Procurador competente, 
sábio, que deu parecer favorável ao pagamento, 
como temos de outras instituições, como o do 
Conselho Nacional de Justiça. Hoje, assumamos a 
esta tribuna para reafirmar isso.  

E não adianta dizer: Ah, porque o Zé 
Esmeraldo está jogando para a torcida. Não estou 
jogando; quem quiser dizer que o diga, mas 
ninguém vai mudar meu pensamento. E nem dizer: 
Ah, é palhaçada; é porque tem a eleição se 
aproximando. A eleição, meu amigo, é daqui a 
quatro anos; falta muito tempo e até lá muita água 
ainda vai rolar debaixo da ponte. Não sei se nem se 
serei candidato a deputado estadual. Quem o sabe? 
Agora, estou com vocês porque tenho 
personalidade; tenho vergonha na cara. E não 
mudo meu pensamento, não! E falo da tribuna 
desta Casa de Leis. O meu pensamento é 
verdadeiro e é o que os funcionários respeitam. 
Porque essa situação é um desrespeito para com os 
funcionários, como também o é não chamá-los 
para conversar sobre o pagamento dos 11,98%. 
Este é o meu posicionamento. Não vou mudá-lo. 
Não adianta me chamar lá no Ministério ou onde 
for, porque o meu pensamento é um só. Não tenho 
rabo preso com ninguém, a verdade é essa. 
(Palmas) 
 Parabenizo vocês dizendo que estão com 
toda razão. Vocês são seres humanos que têm todo o 
meu respeito. E acredito que todos os Deputados 
desta Casa também têm respeito por vocês. (Muito 
bem!)  
 

O SR. LUCIANO REZENDE – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª seja 
registrada a solicitação que fiz ao Líder de Governo, 
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Deputado Marcelo Coelho, para colocar a Mensagem 
Governamental n.º 199/2011 para votação em regime 
de urgência. O Líder de Governo encaminhará esse 
pedido. Venho apenas reforçá-lo. É uma Mensagem 
importante, pois organiza o Anexo V da Lei 
Orçamentária n.º 9.624, de 18 de janeiro de 2011. É a 
Mensagem n.º 199/2011 do Governo do Estado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – V. Ex.ª precisar fazer o requerimento 
por escrito, de acordo com o Regimento Interno.  

 
O SR. LUCIANO REZENDE – Vamos 

fazê-lo juntamente com o Líder do Governo, Senhor 
Deputado Marcelo Coelho.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Será lido e votado amanhã.  
 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, passaremos a discorrer sobre 
um projeto de nossa autoria, que demos entrada nesta 
Casa no dia 22 de agosto de 2011 e que recebeu um 
parecer de um Procurador da Casa pela 
constitucionalidade. 
 O Projeto de Lei n.º 280/2011, de nossa 
autoria, em seu artigo 1.º diz: 

 
Art. 1º. O Estado do Espírito Santo 
não cobrará taxa de 2ª via para 
expedição de documentos furtados ou 
roubados, cuja expedição seja de 
competência de seus órgãos. 
 

  O Estado do Espírito Santo vive uma situação 
de insegurança total, com as delegacias com 
problemas. Todo dia se constata um aumento no 
índice de assassinatos, os mais variados possíveis. 
Nove assassinatos em pouco menos de vinte e quatro 
horas. O jornal Praia da Costa traz uma matéria 
sobre o clima de insegurança pública.  
 Na Comissão de Segurança estamos 
batalhando para a nomeação dos investigadores de 
Polícia, dos agentes de Polícia, dos Policiais Militares 
concursados em 1996 para dar uma trégua nessa onda 
crescente de violência.  
 Queremos fazer um comentário e colocá-lo 
para reflexão dos nobres Pares da Comissão de 
Justiça e dos demais Deputados que irão votar o 
Projeto de Lei n.º 280/2011, de nossa autoria, em 
Plenário. O deputado relator ofereceu parecer pela 
inconstitucionalidade, seguido por todos os membros 
da Comissão de Justiça, porque não anexamos o 
impacto financeiro que essa proposta irá gerar. Mas 
qual o impacto a ser gerado? Se o Estado provesse 
segurança necessária ao cidadão o impacto seria zero. 
Mas como não está provendo segurança a nenhum 

cidadão, temos de fazer uma estimativa em abstrato? 
Só que estimativa em abstrato é impossível de ser 
feita, porque não sabemos em quanto ficarão os 
índices crescentes de violência. 
 Nos itens doze e treze do Expediente desta 
sessão constam duas mensagens do Senhor 
Governador do Estado, enviadas a esta Casa, 
versando sobre renúncia fiscal, que estão sendo 
arquivados na Comissão de Finanças sem o devido 
impacto financeiro. Então, dois pesos e duas 
medidas.  

Como dissemos o Projeto de Lei n.º 
280/2011, de nossa autoria, recebeu parecer pela 
inconstitucionalidade na Comissão de Justiça em 
função de não termos anexado o impacto financeiro, 
artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas 
assim procedemos porque não temos como mensurar 
o impacto financeiro e não temos uma equipe técnica 
para analisar, em abstrato, uma situação como essa.  

Como podemos viver em um Estado com 
falta de policiais, com falta de políticas de 
prevenção? Inclusive, em Linhares foi fechado um 
DPJ sem que fosse notificada a razão. Um Município 
com mais de cento e cinquenta mil habitantes, 
próspero, produtor e que paga muito ICMS ao 
Governo do Estado do Espírito Santo. O Senhor 
Deputado Luiz Durão sabe da insatisfação dos 
moradores daquela cidade em virtude do fechamento 
desse Departamento de Polícia Judiciária. 

Gostaríamos que os Deputados prestassem 
bem atenção a esta colocação que estamos fazendo. 
Estamos falando de objetos furtados e roubados. Se o 
cidadão tem um objeto furtado ou roubado é porque 
houve ausência do Estado. Se houve ausência do 
Estado, ele tem que ser responsável pela expedição 
da segunda via desses documentos. Como vamos 
mensurar o impacto financeiro desse projeto de nossa 
autoria? (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, mais uma vez 
relatamos o nosso apoio à reposição das perdas 
relativas aos 11.98% dos servidores desta Casa de 
Leis. Temos que registrar, pelo menos, a vontade de 
fazer justiça aos nossos queridos servidores. 
 Aproveitamos a oportunidade também para 
registrar que no dia 12 de outubro de 2011 
participamos da caminhada Abraçando Jacarenema, 
que contou com a presença também dos Senhores 
Deputados Claudio Vereza e Luciano Rezende. Na 
sexta-feira será realizada reunião em Santa Paula para 
definir como conduziremos o movimento em defesa 
de Jacarenema, em defesa da agressão cometida ao 
povo canela-verde e ao meio ambiente com a 
aprovação do PDM - Plano Diretor Municipal de Vila 
Velha. Sinceramente, queremos ajudar a 
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administração municipal, queremos que a cidade 
cresça, mas sem o sacrifício das pessoas que lá 
residem e do meio ambiente, preservando 
principalmente a reserva de Jacarenema. 

Em um jornal eletrônico foram divulgados 
comentários diferentes sobre nossa posição com 
relação a esse tema, o que não tem importância, 
porque todos sabem como procedemos. Não se trata 
de politicagem, não se trata de palanque, não se trata 
de oposição, trata-se do fato que muitas pessoas não 
estão vendo o que está acontecendo em Vila Velha.  

Inclusive, o Governo do Estado do Espírito 
Santo recuou de uma decisão em relação à reserva de 
Jacarenema. Reconheceu que estava praticando uma 
tremenda agressão ao meio ambiente na cidade de 
Vila Velha. Não concordamos com essa agressão e 
por isso estamos fazendo esse apelo. E no dia 15 de 
novembro faremos nova manifestação para atrair os 
olhares das autoridades. 

Conversamos hoje com um promotor, que 
nos disse que infelizmente vários cidadãos não sabem 
que podem procurar o Ministério Público em casos 
de dúvidas. Não queremos competição e nem 
contenda entre o Ministério Público e o Governo. Os 
Poderes são independentes, mas é preciso que um 
garanta o direito do cidadão. Isso é constitucional, 
não é novidade, não é invenção. 
 Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, diz o artigo escrito pelo Senhor 
Vladimir Polízio Júnior, publicado no Caderno 
Opinião do jornal A Gazeta do dia 16 de outubro de 
2011: 
 

A inércia do Poder Público em 
oferecer à população uma saúde 
pública só fomenta a contribuição do 
Judiciário em efetivar esse direito.  
 
É PRECISO CPMF? 
 
Recentemente o Supremo Tribunal 
Federal julgou ser possível uma 
sentença condenando um município a 
tratar de todo o seu esgoto antes de 
despejá-lo no rio, pois isso não 
representaria, ao contrário do 
entendimento do Tribunal de Justiça 
e do Superior Tribunal de Justiça, 
uma interferência do Judiciário 
sobre o Poder Executivo.  

 
 Existe sim uma garantia. E quem tem que 
garantir? É a Justiça. Não se trata de interferência. A 
Constituição de 1988 estabelece que saúde seja 
direito de todos e dever do Estado. Mas o governo 
não contribui, não garante essa assistência à saúde do 
cidadão. Estamos falando de governo em todos os 
níveis, federal, estadual e municipal.  

Informamos aos presentes que no dia 18 de 
outubro comemora-se o Dia do Médico. Portanto, 

hoje à noite realizaremos nesta Casa de Leis uma 
sessão solene em comemoração ao dia e para a qual 
convidamos todos os presentes e as pessoas que nos 
assistem pela TV Assembleia. Já convidamos o 
Senhor Homero Mafra, Presidente da OAB, para falar 
sobre o que o Senhor Ophir Cavalcante, Presidente 
Nacional da OAB, tem dito: 

 
Há medo de se legislar neste país; há 
medo de exercer mandato com 
independência. Todos estão 
preocupados em agradar a caneta do 
Executivo e dela se valerem. O 
parlamento finge que funciona. 
 

É verdade. Infelizmente é a realidade do 
nosso País. Muitos congressistas ganham eleição e 
vão para Brasília atrás de quem será o diretor deste 
ou daquele órgão. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 
Luciano Pereira) 

 
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 lutam por longa data pelo 
pagamento do retroativo aos 11.98%. Torcemos para 
que tenham a vitória nas mãos. Até porque temos um 
documento assinado desde a Legislatura passada nos 
comprometendo com esse direito. Todos que 
conversam conosco sabem da nossa posição. 

Gostaríamos de destacar, nesta tarde, a 
publicação de duas matérias veiculadas pelo jornal A 
Gazeta, na semana passada: a primeira no dia 10 de 
outubro e a outra no dia 14 de outubro, onde 
apresentamos a posição da Comissão de Agricultura 
desta Casa sobre o Código Florestal Brasileiro que se 
encontra em discussão no Senado Federal. 

Como o jornal A Gazeta informou, 
encaminhamos aos senadores capixabas e aos 
presidentes das Comissões de Agricultura, de 
Reforma Agrária, de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização  e Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, um 
documento de dezoito páginas elaborado por diversas 
entidades capixabas do setor agrícola, apresentando 
nove premissas esclarecedoras para os pontos de 
maior resistência nas discussões do projeto. 

Senhor Presidente, é preciso esclarecer aos 
nossos senadores as divergências sobre o Código 
Florestal, para que possamos aprová-lo no Senado 
Federal sem paixões políticas ou cores partidárias. O 
código é extremamente importante para darmos 
segurança jurídica aos produtores rurais e garantir a 
produção de alimentos no País. 

Todos nós, Senhor Deputado José Esmeraldo, 
acompanhamos com muita preocupação as 
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negociações em torno da distribuição dos royalties de 
petróleo, quando o Espírito Santo tem brigado, com 
razão, para garantir o seu justo direito de Estado 
produtor, pois essa nova distribuição gerará perdas de 
mais de um bilhão de reais aos cofres públicos, como 
lembramos em várias reuniões que tivemos 
oportunidade de participar. Caso o Código Florestal 
brasileiro não seja aprovado, poderemos ter um 
prejuízo superior ao que teremos com essa nova 
distribuição dos royalties do petróleo.  

O que sinceramente lamentamos é que 
poucas lideranças políticas de nosso Estado têm 
demonstrado preocupação suficiente para despertar o 
apoio e o interesse de nossos senadores. Assim 
sendo, Senhor Presidente e nobres colegas, pedimos 
aos nossos colegas que se interessem mais por esta 
causa. A agricultura capixaba não deve ser bandeira 
exclusiva do Senhor Deputado Atayde Armani e dos 
demais membros da Comissão de Agricultura, mas de 
todos os Senhores Deputados desta Casa, de todos os 
cidadãos capixabas. Porque sem agricultura não 
teremos alimentos em nossas mesas. E poderemos 
colocar em risco o emprego de quase quatrocentas 
mil pessoas no Estado do Espírito Santo, um prejuízo 
irreparável aos lares capixabas, ao Estado do Espírito 
Santo e ao País.  

Por isso, terminaremos nossas palavras 
conclamamos nossos colegas Deputados para 
fazermos uma cruzada junto ao Senado Federal e 
aprovarmos o Código Florestal da mesma forma 
como foi aprovado na Câmara dos Deputados. Caso 
contrário, só nas lavouras de café do nosso Estado 
perderemos em torno de quarenta e cinco por cento 
do arrecadado com a produção de café.  

Nós, deputados estaduais do Estado do 
Espírito Santo, um Estado agrícola, esperamos 
realizar uma cruzada no sentido de que os nossos 
senadores aprovem o Código Florestal brasileiro. 
(Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicitamos as cópias das 
Mensagens n.ºs 206/2011 e 207/2011. Itens doze e 
treze da pauta, respectivamente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Defiro o pedido de V. Ex.ª 
 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Roberto Carlos. 
 
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, servidores desta 
Casa de Leis, inicialmente, nesta fase das 
Comunicações, parabenizamos o Governador Senhor 
Renato Casagrande. A pesquisa mais recente do 
Instituto FlexConsult aponta um crescimento da 

avaliação positiva do Governo. Ficamos feliz porque 
apostamos muito neste Governo. O seu sucesso é o 
nosso sucesso. E quando falamos nosso sucesso, não 
é o sucesso deste Deputado, mas o do povo capixaba. 
Torcemos muito para que este Governo continue 
avançando.  

Essa construção de virada de página do nosso 
Estado já faz oito anos e não temos dúvida alguma 
que nosso Governador Renato Casagrande é um 
homem capacitado e talhado para continuar esta 
virada iniciada pelo nosso Ex-Governador Paulo 
Hartung.  

Quando estudante, acompanhamos 
atentamente o movimento que surgiu nas praças da 
nossa cidade, do nosso País. Movimento que 
começou tímido no primeiro momento, mas chegou 
ao seu ápice com mobilizações de mais de um milhão 
de pessoas reunidas em praças públicas. Falamos do 
movimento pelas Diretas Já. Um dos movimentos 
cívicos mais importantes da história recente do nosso 
País. Lembramos muito bem que o movimento das 
Diretas Já não foi para àquele intuito bem sucedido, 
já que aconteceu ao longo do ano de 1984, e a 
Emenda Dante de Oliveira, votada no Congresso 
Nacional, instituindo as eleições Diretas Já foi 
derrotada. Mas aquele movimento popular, cívico, foi 
extremamente importante para que o Congresso 
Nacional elegesse de forma indireta o ex-presidente 
Tancredo Neves, que não chegou a assumir, quem 
assumiu foi o seu vice-presidente José Sarney, que 
logo depois convocou uma Assembleia Nacional 
Constituinte, ocorrida em 1988, e as eleições diretas 
em 1989.  
 Por que falamos sobre o movimento Diretas 
Já e daquele movimento cívico? Porque observamos 
hoje no nosso País um importante movimento contra 
a corrupção. Seremos solidário a esse movimento, 
como também queremos participar dele. A corrupção 
é um mal que corrói os recursos do nosso País. Esse 
movimento que surge nesse primeiro momento na 
internet, por meio dos jovens da classe média, ainda 
não ganhou o tempero e a massa do nosso povo, mas 
temos a certeza de que o povo brasileiro despertará e, 
sem sombra de dúvida, aderirá a esse importante 
movimento para que os recursos públicos não sejam 
desviados e sim aplicados devidamente nas áreas da 
Saúde, da Educação, da Segurança Pública, da 
Cultura, enfim, em todas as áreas importantes para o 
desenvolvimento do nosso País. 
 Portanto, Senhor Presidente Rodrigo 
Chamoun, é fundamental a adesão do cidadão 
capixaba a esse movimento que por hora começa nas 
redes sociais da internet; porém, é fundamental a 
presença do povo capixaba na fábrica, na escola, nos 
bairros, assim como do povo brasileiro, nesse 
movimento que se ganhar a adesão da população 
brasileira será importante para que o Brasil continue 
se consolidando como uma democracia madura.  

Em que pese a crise nos Estados Unidos, em 
que pese a crise na Europa e os problemas existentes 
no Oriente Médio, hoje o Brasil é um País 
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considerado emergente com grande crescimento 
econômico. Não temos dúvidas de que seremos uma 
importante Nação no mundo, em todos os aspectos, 
inclusive no combate à corrupção. 

Concluindo a nossa fala realizando esse 
chamamento para que o povo capixaba participe das 
manifestações contra a corrupção. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas. 

 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

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

CHAMOUN) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Marcelo Coelho. 

 
O SR. MARCELO COELHO - Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Nilton Baiano. 

 
O SR. NILTON BAIANO – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, hoje, pela manhã, no Palácio 
do Governo, participamos de uma reunião sobre a 
destinação dos recursos oriundos dos royalties do 
petróleo, juntamente com a maioria da Bancada de 
Deputados Estaduais, assim como a maioria da 
Bancada dos Deputados Federais, com o Senador 
Ricardo Ferraço e representantes de segmentos da 
sociedade organizada, como empresários e 
sindicalistas, para discutirmos sobre a votação que 
acontecerá em Brasília, talvez nesta ou na próxima 
semana. 

A sociedade do Estado do Espírito Santo tem 
que se conscientizar sobre esse assunto, tendo em 
vista que a questão dos royalties do petróleo é 
importantíssima. Segundo os dados que o Senhor 
Governador Renato Casagrande tem, caso seja 
aprovada a Emenda Ibsen Pinheiro, o Espírito Santo 
perderá algo em torno de um bilhão e cem milhões de 
reais a um bilhão e duzentos milhões de reais em 
recursos anuais. Isso significará não somente para o 
Estado, mas também para os municípios capixabas, 
diminuição de recursos na área da Saúde, da 
Educação, da Segurança Pública, e de investimentos, 
com a consequente diminuição da geração de 
empregos e renda. Se isso realmente se efetivar o 
Estado do Espírito Santo certamente passará por 
dificuldades financeiras.  

É importante que a sociedade capixaba tome 
consciência do que poderá acontecer se o veto da 

Presidente da República à Emenda Ibsen Pinheiro 
não for derrubado. Certamente o nosso Estado terá 
um prejuízo enorme com a falta desses recursos. 
Por isso, é importante que a sociedade capixaba 
tome conhecimento dessa situação e passe a defender 
os recursos dos royalties de petróleo, ou seja, 
defender a continuidade da luta dos capixabas para 
que não tenhamos essa perda, que certamente criará 
dificuldades nas administrações estadual e 
municipais. 

E não para por aí. Ainda surgirão mais 
dificuldades para o Estado. A nuvem cinzenta que 
hoje ronda o Espírito Santo é muito grande. Depois 
do preocupante corte de recursos dos royalties, os 
recursos do Fundo de Participação dos Estados tende 
a diminuir. O Governo Federal quer acabar com 
todos os incentivos fiscais e dessa maneira o Fundo 
de Desenvolvimento das Atividades Portuárias – 
Fundap, também deverá desaparecer. Se isso 
acontecer, aí sim, o prejuízo para o Espírito Santo 
será enorme. As áreas da Saúde, da Educação, da 
Segurança, a geração de emprego e os investimentos 
terão mais dificuldades do que já têm neste momento. 

É importante que os deputados estaduais e 
federais, os senadores, os vereadores e os prefeitos, 
enfim, aquele que tem voz, aquele que representa 
algum segmento da população, entre nessa luta. 
Porque o Estado do Espírito Santo poderá sofrer um 
prejuízo muito grande juntamente com os Estados do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, que também são 
produtores de petróleo. Com certeza as dificuldades 
aumentarão.  

Temos que fazer chegar à Presidência da 
República as nossas reivindicações. Mesmo porque o 
Governo Federal tem grande parcela de culpa no 
momento em que permitiu que a Emenda Ibsen 
Pinheiro fosse aprovada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Luciano Rezende. 
 
 O SR. LUCIANO REZENDE – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, amigos que nos 
acompanham das galerias, funcionários desta Casa 
que mantêm o seu movimento legítimo na Casa, 
amigos que nos acompanham por meio da TV 
Assembleia e da TV Educativa, jornalistas presentes 
a esta sessão, entre eles o nosso amigo Luiz Trevisan, 
faremos um registro muito especial sobre um caderno 
de suplemento especial publicado pelo jornal A 
Tribuna, no sábado, dia 15 de outubro. E nesse 
caderno tivemos a felicidade muito grande de ver que 
disseca em trinta e uma páginas o mercado de 
trabalho no Estado do Espírito Santo. Sugerimos aos 
Senhores Deputados que ainda não leram que o 
façam. 

Estamos tirando uma série de conclusões 
importantes numa matéria que interessa a todos do 
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Estado. O nosso Estado passa por um momento de 
desenvolvimento e crescimento muito grandes, 
iniciado no Governo Paulo Hartung, onde tivemos a 
honra de participar como Secretário - governo que 
contou com o apoio e a participação de muitos desta 
Casa de Leis - ou mesmo participando como parte da 
equipe de um Governo que agora recebe continuidade 
no Governo Renato Casagrande. Não podemos perder 
as oportunidades econômicas de desenvolvimento do 
Estado, tanto do ponto de vista de que os capixabas 
aproveitem as vagas do mercado de trabalho, quanto 
desse desenvolvimento continuar dando oportunidade 
a todos os capixabas.  

Registramos a qualidade desse caderno 
especial, de trinta e uma páginas, anexo ao jornal A 
Tribuna de sábado, contendo estudo profundo. 
Recomendamos a leitura a todos os deputados que 
ainda não o fizeram. Certamente nos dá uma idéia 
muito precisa de como caminhar nessa discussão no 
Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 
da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao 
Projeto de Lei n.º 130/2010, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, que estabelece prioridade de 
tramitação aos processos e procedimentos 
administrativos em que figurem como parte ou 
intervenientes de pessoas com deficiência. Publicado 
no DPL do dia 14/05/2010. Mensagem de veto n.º 
177/2011, publicada no DPL do dia 20/09/2011. 
Parecer n.º 387/2011, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total. Veto vencido em 
16/10/2011. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 28/2011, do Deputado Dary 
Pagung, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
fixação de aviso informativo contendo o seguinte 
teor: “É direito do consumidor ter o produto 
adquirido entregue em dia e hora, pré-estabelecidos 
no ato da compra, Lei 9500/2010”. Publicado no 
DPL do dia 15/03/2011. Pareceres n.ºs 66/2011, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade, na forma do substitutivo apresentado, 
15/2011, da Comissão de Defesa da Cidadania, 
05/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor e 
42/2011, da Comissão de Finanças, todos pela 
aprovação, na forma do substitutivo.  

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.o 33/2011, da Comissão de 
Finanças, que dá nova redação ao inciso II do § 2º do 
artigo 238 do Regimento Interno para alterar a data 
de devolução pela Comissão dos projetos referentes 

às leis orçamentários ao Plenário. Publicado no 
DPL do dia 11/10/2011. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única do Projeto de Lei n.º 

17/2011, do Deputado Luciano Pereira, que dispõe 
sobre o atendimento preferencial em 
estabelecimentos comerciais do Estado às pessoas 
que se utilizam de sacolas retornáveis, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
25/02/2011. Pareceres n.os 45/2011, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 
07/2011, da Comissão de Defesa da Cidadania, 
pela aprovação, 03/2011, da Comissão de Meio 
Ambiente, pela aprovação com emenda, 20/2011, 
da Comissão de Finanças, pela aprovação e 
357/2011, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, da emenda 
proposta na Comissão de Meio Ambiente, 
publicados no DPL do dia 07/10/2011. 

 
Discussão prévia da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 21/2011, do Deputado Da 
Vitória e outros, que altera o artigo 44 da 
Constituição Estadual, que fala que o exercício das 
funções de Policial Militar e de Bombeiro Militar é 
privativo do servidor público militar de carreira, 
recrutado exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, submetido a curso de formação 
específica. Publicada no DPL do dia 27/06/2011. 
Parecer n.o 360/2011, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade e inadmissibilidade, 
publicado no DPL do dia 07/10/2011. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

245/2011, do Deputado José Esmeraldo, que 
disciplina o comércio de artigos de conveniência 
em farmácias e drogarias, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, de modo a proporcionar segurança 
e higiene ao consumidor. Publicado no DPL do dia 
12/08/2011. Parecer n.o 351/2011, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 07/10/2011. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.o 301/2011, do Deputado Atayde 
Armani, que confere ao Município de Santa Maria 
de Jetibá, Título de Capital Estadual da Avicultura. 
Publicado no DPL do dia 20/09/2011. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.o 306/2011, do Deputado Gilsinho 
Lopes, altera a lei 8.308, de 12 de junho de 2006, 
para dar autonomia aos Municípios para utilizar as 
verbas de royalties que lhes são repassadas pelo 
Estado. Publicado no DPL do dia 22/09/2011. 
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Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 312/2011, do Deputado Dary Pagung, que 
dispõe sobre a proibição das empresas fornecedoras 
de água mineral imporem aos consumidores a compra 
de novo garrafão ou monitoramento de sua data de 
validade. Publicado no DPL do dia 26/09/2011. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 315/2011, do Deputado Glauber Coelho, 
que concede ao Município de Cachoeiro de 
Itapemirim o Título de Capital Estadual do Mármore. 
Publicado no DPL do dia 29/09/2011. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 316/2011, do Deputado Gilsinho Lopes, do 
Deputado Gilsinho Lopes, que altera a lei 5.436/97, 
que trata do plebiscito e referendo popular, para 
adequá-la à lei federal 9.707/98 e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 30/09/2011. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.o 30/2011, do Deputado Gilsinho 
Lopes, que altera o Regimento Interno para regular a 
propositura de Emenda Constitucional Federal de 
iniciativa das Assembléias Legislativas, na forma do 
art. 60, III, da Constituição Federal. Publicado no 
DPL do dia 26/09/2011. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n° 31/2011, do Deputado Gilsinho 
Lopes, que altera o Regimento Interno para assegurar 
audiências públicas na hipótese de Proposições 
rejeitadas sumariamente. Publicado no DPL do dia 
26/09/2011. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 93/2011, do Deputado 
Gilsinho Lopes, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Hino Salvador da Costa. 
Publicado no DPL do dia 05/10/2011. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 94/2011, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Rosevan Leite Padilha. Publicado 
no DPL do dia 05/10/2011. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 95/2011, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor João Eduardo Tinoco de Paula. 
Publicado no DPL do dia 05/10/2011. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Discussão única, nos termos do art. 
66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 130/2010. 

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

 Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 130/2010. 
 A presente proposição exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 

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

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores Deputados 
Da Vitória, Gilsinho Lopes, Glauber Coelho, 
Marcelo Santos, Sérgio Borges e Theodorico 
Ferraço) 

 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Henrique Vargas, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luciano Pereira, Luciano 
Rezende, Luiz Durão, Marcelo 
Coelho, Nilton Baiano, Roberto 
Carlos e Sandro Locutor; votam 
NÃO os Senhores Deputados Atayde 
Armani, José Carlos Elias e Luzia 
Toledo) 
  

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Votaram SIM dezessete Senhores 
Deputados; votaram NÃO três Senhores Deputados; 
uma abstenção do Presidente, regimentalmente 
impedido de votar. 
 Em consequência, fica aprovado o veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 130/2010. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Arquive-se o processo. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 28/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 28/2011. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 33/2011. 
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 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Trata-se do Projeto de 
Resolução n.º 33/2011, de autoria da Comissão de 
Finanças, que dá nova redação ao inciso II do § 2.º do 
artigo 238 da Resolução n.º 2.700/2009 – Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

Convoco os membros da Comissão de 
Justiça, Senhores Deputados Theodorico Ferraço, 
Freitas, Gildevan Fernandes, Dary Pagung, Claudio 
Vereza e Luciano Pereira. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
  
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Resolução n.º 33/2011, que dá redação ao art. 238 
que define novo prazo para o Plano Plurianual até o 
dia 05 de dezembro. A iniciativa é do Senhor 
Deputado Sérgio Borges e demais membros da 
Comissão de Finanças. (Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – O parecer é favorável ao 
Projeto de Resolução n.º 33/2011. 
  Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator.  

 
O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Com o 

relator. 
 

 O SR. ELCIO ALVARES – 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 - (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 José 

Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Atayde Armani, Freitas 
e Sandro Locutor. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
opinamos pela aprovação do presente projeto, de 
autoria da Comissão de Finanças desta Casa, que 
trata de adaptação de datas. O artigo 238 da 
Resolução n.º 2.700 determina que o Plano Plurianual 
deva ser votado até 05 de novembro, com esse 
projeto passa a ser 05 de dezembro, de quatro em 
quatro anos. (Muito bem!) (Pausa)  
 Em discussão o parecer. (Pausa)  
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 
relator. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – 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) - A presente proposição depende do 
parecer da Mesa. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Mesa, seguindo as 
demais Comissões, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Resolução n.º 33/2011. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como vota o Senhor 1.º Secretário? 
  

O SR. ROBERTO CARLOS - A favor. 
  

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

O SR. LUIZ DURÃO - A favor. 
  

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Aprovado o parecer. 
 
 Em discussão o Projeto de Resolução n.º 
33/2011. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
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 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado. 
 Em Mesa para promulgação. 
  

Discussão única do Projeto de Lei n.º 
17/2011. 

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

encerrada a discussão. 
Em votação. 

  
O SR. LUCIANO PEREIRA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
preferência para votação do projeto na forma do 
parecer da Comissão de Justiça, ordem original. A 
Emenda aprovada na Comissão de Meio Ambiente 
foi rejeitada na Comissão de Justiça. Portanto, 
requeiro que tramite sem a referida emenda. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - O requerimento de V. Ex.ª depende 
de apoiamento do Plenário. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Projeto de Lei n.º 17/2011, na 

forma do parecer da Comissão de Justiça. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão prévia da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 21/2011.  
 Em discussão. (Pausa)   
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 360/2011, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a proposta será arquivada; se rejeitado, a 
proposta seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 21/2011. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se a proposta. 
 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
245/2011.  
 Em discussão. (Pausa)   
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 351/2011, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 245/2011. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se o projeto. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 301/2011. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 306/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 312/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 315/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 316/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 30/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 31/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes.

  
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 93/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
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Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 94/2011.  

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

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 95/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
Finda a ordem do Dia, passa-se à Fase do 

Grande Expediente, dividido em duas partes: 
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos. 
 Conforme previsto no art. 112 do Regimento 
Interno, o restante da presente sessão será destinado 
ao pronunciamento do Ex.mo Senhor Ricardo Ferraço, 
Senador da República, que falará sobre a tramitação 
do projeto de lei que distribuiu os royalties de 
petróleo, conforme requerimento da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente aprovado em plenário. 
 Neste momento, suspendemos a sessão, 
solicitando aos Senhores Deputados Sandro Locutor, 
Doutor Hércules e Theodorico Ferraço que 
encaminhem ao Plenário o Senador Ricardo Ferraço. 
(Pausa) 
 

(A sessão é suspensa às 16h19min e 
reaberta às 16h20min) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Está reaberta a sessão.  
 Convido o Senador Ricardo Ferraço para 
compor a Mesa.  
 

(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Senhor Senador Ricardo Ferraço, 
agradecemo-lo a presença nesta Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo. Hoje V. Ex.ª 
comparece a esta Casa pela segunda vez: a primeira, 
foi debatendo com os Senadores Walter Pinheiro, da 
Bahia, e Ana Rita Esgario, no Seminário Regional 
para Discussão das Propostas do Orçamento da União 
para 2012 e do Plano Plurianual para o período de 
2012 a 2015. V. Ex.ª honra nossa Casa, pois já foi 
deputado estadual e Presidente da Assembleia 
Legislativa; tem uma trajetória que muito orgulha os 
capixabas. V. Ex.ª falará sobre um dos mais delicados 
assuntos da vida econômica, política e administrativa 
do Espírito Santo. 
  
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para, em 
nome da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 
desta Casa, agradecer a gentileza ao Senador Ricardo 

Ferraço em dispor de tempo do seu mandato para 
estar neste Poder e, ao mesmo tempo, travar uma 
discussão tão importante em favor do Estado do 
Espírito Santo, vivenciada no decorrer desta semana. 
Agradecemos também aos colegas de Plenário que 
aprovaram nosso requerimento e o desprendimento 
do nosso Senador de estar nesta Casa de Leis.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Obrigado, Senhor Deputado Sandro 
Locutor, autor do requerimento da vinda do Senador 
Ricardo Ferraço nesta sessão, juntamente com os 
membros da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente.(Pausa)  

Concedo a palavra ao Senador Ricardo 
Ferraço. 

 
O SR. RICARDO FERRAÇO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputado Rodrigo 
Chamoun; Senhores Deputados Roberto Carlos e 
Luiz Durão, que compartilham da direção da Mesa 
Diretora neste instante. Em nome de V. Ex.as desejo 
cumprimentar o conjunto dos nossos Deputados 
Estaduais; os trabalhadores; os funcionários da 
Assembleia Legislativa e todos que eventualmente 
nos acompanham pela TV Assembleia, esse 
importante canal de comunicação, veículo de 
democratização do acesso à informação do exercício 
Parlamentar, que ao meu juízo contribui muito para o 
controle social dos mandatos.  
 Agradecemos a oportunidade do convite feito 
pelo Presidente da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente, Senhor Deputado Sandro Locutor. Há 
poucas semanas o referido Parlamentar nos enviou 
um consistente e robusto documento oferecendo 
contribuições e analisando outra matéria de muita 
relevância que estamos trabalhando no Senado da 
República, qual seja, o debate acerca do novo Código 
Florestal, tendo em vista toda condição geográfica do 
nosso Estado, o perfil social da ocupação do nosso 
território. Seguramente um dos temas mais 
importantes que estamos debatendo em Brasília, com 
implicação muito forte em nosso Estado do Espírito 
Santo. Agradeço as contribuições que recebemos 
desta Assembleia Legislativa.  
 O convite a nós submetido é para que 
façamos uma prestação de contas a esta Assembleia 
Legislativa, aos nossos Deputados e Deputadas, a 
respeito do andamento do debate do processo de 
distribuição dos royalties e participação especial, ora 
aguardando para a votação na próxima quarta-feira.  
 Senhor Presidente, voltaremos um pouco no 
tempo. Ainda quando candidato ao Senado Federal, 
quando conversávamos com os capixabas sempre 
afirmávamos, no processo de diálogo, que uma parte 
relevante dos nossos problemas e desafios teriam que 
ser resolvidos neste Estado. Como nos últimos anos 
aconteceu. Foi a partir da união dos capixabas, foi a 
partir da coesão dos Poderes Constituídos que 
conseguimos reinventar nosso Estado, que viveu 
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mergulhado, durante muitos anos, em uma crise 
muito profunda, talvez a mais complexa crise da 
nossa história contemporânea. Mas, partes relevante 
desses temas ou dos nossos desafios teriam que ser 
equacionados em Brasília dado o perfil de nossa 
Federação; uma Federação que em sua construção 
vem se deteriorando num papel de concentração que 
temos assistido, ou seja, o equívoco de se imaginar 
que Brasília tem capacidade de resolver os desafios 
de um País de dimensão continental como o Brasil.  

Dizemos isso porque estamos vivenciando 
uma crise federativa que envolve aspectos fiscais, 
aspectos políticos e aspectos administrativos. Essa 
agenda em Brasília é muito complexa, vem carregada 
de ameaças, não apenas para o nosso Estado, mas 
julgamos que para a estabilidade da Federação 
Brasileira. A Federação Brasileira, quando foi 
pensada na sucessão da Monarquia, foi pensada como 
forma, e como modelo, e como sistema para construir 
a unidade nacional entre os Estados Federados. E de 
lá para cá temos sabido, por meio da política, 
encontrar caminhos para a superação desses impasses 
em todos os regimes que vivemos em nossa história 
mais recente.  

Mas, o fato objetivo é que temos uma agenda 
muito delicada e muito perigosa. Isso só reforça o 
sentimento que tínhamos - e que hoje ainda temos - 
de que grande parte de nossos desafios está em 
Brasília. E a consequência, a forma como esses 
problemas forem resolvidos ou encaminhados podem 
impactar positivamente ou negativamente a nossa 
história. Até porque quem como nós fez tudo o que 
fez para organizar este Estado, tudo o que precisa agora 
é mantê-lo nesse mesmo ritmo. 

Ao mesmo tempo tratamos de temas como 
royalties; como a PEC 29, que regulamenta 
adequadamente e necessariamente o investimento 
público em saúde. E o Supremo Tribunal Federal 
acaba de considerar inconstitucional a lei que 
distribui o Fundo de Participação dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. E estamos também 
com outra discussão muito importante, que é a 
tentativa de se reformar o sistema do Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS, que é 
um imposto absolutamente estadual. O Governo 
Federal pretende começar a reforma tributária pelo 
ICMS e a tentativa se dá para impedir, coibir, inibir que 
os Estados construam suas políticas de atração de 
desenvolvimento na ausência de uma política 
nacional de desenvolvimento regional, o que tem sido 
uma marca histórica dos últimos governos. Não tem a 
ver com esse ou com aquele governo; tem a ver com 
a tentativa que um dia fez o Professor Celso Furtado, 
e os Estados, com o tempo, acabaram não alcançando 
sua autonomia, dependendo cada vez mais do 
Governo Federal. Portanto, essa é uma agenda muito 
complexa e muito ameaçadora para o nosso Estado, 
tão complexa quanto o fato de essas matérias não 
estarem sendo debatidas de forma conectada. Não há 
uma sinergia entre elas. São matérias com enorme 
capacidade de desorganizar os Estados, podendo 

impactar positiva ou negativamente. Na verdade, 
esses temas continuarão exigindo muita atenção não 
apenas do nosso Estado mas do conjunto dos Estados 
brasileiros para que, proporcionando uma política de 
desconcentração no País possamos concentrar ainda 
mais o processo de desenvolvimento econômico. 

Temos uma agenda bastante complexa, 
robusta, e nos colocamos evidentemente à disposição 
desta Assembleia Legislativa para permanentemente 
debatermos sobre esses temas, que são muito 
relevantes e estratégicos para o nosso Estado. E 
debater não apenas no Plenário mas também nas 
Comissões Permanentes, como os Deputados 
entenderem que podemos contribuir.  
 A questão dos royalties se iniciou em 1997, 
quando houve uma mudança muito forte do marco 
regulatório no País. Até aquele ano a Petrobras 
exercia o monopólio sobre a exploração do petróleo e 
do gás, que foi transferido para a União. O Governo 
Federal flexibiliza esse processo e estabelece a 
concessão pública como forma de explorar petróleo. 
Cria em 1997-1998 um fundo chamado de 
participação especial, em razão dos poços com maior 
lucratividade e rentabilidade para as petroleiras. De lá 
para cá o desenvolvimento do arranjo econômico do 
petróleo e do gás em nosso País se deu de forma 
muito acelerada.  

De 1999 a 2009 o Brasil arrecadou de 
royalties e participação especial algo próximo a cento 
e vinte e seis bilhões de reais. De 1999 a 2009 a 
Petrobras conseguiu duplicar a produção de petróleo 
no País. Essa empresa, no sistema de concessão, viu 
o seu lucro sair de seiscentos milhões de reais para 
aproximadamente trinta bilhões de reais. Portanto, 
esse foi um sistema que produziu muito êxito ao País 
em função dos avanços, inclusive tecnológicos, que 
permitiram que chegássemos até os dias de hoje com 
enorme capacidade tecnológica, transformando a 
Petrobras numa das empresas com maior 
conhecimento acumulado de tecnologia e exploração 
de petróleo em águas profundas, ultra profundas, tanto 
na camada de pós-sal, como na camada de pré-sal.  

Foi na mudança do marco regulatório em 
2009, de concessão para partilha, que, ao nosso juízo, 
começou a nossa tragédia. Porque foi nessa mudança 
que vimos os Estados não produtores, não 
confrontantes, despertarem uma ambição desmedida 
pela produção dos Estados produtores. Nessa ocasião 
levantou-se uma expectativa muito grande na 
mudança do marco regulatório. De lá para cá temos 
assistido à tentativa de se apropriar de garfo e faca 
das receitas dos Estados produtores, o que é muito 
grave ao meu juízo, porque tudo o que precisamos 
enquanto País é construir a chamada solidariedade 
federativa. E não é ficando de olho grande no 
potencial do vizinho que construiremos nossa 
prosperidade. Mas é, sobretudo, cultivando e 
cuidando da nossa prosperidade que 
desenvolveremos o nosso Estado e o nosso território. 
 Logo, logo o Congresso Nacional se 
debruçará para discutir o novo Código de Mineração 
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que não apenas cobra, mas estabelece diretrizes para 
a exploração de minério, por exemplo. De novo 
perceberemos um debate em torno do tema, porque 
Minas Gerais e Pará concentram aproximadamente 
oitenta por cento de toda a contribuição financeira 
sobre o imposto mineral cobrado no País e, de novo, 
vai se conflitar, vai se confrontar tentando partir de 
garfo e faca - expressão que sempre utilizamos - a 
receita desses Estados. Ou teremos de fazer uma 
reflexão de que o mais importante é apostar e 
respeitar o potencial e a vocação de cada Estado 
federado. Mas, na prática, esse debate não se deu no 
Congresso Nacional em 2009 e 2010 movido pela 
racionalidade e sim pela compulsão de se desejar, a 
todo e a qualquer custo, inclusive não observando 
aquilo que preconiza nossa Constituição. Todos nós, 
legisladores, não importa se no âmbito municipal, 
estadual ou nacional, em qualquer lei que produzimos 
sabemos que a lei é consequência daquilo que deseja 
o legislador. Mas o legislador tem de estar submetido 
à Constituição Federal e é ela que define nossos 
limites e nossos marcos. Não pode uma Câmara, uma 
Assembleia Legislativa ou um Congresso, a todo e a 
qualquer custo, mudar o que quer que seja, caso 
contrário senão não respeitaremos inclusive aquilo 
que nós mesmos fizemos. E o Congresso Nacional, 
quando aprovou a emenda Ibsen Pinheiro/Pedro 
Simon, rasgou a Constituição Federal, porque ela 
preconiza no seu art. 20 que aos Estados produtores 
será designada uma compensação financeira pelos 
impactos que a extração do petróleo gera. 

Inclusive nesse debate todo, resgatando a 
Constituinte de 1988, pudemos lançar mão de um 
conjunto de depoimentos. E o mais importante deles, 
do então Deputado Federal Nelson Jobim, que foi o 
relator da Constituinte em 1988, que na condição de 
relator, registrado nas notas taquigráficas, fala e 
explica o porquê de o art. 155 da Constituição 
Federal estabelecer uma exceção para a cobrança do 
ICMS no destino e não na origem para o caso de 
combustíveis e recursos minerais focados na geração de 
energia. Quer dizer, foi uma forma que a Constituinte 
encontrou em 1988 de contemplar os Estados não 
produtores de petróleo. 

Combustível - petróleo e derivados - é o 
único produto em que o ICMS não é cobrado na 
origem e sim no destino onde é consumido. Então o 
petróleo ou derivados produzidos no Rio de Janeiro, 
em São Paulo, em Minas Gerais e assim por diante - 
no nosso Estado não é ainda porque não temos 
refinaria - não é cobrado lá, é cobrado onde é 
consumido, como forma de fazer a distribuição. Foi 
dessa forma que o Constituinte entendeu, na 
combinação dos artigos 155 e 20, ou seja, que deveria 
contemplar os Estados não produtores. 

A emenda foi aprovada no Congresso 
Nacional e o então Presidente Lula firmou 
compromisso com o nosso Estado e honrou esse 
compromisso vetando a Emenda Ibsen Pinheiro. E ao 
vetá-la propõe um novo marco regulatório, que está 
circunscrito ao Projeto de Lei n.º 8051, que define 

regras bastante estáveis para a distribuição dessa 
riqueza chamada pré-sal. Não apenas pré-sal porque 
o projeto que tramita no Congresso não mexe apenas 
em pré-sal, mas também em pós-sal, pois ele altera 
critérios de concessões e concorrências já feitas. 
Porque além de pré-sal temos concessão para pós-sal 
não apenas no Estado do Espírito Santo como 
também no do Rio de Janeiro. 

Acontece que a compulsão e o olho grande 
sobre essas receitas fizeram com que todo aquele 
encaminhamento dado pelo Ex-Presidente Lula não 
fosse considerado pelo Congresso Nacional, que 
deseja há alguns meses votar esse veto. E temos feito 
um grande esforço para impedir que esse veto vá à 
votação, porque a tendência natural é que seja 
derrubado. Se isso acontecer, esse processo será 
judicializado. Aí não sabemos como e nem quando o 
Supremo Tribunal Federal poderá resolver a questão. 
 Há uma grande tendência de que essa solução 
possa ser em nosso favor, mas isso não se resolve por 
antecipação. Temos nos esforçado muito para evitar a 
judicialização, porque ao meu juízo a judicialização é 
também uma demonstração clara de incompetência 
política na solução desse impasse. É o Congresso 
Nacional abrir mão de regulamentar e terceirizar esse 
tema para que a Justiça o faça. É como tem 
acontecido em algumas matérias muito complexas e 
polêmicas: o Congresso Nacional se omite, não 
decide e o Supremo Tribunal Federal acaba 
decidindo. Foi assim com o Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios. Há vinte anos a 
Constituição Federal determina que elaboremos uma 
lei para regulamentar e o Congresso Nacional não 
elaborou. Foi assim recentemente, também, com a lei 
do aviso prévio. E tem sido assim com algumas 
questões mais polêmicas no Brasil que o Congresso 
Nacional não consegue resolver e ficamos assistindo, 
na omissão do Congresso Nacional, a judicialização 
da política brasileira. Esse esforço deu certo. 
Praticamente atravessamos 2011 sem ver esse veto 
sendo votado pelo Congresso Nacional. Porque se 
isso acontecer teremos, na prática, três Estados 
brigando contra vinte e quatro. E esse não é um debate 
que tem sido marcado pelo equilíbrio e pela 
racionalidade. 

Chegamos a uma conjuntura que parece não 
conseguiremos adiar muito mais. Na quarta-feira, 
teremos uma votação no Senado da República e para 
essa votação estamos tentando construir uma 
proposta de consenso, proposta convergente. Se o 
Senado Federal conseguir desenvolver essa proposta, 
esse veto não será apreciado pelo Congresso 
Nacional porque essa proposta estará em 
convergência não só com os senadores, mas também 
com os deputados federais. Por isso que a comissão 
que está constituída é de senadores e de deputados 
federais. E, aí, há o compromisso público do 
Presidente do Senado, Senador José Sarney, de não 
convocar para o veto ser apreciado. Mas há 
divergências em relação à construção dessa proposta 
de entendimento que estará sendo votada na quarta-
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feira. Na prática, são três as propostas que estarão 
sendo avaliadas pelo Plenário do Senado Federal: a 
primeira é a proposta do Deputado Federal Ibsen 
Valls Penheiro, um desastre para o nosso Estado, 
porque estabelece como regra a distribuição 
igualitária pelo Fundo de Participação dos Estados. A 
segunda proposta foi editada pelo Senador 
Wellington Dias, que é melhor do que a inicial, mas 
ainda assim causa um prejuízo da ordem de 
seiscentos milhões de reais para o nosso Estado, 
quando S. Ex.ª estabelece que a nossa participação 
será em razão da produção média dos últimos cinco 
anos, mas somente em 2010 e 2011 a produção de 
petróleo alcançou níveis fortes no Estado do Espírito 
Santo. Essa proposta é um pouco menos ruim do que 
a proposta do Deputado Federal Ibsen Valls 
Penheiro. E temos a proposta do Senador Vital do 
Rêgo, que propõe por intermédio de um texto que 
não conhecemos ainda, deveremos conhecê-lo em 
Brasília hoje, que em 2011, aquilo que tivermos de 
royalties e de Fundo de Participação Especial ficará 
para 2012 até 2020, quando deve entrar em operação 
o sistema de partilha. Essa é a proposta é a menos 
ruim porque mantém o Espírito Santo arrecadando 
alguma coisa em torno de um bilhão e quinhentos 
milhões a um bilhão e seiscentos milhões de reais, 
que é o que estamos estimando. Ainda assim tem 
uma perda, porque se a produção crescer em 2012, 
2013 e assim por diante, esse crescimento não seria 
apropriado para o nosso Estado. Estamos diante de 
uma operação que não tem ganho, mas estamos 
tentando reduzir as perdas, essa é a verdade. 

Mas tem uma quarta e última proposta 
realizada pelos Senadores Francisco Dornelles, Luiz 
Lindberg Farias Filho e por nós, Ricardo Ferraço, 
com base em estudos a partir de uma constatação do 
Fundo Monetário Internacional. Pesquisando a 
extração do petróleo em quatorze países, chegou-se à 
conclusão que o país que menos tributa petróleo é o 
Brasil. Nos últimos anos houve um ganho de 
produtividade, de eficiência e de lucratividade. Em 
todos esses países que citaremos: Reino Unido, Estados 
Unidos, Angola, Noruega e tantos outros, as regras 
foram alteradas e os Estados nacionais passaram a se 
apropriar de um valor maior, porque as petroleiras 
viram seus lucros sendo potencializados à enésima 
variação. Então os países mudaram e também o 
Brasil deveria mudar, como mudamos em 1997 
quando instituímos a participação especial, que é uma 
espécie de prêmio pela extração de poços com 
elevada rentabilidade, produtividade e lucratividade. 
A participação especial em nosso Estado e em nível 
nacional representa quase cinquenta por cento 
daquilo que representam os royalties. Se nós, em dez 
anos, arrecadamos enquanto País cento e vinte e seis 
bilhões de reais, metade disso foi participação 
especial por conta da lucratividade desses poços. Dos 
trezentos poços no Brasil, apenas dezoito pagam 
participação especial. Vimos uma enorme 
oportunidade de fazermos uma adequação, porque a 
lei de participação especial, aliás não é uma lei é um 

decreto presidencial, tem como referência o barril do 
petróleo a dezoito dólares e ele está a mais de cem 
dólares. Então tem ai uma oportunidade de termos 
uma participação mais efetiva das petroleiras. O 
Governo não é muito simpático a essa proposta; 
porque sendo a Petrobras a empresa que 
hegemonicamente produz no Brasil, esse custo 
adicional será devido à Petrobras, que diminuirá seus 
investimentos. O que temos debatido é isso. A 
Petrobras não pode arcar com esses ônus. Mas nós 
vamos arcar com esses ônus?  

É justo que um Estado federado assuma a 
responsabilidade de um assunto que é federativo, que 
envolve os Estados nacionais? O Governo não é 
muito simpático a essa proposta, ainda assim 
debateremos em Plenário na quarta-feira. E 
defenderemos essa proposta porque não é quebra de 
contrato. Isso foi feito em alguns países, citamos 
alguns deles, que têm como base teórica a formação 
econômica liberal, como é o caso do Reino Unido, 
Estados Unidos, Noruega e assim por diante. Por que 
também não podemos fazê-lo? Isso geraria os 
recursos necessários e adequados para que os nossos 
Estados ficassem com suas receitas preservadas 
porque os Estados não produtores têm uma 
expectativa de participarem ou de terem acesso a, 
pelo menos, oito bilhões de reais. E se 
aumentássemos a participação especial ou se 
fizéssemos uma adequação, uma equalização do 
preço do barril da participação especial, esses 
recursos seriam da ordem de cinco a seis bilhões por 
ano com os dois bilhões que o Governo Federal 
aceitou abrir mão, teríamos os recursos necessários e 
adequados para que fizéssemos uma distribuição com 
justiça. Por quê? Porque o modelo de concessão para 
partilha é extremamente concentrador para o 
Governo Federal. Porque na concessão existem 
royalties e participação especial e no sistema de 
partilha não existe participação especial. A 
participação especial se transforma em receita para a 
União. A FIPE, um organismo de pesquisa da USP, 
concluiu que da forma como está teríamos oitenta e 
cinco por cento de concentração dos recursos de 
royalties na mão do Governo Federal. E esses recursos 
ficarão muito concentrados na mão do Governo Federal 
enquanto padeceremos de crises ou de possibilidades e 
ameaças de crise fiscal muito grande. O debate é 
acompanhado de todas essas variáveis. Esse tema é o 
mais relevante e urgente para o nosso Estado, em 
Brasília.  

Pessoalmente tenho me esforçado muito, mas 
admito com muita humildade diante dos Senhores 
Deputados e das Senhoras Deputadas que não tem 
sido fácil. Porque, como dizia Winston Churchill, 
toda vez que para um problema complexo você 
oferece uma solução rápida e direta, essa solução está 
errada, porque estão simplificando demais um 
problema que é muito complexo. 
 Estamos na antevéspera dessa votação, 
estamos na mesa negociando, porque achamos 
também que não negociar é arrogante. A arrogância é 



Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2011 Diário do Poder Legislativo - 5828 

 

a antessala da ruína. Estamos na mesa negociando, 
mas o nosso limite é fazer uma distribuição que 
tenha como piso pelo menos aquilo que 
arrecadaremos em 2011. Isso será prejuízo, mas será 
um prejuízo muito menor. Ainda assim não temos 
essa proposta fechada e consolidada. Teremos que 
acompanhar de hoje para amanhã porque assim que o 
texto for escrito é que teremos condição de realizar 
uma análise não apenas do texto, mas das 
consequências das planilhas que esse texto estará 
indicando. 

De modo que será uma semana em que essa 
votação poderá ser feita, mas senão houver esse 
entendimento e senão formos respeitados, 
evidentemente que não podem querer nos violentar e 
querer que aceitemos essa violência. Temos os 
recursos todos de obstrução regimental para tentar 
impedir a votação e se ainda assim não for possível e 
adequado, achamos que precisamos, sim, ir ao 
Supremo Tribunal Federal para fazer valer os nossos 
direitos e as nossas conquistas, que estão assegurados 
pelo artigo 20 da Constituição Federal. 
 Achamos que devemos estar na mesa 
negociando, temos que ser humildes, mas não 
podemos ser modestos. Não podemos abrir mão de 
uma conquista que é dos capixabas, porque esses 
recursos são muito importantes. 
 Fazia uma reflexão. Quando cheguei ao 
Governo em 2003, o Senhor Paulo Hartung como 
Governador e eu como Secretário de Estado de 
Agricultura, em todas as áreas, em todos os 
municípios capixabas o Governo investiu menos de 
cinquenta milhões de reais. Foram quarenta e nove 
milhões de reais em investimentos que o nosso 
Estado fez no ano de 2003 nas áreas de Saúde, 
Educação, Segurança, em estrada, rodovia, etc. 
 Como abriremos mão de uma receita que 
representa ou corresponde a praticamente dez anos de 
arrecadação do nosso Estado? Esses recursos são da 
maior importância e estamos dando tudo de nós para 
que sejamos vitoriosos. Esperamos em Deus que 
continuemos nessa mesa negociando, mas que 
possamos obter a vitória. Até porque essa vitória não 
teria como origem qualquer tipo de reivindicação ou 
qualquer tipo de privilégio. Estamos brigando por 
aquilo que temos direito. E pelos nossos direitos 
podemos e temos que brigar até o fim. 
 Agradeço a atenção dos Senhores Deputados 
Estaduais e coloco-me à disposição para algum 
questionamento em que possa contribuir para a 
reflexão dos Parlamentares. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Faremos uma regra para que todos 
os Senhores Deputados tenham oportunidade de falar. 
Três minutos para cada Parlamentar inscrito.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Nilton Baiano. 

 
 O SR. NILTON BAIANO – Senhor 
Senador Ricardo Ferraço, cumprimentamos V. Ex.ª 

pela capacidade, inteligência e conhecimento que 
tem demonstrado em todos os pronunciamentos e 
em todas as participações que faz sobre os 
royalties do petróleo. 
 A nossa primeira indagação quando V. Ex.ª 
fala que o artigo 20 da Constituição Federal 
determina que os Estados não produtores tenham 
compensação, fica a pergunta: será que o Governo 
Federal não pode usar isso contra nós? Será que ele 
não poderá dizer: não, o Governo Federal também 
compensará os estados produtores?  

Segunda indagação: como os derivados do 
petróleo são taxados no destino e não na origem, por 
que então não se faz uma lei alterando essa 
determinação? Que seja também taxado na origem e 
não apenas no destino. Com isso certamente essa 
queda de braço existente irá se equilibrar. Hoje 
estamos enfraquecidos, porque são três Estados 
contra vinte e três outros estados e o Distrito Federal.  
 
 O SR. RICARDO FERRAÇO – A reflexão 
de V. Ex.ª é correta, adequada. Agradeço a 
generosidade da manifestação. Mas, na verdade, é a 
combinação do artigo 20, que garante a compensação 
aos Estados produtores, e com o artigo 155, que 
determina que o ICMS de petróleo, derivados e 
energia elétrica seja cobrado no destino, portanto, no 
consumo.  

Para mudar isso precisamos de outra emenda 
constitucional e, na verdade, os Estados não 
produtores não desejam perder receita. Desejam 
aumentar as suas receitas em detrimento das nossas. 
Por isso estamos achando que o adequado e o correto 
é que o Governo Federal pudesse mexer na 
participação especial, pudesse mexer nos royalties, 
pudesse abrir mão de receita. Porque no médio prazo 
as receitas ficarão concentradas em torno do Governo 
Federal. Então achamos que o justo seria que o 
Governo Federal resolvesse essa questão, até porque 
foi ele mesmo quem gerou essa expectativa de que os 
Estados não confrontantes, não produtores, de certa 
forma teriam acesso a esse bilhete premiado: o 
chamado pré-sal.  
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Como foi um pleito da 
Comissão de Meio Ambiente a presença do Senador 
Ricardo Ferraço neste Plenário, nesta oportunidade 
peço licença para me ausentar porque tenho um 
compromisso externo agendado para as 17h30min.  

Agradeço mais uma vez a gentileza de V. 
Ex.ª, Senador Ricardo Ferraço, pessoa antenada com 
os problemas do Espírito Santo, de estar nesta casa de 
Leis tratando desse tema. Certamente em outras 
oportunidades trará mais esclarecimentos a este 
Plenário e a toda população capixaba. Muito 
obrigado. 

  
 O SR. RICARDO FERRAÇO – Muito 
obrigado, Senhor Deputado Sandro Locutor. 
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 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senador 
Ricardo Ferraço, é uma honra ter V. Ex.ª como 
Senador pelo Espírito Santo. Sei da capacidade, do 
trabalho e da luta de V. Ex.ª, que acompanho de 
longa data, principalmente quando assumiu a 
Secretaria de Agricultura do Estado e depois a 
vice-governadoria. Não tenho dúvida de que fará 
um grande trabalho no Senado.  

A explanação de V. Ex.ª sobre os royalties 
de petróleo foi mais do que supimpa; falou tudo o 
que tinha que falar. Sei que é uma luta de Davi 
contra Golias, como costuma dizer o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço; uma luta brava, 
ferrenha, porque o Espírito Santo é um Estado 
pequeno, que não tem força política grande, então, 
é uma luta contra vinte e três Estados da Federação 
e o Distrito Federal, todos com ânsia de dinheiro e 
de poder. Citamos o Nordeste, onde já foi 
enterrado bilhões e bilhões de reais por intermédio 
da Sudene, mas cujo povo continua na mesma 
pobreza que estava há vinte, trinta anos.  

Quero me permitir neste momento não falar 
sobre petróleo e sim fazer uma pergunta 
relacionada ao novo Código Florestal e Ambiental, 
do qual sou defensor, como tenho certeza V. Ex.ª o 
é, da agricultura deste Estado e deste País. 
Sabemos que o Código Florestal está em discussão 
no Congresso Nacional. Gostaríamos de saber em 
que pé está; se já está na Comissão da qual V. Ex.ª 
faz parte como membro efetivo; se há condições de 
aprová-lo até o mês de dezembro. Porque, 
sinceramente, ontem mesmo estivemos no 
Município de São Domingos do Norte e vimos que 
o nosso agricultor está desesperado por não ter 
ainda uma posição. O Código foi aprovado na 
Câmara dos Deputados, mas infelizmente ainda há 
a discussão no Senado e não se chegou a um 
denominador comum no sentido de viabilizar essa 
lei, fundamental principalmente para o nosso 
Estado.  

Por isso nos permitimos, com autorização 
de V. Ex.ª, fazer essa pergunta, pois sabemos que 
também é um defensor ferrenho do Código 
Florestal Brasileiro.  
 
 O SR. RICARDO FERRAÇO – Senhor 
Deputado Atayde Armani, há dez anos o Código 
Florestal está sendo debatido na Câmara dos 
Deputados e somente há dois meses no Senado 
Federal. É de fato uma lei muito complexa e 
importante para o nosso País.  

Nesse momento o Código está na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, em seguida irá para a 
Comissão de Agricultura e, posteriormente, para a 

Comissão de Meio Ambiente. O Senador pelo 
Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique Silveira, é 
o relator na Comissão de Ciência e Tecnologia e de 
Agricultura, e o Senador Jorge Viana, ex-
governador do Acre, é o relator na Comissão de 
Meio Ambiente. Estamos fazendo um esforço 
muito grande para votá-lo até o final do mês de 
novembro, porque o decreto que prorroga a 
regularização, a averbação das propriedades se 
encerra no mês de dezembro. O nosso esforço é 
todo ele nessa direção, porque já há consenso de 
que algumas mudanças precisam acontecer. Acho 
que são mudanças importantes que aperfeiçoarão o 
Código. Há inclusive o sentimento nessa direção 
do relator Deputado Aldo Rebelo. O clima de 
discussão na Câmara ficou muito acirrado, mas no 
Senado temos conseguido fazer um debate 
reconhecendo as divergências. O debate está muito 
produtivo, em bom tom e de bom nível.  

Desejamos sim, até o final do mês de 
novembro, ter esse relatório votado, inclusive nas 
Comissões de Ciência e Tecnologia e de 
Agricultura. Até o dia 10 de dezembro é muito 
provável que o relator, Senador Jorge Viana, 
também ofereça seu parecer. De modo que estamos 
comprometidos com esse prazo. Assim como V. 
Ex.ª também estou comprometido não apenas com 
a agricultura, mas com o desenvolvimento 
sustentável em todas as suas formas, por tudo que 
isso representa de importância para manutenção da 
civilização humana. Precisamos ter compreensão e 
consciência de que a civilização humana tem 
extraído da nossa casa, da nossa única moradia, a 
Terra, recursos naturais para além do que deve, do 
que pode. Precisamos ter pressa e fazer um 
trabalho que transforme esse Código num Código 
apropriado e respeitado pela população brasileira. 
E que temas como pagamentos por serviços 
ambientais, estímulos financeiros e fiscais para os 
proprietários que conservam e recuperam o solo 
estejam contidos no código florestal. Esses são os 
aspectos que estamos trabalhando. Acreditamos, 
sim, que até o final do ano se Deus quiser 
estaremos votando o novo Código Florestal. É 
nessa direção que estamos trabalhando. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Luciano Rezende. 
 
 O SR. LUCIANO REZENDE – Senhor 
Senador Ricardo Ferraço, é uma alegria muito 
grande tê-lo conosco. V. Ex.ª tem realizado um 
mandato brilhante, temos falado isso e já falamos 
para V. Ex.ª, que é nosso amigo. Além dessa 
discussão sobre os royalties de petróleo onde V. 
Ex.ª tem liderado todos nós, citamos também a 
reforma administrativa do Senado e a mudança 
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necessária nas leis de trânsito. Sentimo-nos 
plenamente representado e feliz com o mandato de 
V. Ex.ª e queremos externar de público essa 
satisfação em ver V. Ex.ª brilhando no Senado 
Federal, como já o vimos antes brilhando na vice-
governadoria do nosso Estado, na Secretaria de 
Estado da Agricultura e em tantos outros 
momentos de sua vida política. Cumprimentamos 
V. Ex.ª e toda sua equipe na pessoa do professor 
Aroldo Correia Rocha e do nosso querido José 
Pereira, que o acompanham neste debate. 
 Gostaríamos de perguntar como estão as 
reflexões não só sobre a luta pela manutenção dos 
royalties, que nesta Casa também estamos 
acompanhando há muitos meses, mas também 
sobre a qualidade de utilização desses recursos. O 
Governo do Estado do Espírito Santo, liderado 
pelo ex-governador Paulo Hartung e por V. Ex.ª, 
fez uma organização da distribuição exemplar 
desses recursos; não só o recebimento dos 
royalties, mas a forma de utilizá-los, 
principalmente na questão de investimento para o 
povo, no sentido de que esses recursos sejam a 
alavanca de capacitação, formação e informação.  
 A distribuição dos royalties também é uma 
questão colocada em nível nacional e V. Ex.ª já 
refletiu isso. Gostaríamos que nos atualizasse em 
relação a esse tema. Não só a discussão, que foi 
muito bem explanada por V. Ex.ª e que estamos 
acompanhando com o coração apertado, esperando 
que a história tenha um final feliz, mas ela depende 
de vários atores, e não temos como prever o seu 
final. Gostaríamos que diante das informações que 
tem sobre a atualização no dia a dia em Brasília, 
possa nos informar o momento e a forma de 
discussão em relação a um recurso que vai acabar 
um dia, pois o petróleo é bem finito. Gostaríamos 
de saber formas e modelos que o País precisa 
pensar em relação à qualidade de utilização dos 
royalties.  
 
 O SR. RICARDO FERRAÇO – Agradeço a 
manifestação generosa de V. Ex.ª. O tema que aborda 
é extremamente relevante, porque sendo o petróleo 
um recurso natural finito a sua aplicação deve ter 
uma preocupação e uma premissa ética muito 
relevante, ou seja, que direito temos de explorar esse 
recurso natural sem preservarmos parte dele para as 
futuras gerações? Há experiências bem sucedidas 
mundo afora. A meu juízo a melhor delas é a 
experiência Norueguesa. Esses recursos na Noruega 
são o que há de mais sagrado para os noruegueses. 
Eles têm, no seu fundo soberano, uma resposta e uma 
alternativa, porque eles têm um ciclo de petróleo 
previsto para acabar. Em trinta anos, no máximo, a 
Noruega não terá mais petróleo. Então, o que fazer 
quando esse petróleo se esgotar? Qual a base 
econômica que irá sustentar o país? A Noruega 
constituiu um fundo soberano que é administrado por 

funcionários e recursos humanos muito 
qualificados; inclusive não permitem que esse 
fundo soberano aplique em recursos na Noruega 
para não gerar inflação de demanda. Não sei o 
último dado, mas o fundo norueguês deve ter um 
montante próximo a quatrocentos bilhões de dólares 
aplicados no mundo todo como forma de garantir a 
sustentabilidade do país para além do ciclo de 
extração de petróleo.  

Esse foi mais ou menos o princípio que o 
nosso Governo Federal estabeleceu quando criou os 
fundos sociais, quando criou o fundo soberano. 
Somente a rentabilidade desse fundo soberano será 
aplicada aqui no País em áreas que estão previamente 
estabelecidas, como ciência e tecnologia, saúde, 
educação, infraestrutura e assim por diante. 
 Tenho a certeza de que esse tema logo em 
seguida será foco de muito debate no Senado e na 
Câmara, portanto, no Congresso Nacional. Esse é 
um tema difícil, porque não basta aplicar recurso na 
educação para resolver o problema de aprendizado. 
Tem problema de subfinanciamento, mas tem 
problema de gestão, de foco, assim como na saúde. 
Então a preocupação do Governo tem sido mais ou 
menos nessa direção. 
 Os dez países que mais produzem petróleo no 
mundo são ricos, mas o povo é pobre. E o povo 
carece de educação básica que assegure o 
fundamental ao ser humano que é a sua liberdade. 
Você tem liberdade quando você tem informação, 
tem conhecimento e se liberta de todas as formas 
de prisão. 
 O caminho é esse; o caminho é mesmo 
preservar esses recursos. De 1999 a 2009 
arrecadamos enquanto País, Estados e Municípios 
cento e vinte bilhões de reais. No Espírito Santo, 
Estado e Municípios arrecadaram algo próximo de 
2.4 bilhões de reais. O fazemos com esses recursos? 
De que forma esses recursos estão impactando 
positivamente as nossas cidades e o nosso Estado? 
Esse é um debate que julgamos muito relevante para 
a Assembleia Legislativa, assim como para o 
Congresso Nacional. Teremos que fazer um 
aprofundamento nesse debate, porque esses recursos 
não podem, a nosso juízo, ser jogados para o ralo do 
dia a dia para financiar uma série de coisas, como 
temos assistido em algumas cidades brasileiras. É tão 
difícil administrar a escassez de recurso como 
administrar a abundância de recursos, porque a 
abundância de recursos também gera o desperdício. E 
é isso que temos assistido mundo afora, é a chamada 
doença holandesa, é o excesso de recursos que acaba 
não dando às pessoas, às famílias, às cidades e ao 
país o retorno em coisas estruturantes. 
 Esse é um debate que vem em seguida. Não 
queremos polemizar muito isso agora, porque na vida 
cada coisa no seu tempo. Nesse primeiro momento 
precisamos assegurar, garantir que esses recursos 
continuem no nosso Estado. A partir daí temos que 
debater, sim, não apenas a distribuição, mas a 
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adequada aplicação desses recursos não apenas em 
nível nacional, como em nível local. É possível que 
nesse projeto, que poderá ser discutido na quarta-
feira, já incorporemos algumas mudanças criando 
limites, restrições para aplicação desses recursos 
por parte dos estados e dos municípios. A ideia do 
Congresso Nacional não é deixar que esses 
recursos sejam aplicados ao bel-prazer do 
administrador de plantão. O momento é de 
pensarmos na próxima geração e não na próxima 
eleição. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Neste momento registramos a 
presença do Deputado Federal Lelo Coimbra. 
(Pausa)  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes. 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

Senhor Presidente, quero protestar, porque eu fazia 
questão de registrar a presença do Senhor 
Deputado Lelo Coimbra, o que muito nos honra.  

Os nossos cumprimentos ao Senador 
Ricardo Ferraço, a quem agradeço a presença nesta 
Casa abrilhantando esse importante debate de um 
tema que nos deixa apreensivo diante dos riscos de 
desequilíbrio das finanças do Estado do Espírito 
Santo, mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade que 
temos de reconhecer os verdadeiros líderes. V. Ex.ª 
foi Deputado Estadual, Deputado Federal, 
Secretário de Estado da Agricultura, Vice-
Governador do Estado do Espírito Santo 
comandando um bilhão de reais em investimentos 
e, no momento, é Senador da República. O grande 
líder se conhece não apenas em período de 
bonança, mas também em momento de 
investimento durante um período de crise. E V. 
Ex.ª, Senador Ricardo Ferraço, destaca-se como 
grande líder nos momentos difíceis, como no início 
de sua atuação na Sesa, em que o Estado do 
Espírito Santo ainda estava em reconstrução. No 
momento, como Senador da República tem o 
grande desafio de representar o Estado do Espírito 
Santo nessas discussões. Rendemos-lhe nossas 
homenagens. Temos acompanhado a atuação de V. 
Ex.ª no Senado, digna de elogios e que tem 
honrado o Estado do Espírito Santo, 
principalmente, nas discussões sobre a 
redistribuição dos royalties do petróleo. 
Manifestamos a nossa satisfação em ver V. Ex.ª se 
destacar no Senado da República, no cenário 
nacional e expressamos o desejo imenso de, ao 
final de tantas contendas e debates e às vezes 
comportamentos irracionais de determinadas 
lideranças de outros Estados, prevaleça o bom-
senso. Que o Estado do Espírito Santo, produtor de 
petróleo a exemplo do Estado do Rio de Janeiro 

não fique à deriva com as consequências danosas 
da extração do petróleo, mas que seja feita justiça. 
Que realmente haja a compensação para os Estados 
produtores. 
 Que não se cumpra a profecia de Roberto 
Carlos, que disse: Esse tal de ouro negro não 
passa de um negro veneno. V. Ex.ª é de Cachoeiro de 
Itapemirim e esperamos que o petróleo signifique 
para nós prosperidade e desenvolvimento sustentável.  

Parabéns, Senador Ricardo Ferraço, por todo 
trabalho que desenvolve. 
 O SR. RICARDO FERRAÇO - Muito 
obrigado, Senhor Deputado Gildevan Fernandes, pela 
delicadeza das palavras. De fato nasci em Cachoeiro 
de Itapemirim, tenho orgulho disso, mas hoje não 
pertenço somente a Cachoeiro de Itapemirim, 
pertenço também ao Município de Pinheiros. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – Senador 
Ricardo Ferraço, há que se registrar essa sua 
desenvoltura no Senado Federal. Sou telespectador da 
TV Senado e fiquei orgulhoso de ter andado pelas 
ruas da minha cidade para pedir votos para V. Ex.ª. O 
Senado é a Casa da Federação; é onde o Espírito 
Santo compete em pé de igualdade com os demais 
Estados. Só que existe um desequilíbrio pela 
qualidade da atuação de V. Ex.ª.  

Esse tema é complexo e quando o vejo 
assomar à tribuna do Senado dividindo-a com o 
Senador Francisco Dornelles, pelo Estado do Rio de 
Janeiro, que também está muito empenhado na luta 
em favor desse tema, fico orgulhoso de saber que o 
Estado do Espírito Santo está muito bem 
representado no Senado Federal, visto o preparo de 
V. Ex.ª. 
 Faremos uma pergunta objetiva e política. 
Sabemos que a camada do pré-sal vai do litoral do 
Estado de Santa Catarina até o litoral capixaba. Do 
Estado de Santa Catarina e do Estado do Paraná, 
parece-nos uma faixa muito estreita, se não nos 
enganamos começa a alargar a partir do litoral do 
Estado de São Paulo e abrange o Estado do Rio de 
Janeiro e o Estado do Espírito Santo. Qual é a 
posição desses Estados, em particular a do Estado de 
São Paulo, nesse debate? 
 
 O SR. RICARDO FERRAÇO – Senhor 
Deputado Roberto Carlos, agradeço as palavras 
elogiosas.  

Estudos mais detalhados da Agência 
Nacional do Petróleo - ANP, agência reguladora que 
faz gestão sobre o tema no País, indica que o Brasil 
com tudo que já descobriu e que produz, conhece 
apenas sete por cento das suas bacias sedimentares, 
ou seja, não identificamos ainda dez por cento do 
potencial de produção de petróleo e de gás no País. 
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Isso tem sido inclusive alvo da nossa retórica no 
Senado por conta de fazer os Senadores entenderem 
que hoje o Estado do Espírito Santo é vítima, mas 
amanhã poderão ser os Estados do Piauí, Maranhão, 
Pernambuco. Inclusive, há poucos dias foi descoberto 
petróleo em Alagoas. Então não apenas na costa 
brasileira, não apenas há identificação de bacia 
sedimentar na chamada área offshore, no mar, mas 
também onshore, em terra. E temos um deputado 
estadual que conhece profundamente o assunto, que 
está sentado à esquerda do nosso Presidente Rodrigo 
Chamoun, que é o Senhor Deputado Luiz Durão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – É um especialista na aplicação dos 
royalties. 
 
 O SR. RICARDO FERRAÇO – Temos 
possibilidade de gás e petróleo no norte, no centro-
oeste, enfim, as perspectivas são muito grandes. É 
por isso que temos pedido que os Senadores reflitam 
sobre o tema. Porque precisamos de regras estáveis, 
regras duradouras. E na verdade essa compulsão por 
se desejar a todo e qualquer custo em curto prazo 
esse tipo de receita, pode fazer com que os Estados 
que hoje ainda não têm petróleo disputem. No nosso 
caso citamos sempre que exploramos petróleo em 
nosso Estado desde os anos 1960, 1970, ou seja, há 
quarenta, quarenta e quatro anos, mais ou menos. O 
petróleo começa pela terra e com produção residual. 
Se pegarmos a produção dos últimos quarenta anos, 
talvez tenha sido de dezesseis, vinte mil barris por 
dia. Somente nos últimos quatro, cinco anos é que 
tivemos um incremento muito grande na nossa 
produção. Então o nosso exemplo tem de servir para 
outros Estados que hoje estão produzindo pouco, mas 
que lá na frente poderão identificar uma produção 
muito elevada. Na prática, falando objetivamente 
como V. Ex.ª pediu, hoje temos apenas Rio de 
Janeiro e Espírito Santo na trincheira, brigando, 
lutando, fazendo o bom combate e guardando a boa 
fé. Os demais Estados estão tímidos. Inclusive São 
Paulo que está muito inibido. Não vemos nenhuma 
manifestação mais ostensiva de São Paulo porque 
São Paulo só ganhará mesmo no sistema de partilha, 
que tem grande concentração de pré-sal na Bacia de 
Santos. E da mesma forma que o Estado de São 
Paulo, também os Estados de Santa Catarina e do 
Paraná. O que faz uma disputa muito difícil, porque é 
uma disputa que se estabelece na ditadura da maioria. 
Não é? E na verdade estamos Espírito Santo e Rio de 
Janeiro criando as resistências necessárias e 
adequadas.  
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Registramos a presença, nesta Casa 
de Leis, do Senhor Haroldo Corrêa Rocha, Ex-
Secretário de Estado de Educação; do nosso amigo 
José Pereira e do Senhor Sérgio Rogério de Castro, 
primeiro suplente do Senador Ricardo Ferraço.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, dirigimo-nos ao 
Senador Ricardo Ferraço com muito orgulho para 
registrar sua batalha em Brasília. Sabemos que no 
Senado todo Estado tem representatividade paritária, 
mas na Câmara dos Deputados é quantidade, por 
número de habitantes, de eleitores e assim por diante. 
E o nosso Senador Ricardo Ferraço desde quando 
vereador pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim 
– Vereador Ferrinho – sempre foi um político de 
inteligência rara. Lá em Brasília está nos 
representando muito bem, o que já esperávamos, mas 
tem sido um Senador modesto até para falar que 
nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, muito modesto. 
É porque não ficamos nos exibindo dizendo que 
nascemos em Cachoeiro de Itapemirim. E sabem por 
quê? Porque cachoeirense não nasce, cachoeirense 
quando chega ao mundo estréia; quando vai chorar 
não chora, canta; e quando vai morrer não morre, sai 
e cena. Assim é o cachoeirense. Então o Senador 
Ricardo Ferraço com muita modéstia falou que é de 
Cachoeiro de Itapemirim.  

V. Ex.ª falou sobre algumas coisas que me 
deixou preocupado. Em trinta anos o petróleo da 
Noruega deverá acabar. Nós, no Brasil, não temos um 
estudo sobre isso ainda, pelo menos eu não tenho esse 
conhecimento. E também a tristeza que sinto, Senador 
Ricardo Ferraço, é que não vejo no País política de 
energia alternativa ao petróleo. Temos tantas fontes 
de energia: energia solar, eólica, hidrelétrica, que 
temos várias, mas é preciso que o Governo Federal 
comece a pensar nessa política de alternativas de 
geração de energia.  

E não poderia deixar de registrar outra 
preocupação. V. Ex.ª falou logo no início, ao assomar à 
tribuna, sobre a PEC 29. É uma luta sua e também 
nossa. Sou Presidente da Frente Parlamentar Estadual 
pela Regulamentação da PEC 29 e pela Atualização da 
Tabela do SUS, junto com o Deputado Federal Lelo 
Coimbra, que veio a esta Casa hoje, e com o 
Deputado Federal Darcísio Perondi, do Rio Grande 
do Sul, estamos na luta. A PEC 29 foi recentemente 
aprovada, mas parece que está engavetada. Estamos 
preocupados com isso. E sempre que V. Ex.ª fala da 
PEC 29 lembro-me da atualização da tabela do SUS, 
que está com mais de trezentos por cento de defasagem. 
Porque a aprovação da PEC 29 poderá amenizar um 
passivo muito grande, de mais de quarenta e cinco 
bilhões de reais, mas se não for atualizada a tabela do 
SUS, principalmente os hospitais filantrópicos fecharão 
suas portas, as Santas Casas e os Hospitais Evangélicos. 

E voltando ao registro anterior, peço que nos 
informe se o Governo Federal possui algum estudo em 
relação a fontes alternativas de energia.  

 
O SR. RICARDO FERRAÇO – Obrigado, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, querido amigo de 
tantos anos. Há sim; há um programa que eu diria até 
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audacioso, para a geração não apenas de energia 
eólica, como de energia solar. Comprometo-me com 
V. Ex.ª em mandar para o vosso gabinete os projetos 
que estão sendo trabalhados em nível Federal para a 
geração de energia eólica e de energia solar, que são 
fontes inesgotáveis em um País como o nosso. 
Agradeço a contribuição e as palavras generosas.  

Evidentemente meu compromisso é para a 
Regulamentação da PEC 29, que amplia o 
financiamento à saúde pública, mas evidentemente ao 
nos associarmos a esta luta não poderemos admitir 
que isso venha acompanhado de carga tributária. 
Precisamos da PEC 29, mas sem o aumento da carga 
tributária, portanto, sem CPMF. Não há espaço para 
impactarmos ainda mais o contribuinte brasileiro com 
carga tributária maior.  

Senhor Presidente, estou com certa 
dificuldade, pois tenho que retornar para Brasília. 
Gostaria de saber se V. Ex.ª autoriza a minha saída? 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) - Fique à vontade para suas 
considerações finais.  

 
O SR. RICARDO FERRAÇO - Eu gostaria, 

na prática, de agradecer a Deputada Luzia Toledo... 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor Presidente, 

pela ordem! Gostaria rapidamente de também agradecer 
ao Senador Ricardo Ferraço a presença. Não poderia 
deixá-lo sair desta Casa sem que eu, como membro da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, agradecesse 
em nome do Presidente Sandro Locutor, do Vice-
Presidente Theodorico Ferraço e de outros 
companheiros membros. Mas, além de agradecer, 
gostaria de lhe dizer do meu orgulho e do orgulho do 
PMDB de ter V. Ex.ª como Senador. Sabia de sua 
competência quando fiz a campanha, mas não sabia 
do seu compromisso tão integral. Tenho 
acompanhado sua luta no Senado Federal e V. Ex.ª 
tem orgulhado muito os capixabas. 

Vim apenas lhe dizer que todas as perguntas 
que eu faria, hoje, nesta sessão, V. Ex.ª já as 
respondeu no Palácio Anchieta, na reunião de hoje 
com os Parlamentares Federais, Estaduais, e com 
representantes da sociedade organizada que lá 
estavam. Portanto, estou contemplada com sua 
posição firme, de profundo conhecedor da matéria e 
orgulha muito os capixabas. Tenho certeza que toda a 
equipe que o está acompanhando tem esse mesmo 
sentimento, ou seja, de acompanhar um Parlamentar 
de categoria, um Parlamentar que realmente vem 
honrando o mandato. Falo com emoção, com alegria 
e, mais do que isso, honrada pela sua presença tão 
edificante no Senado Federal, uma Casa tão 
importante, de maior discussão política deste País.  

Portanto, registramos o nosso abraço, o nosso 
orgulho e a nossa satisfação de tê-lo nesta Casa de 
Leis, a casa do povo, da qual fez parte quando 
Deputado Estadual. V. Ex.a também foi Deputado 
Federal, Vice-Governador, Secretário Estadual da 

Agricultura e agora honra o Estado do Espírito Santo 
e o Brasil com suas posições firmes no Senado 
Federal. Que Deus o proteja. Seja muito feliz, porque 
a sua felicidade é a nossa felicidade. Muito obrigada! 
 
 O SR. RICARDO FERRAÇO – Senhora 
Deputada Luzia Toledo, agradeço a atenção e o 
permanente carinho nas palavras quando se dirige a 
minha pessoa. 
 Senhor Presidente, agradeço a oportunidade e 
renovo a minha disposição e a disposição do Senhor 
Lelo Coimbra, Deputado Federal, meu colega de 
Parlamento, de Congresso Nacional.  

Pudemos iniciar hoje nesta Casa de Leis um 
importante debate com a presença do Senhor Senador 
Walter Pinheiro, relator do Plano Plurianual de 
Investimentos. Estamos à disposição em Brasília. A 
qualquer momento que os Senhores Deputados nos 
convocarem, estaremos nesta Casa de Leis para 
debater qualquer assunto do interesse da população 
capixaba.  

Muito obrigado pela honra e pela satisfação 
de a Assembleia Legislativa ter disponibilizado esse 
tempo para que pudéssemos prestar conta aos nossos 
Deputados Estaduais desse tema que estamos 
debatendo em Brasília, tema muito caro, 
importantíssimo para o futuro dos capixabas. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Muito obrigado, Senador Ricardo 
Ferraço. Que tenha muita luz e muita sorte. Aliás, a 
sorte favorece apenas aos destemidos. V. Ex.a é 
destemido e também representa bem o povo 
destemido do Estado do Espírito Santo. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, solene, hoje, às 19h, em 
homenagem ao Dia do Médico, conforme requerimento 
do Senhor Deputado Doutor Hércules, aprovado em 
Plenário, para a qual designo Expediente: o que ocorrer, 
e comunico que haverá sessão ordinária, dia 18 de 
outubro de 2011, cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
discussão prévia dos Projetos de Lei n.os 150/2011 e 
244/2011; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 
Projetos de Decreto Legislativo n.os 93/2011, 94/2011 
e 95/2011; discussão especial, em 1.ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 208/2011 e 320/2011 e discussão 
especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.o 91/2011. 
 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se à sessão às dezessete horas e 
trinta e um minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Rodney Miranda, Solange 
Lube e Wanildo Sarnáglia.  



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.



JO

AD

DIRET

D

CAR

JU

SEC
AR

CH

DIR
DIRET

DIR
M

RICA

D

DIRE

DIRET
ONSTON A

DIRETO
RIANA DO

DIR
JORG
DIRET

TORIAS D
SECRE

DIRETOR-G
PAULO 

SECRETÁ
RLOS EDU

PROC
ULIO CESA

CRETÁRIO D
RTHUR WE

HEFE DE GA
ALTAMIRO

SUBD
OCTAVIO

SUBPRO
PAULO D

RETORIA
TOR DAS CO

MARCE
RETOR DE P
MARCUS F

DIRET
ARDO WA

DIRETOR
MÁRIO C

DIRETOR DE
FABIANO 

ETOR DE TA
MARILUC

TOR DE TEC
ANTÔNIO 
OR DE DOC
OS SANTO
RETOR DA C

GE ANTÔN
TOR DE INFR

LUIZ CA

DIRET
GUSTAV

O PODER
ETARIA G

GERAL DA S
MARCOS

ÁRIO-GERAL
UARDO CA
CURADOR-G
AR BASSI

DE COMUNI
ERNERSB

 
ABINETE DA 
O ENÉSIO

 
DIRETOR-G
O LUIZ ES
OCURADOR
DA SILVA M

AS LEG
OMISSÕES P
ELO SIAN
PROCESSO
FARDIN D

TOR DE RED
AGNER VIA
R DA PROCU
CÉSAR MA
E RECURSO
BUROCK 

AQUIGRAFIA
CE SALAZA
CNOLOGIA D
CALDEIRA
UMENTAÇÃ

OS FERRE
CONSULTO
IO FERRE
RAESTRUTU
ARLOS CA

TOR DE FINA
VO LISBO

R LEGISL
GERAL 
ECRETARIA
 LEMOS 

L DA MESA
ASA GRAN
GERAL 
NI CHAMU

CAÇÃO SOC
BACH NEV

PRESIDÊN
O SCOPEL

ERAL 
PINDULA

R-GERAL 
MARTINS

GISLATIV
PARLAMENT
O LIMA 

O LEGISLATI
DE AGUIAR
DAÇÃO 
ANA PERE

URADORIA 
AIA GAMA
OS HUMANO

FREICHO
A PARLAMEN
AR BOGHI
DA INFORM
A DE SOU

ÃO E INFOR
EIRA FRAN

RIA TEMÁTI
EIRA DE S
URA E LOGÍ
ASOTTI 

ANÇAS 
OA CRUZ 

LATIVO 

A 

NDE 

UN 

CIAL 
VES 

CIA 
L 

VAS 
TARES 

VO 
R 

EIRA 

OS 
O 
NTAR 
I 

MAÇÃO 
UZA JÚNIO
MAÇÃO 

NCO RIBEI
ICA 

SOUZA 
ÍSTICA 

OR 

IRO 




