
ANO XLV - VITÓRIA-ES, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2011 - Nº 6852 – 54 PÁGINAS 
DPL - Editoração, Composição, Diagramação, Arte Final.           Reprografia: Impressão 

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 
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. 
 



Publicação Autorizada 
Atos do Presidente 
Atos Legislativos 
Atos Administrativos................................................................pág. 1 a 2 
Atas das Sessões.............................................................pág. 3471 a 3518 
Atas das Reuniões das Comissões Parlamentares 
Suplemento  

COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Presidente: Elcio Alvares (DEM) 
Vice-Presidente: Claudio Vereza (PT) 
Efetivos: Theodorico Ferraço (DEM), Dary Pagung (PRP), Gildevan 
Fernandes (PV), Rodney Miranda (DEM) e Marcelo Santos (PMDB). 
Suplentes: Atayde Armani (DEM), Lúcia Dornellas (PT), Luzia Toledo 
(PMDB), Doutor Hércules (PMDB), Luciano Rezende (PPS), Luciano Pereira 
(DEM) e Freitas (PSB). 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
Presidente: Sandro Locutor (PV) 
Vice-Presidente: Theodorico Ferraço (DEM) 
Efetivos: Luzia Toledo (PMDB), Dary Pagung (PRP) e Luciano Pereira (DEM) 
Suplentes: Dr. Henrique Vargas (PRP), Marcelo Santos (PMDB), Rodney 
Miranda (DEM), Doutor Hércules (PMDB) e Solange Lube (PMDB). 
 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Presidente: Luzia Toledo (PMDB) 
Vice-Presidente: Claudio Vereza (PT) 
Efetivos: Sandro Locutor (PV). 
Suplentes: Dr. Henrique Vargas (PRP), Freitas (PSB), Lúcia Dornellas (PT) 
Nilton Baiano (PP) e Gilsinho Lopes (PR). 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: Da Vitória (PDT) 
Vice-Presidente: Solange Lube (PMDB) 
Efetivos: Marcelo Coelho (PDT), Lúcia Dornellas (PT) e Luiz Durão (PDT). 
Suplentes: Atayde Armani (DEM), Luciano Rezende (PPS), José Esmeraldo 
(PR) Nilton Baiano (PP)  e Claudio Vereza (PT). 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
Presidente: Genivaldo Lievore (PT) 
Vice-Presidente: José Carlos Elias (PTB) 
Efetivos: Atayde Armani (DEM), Dr. Henrique Vargas (PRP) e Solange Lube 
(PMDB). 
Suplentes: Marcelo Santos (PMDB), Luiz Durão (PDT), Rodney Miranda 
(DEM), Gilsinho Lopes (PR) e Doutor Hércules (PMDB). 
 
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Presidente: Doutor Hércules (PMDB) 
Vice-Presidente: Dr. Henrique Vargas (PRP) 
Efetivos:  Freitas (PSB), Nilton Baiano (PP) e Luciano Rezende (PPS). 
Suplentes: José Esmeraldo (PR), Luzia Toledo (PMDB), Luciano Pereira 
(DEM), Solange Lube (PMDB) e Claudio Vereza (PT). 
 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 
PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 
Presidente: Atayde Armani (DEM). 
Vice-Presidente: Marcelo Coelho (PDT) 
Efetivos: Luciano Pereira (DEM), Freitas (PSB) e Solange Lube (PMDB). 
Suplentes: Genivaldo Lievore (PT), Dary Pagung (PRP), Gildevan Fernandes 
(PV), Dr. Henrique Vargas (PRP) e Theodorico Ferraço (DEM). 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
Presidente: Sérgio Borges (PMDB) 
Vice-Presidente: Lúcia Dornellas (PT) 
Efetivos: Wanildo Sarnáglia (PT do B), Freitas (PSB), Da Vitória 
(PDT), Atayde Armani (DEM) e José Esmeraldo (PR). 
Suplentes: Marcelo Coelho (PDT), Solange Lube (PMDB), Sandro 
Locutor (PV), Dary Pagung (PRP), Gilsinho Lopes (PR), Gildevan 
Fernandes (PV) e Dr.Henrique Vargas (PRP). 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
Presidente: Dary Pagung (PRP) 
Vice-Presidente: Gilsinho Lopes (PR) 
Efetivos: Marcelo Santos (PMDB), Gildevan Fernandes (PV) e 
Wanildo Sarnáglia (PT do B). 
Suplentes: Dr.Henrique Vargas (PRP), José Esmeraldo (PR), Luiz 
Durão (PDT), Sandro Locutor (PV) e Freitas (PSB). 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
Presidente: Gilsinho Lopes (PR) 
Vice-Presidente: Luiz Durão (PDT) 
Efetivos: Dr. Henrique Vargas (PRP), Nilton Baiano (PP) e Da 
Vitória (PDT). 
Suplentes: Wanildo Sarnáglia (PT do B), Dary Pagung (PRP), 
Gildevan Fernandes (PV), Luciano Pereira (DEM) e Luzia Toledo 
(PMDB). 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Luciano Rezende (PPS) 
Vice-Presidente: Luzia Toledo (PMDB) 
Efetivos: Genivaldo Lievore (PT), Nilton Baiano (PP) e Rodney 
Miranda (DEM) 
Suplentes: Solange Lube (PMDB), Claudio Vereza (PT), Sandro 
Locutor (PV), Doutor Hércules (PMDB) e Marcelo Coelho (PDT). 
 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INCLUSÃO 
DIGITAL, BIOSSEGURANÇA E PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 
Presidente: Lúcia Dornellas (PT) 
Vice-Presidente: José Carlos Elias (PTB) 
Efetivos: 
Suplentes: Genivaldo Lievore (PT), Luciano Pereira (DEM) e 
Luciano Rezende (PPS). 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
LOGÍSTICA 
Presidente: Marcelo Santos (PMDB) 
Vice-Presidente: Gildevan Fernandes (PV) 
Efetivos: José Esmeraldo (PR)) e Wanildo Sarnáglia (PT do B). 
Suplentes: Solange Lube (PMDB), Gilsinho Lopes (PR), Genivaldo 
Lievore (PT), Atayde Armani (DEM) e Freitas (PSB). 
 
COMISSÃO DE POLÍTICA ANTIDROGAS 
Presidente: Rodney Miranda (DEM) 
Vice-Presidente: Genivaldo Lievore (PT) 
Efetivos: Luciano Rezende (PPS), Luciano Pereira (DEM), 
Gilsinho Lopes (PR), Theodorico Ferraço (DEM) e Claudio Vereza 
(PT) 
Suplentes: Elcio Alvares (DEM), Doutor Hércules (PMDB), 
Wanildo Sarnáglia (PT do B), Marcelo Santos (PMDB), Lúcia 
Dornellas (PT), Nilton Baiano (PP) e Atayde Armani (DEM). 
 

 

DEPUTADO CORREGEDOR: JOSÉ CARLOS ELIAS 
 

DEPUTADO OUVIDOR: FREITAS  
 

LIGUE OUVIDORIA: 3382-3846 / 3382-3845 / 0800-2839955 
e-mail: ouvidoria@al.es.gov.br 



Vitória-ES, quinta-feira, 28 de julho de 2011 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1895 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JOÃO BATISTA DE PAULA, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Luiz Durão, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
112452/2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de julho de 2011. 
 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1896 
 
 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, CARLOS PAULO MOREIRA 
COELHO, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Rodney Miranda, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 112463/2011. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de julho de 2011. 
 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 1897 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PRISCILA CHRISTIANE 
CONTARINI DO CARMO, do cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado José Esmeraldo, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 112464/2011, a 
partir de 25.07.2011. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de julho de 2011. 
 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1898 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, CICERO GIURI BONA, do 
cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, a partir de 
25.07.2011. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de julho de 2011. 
 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1899 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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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, WÊNIA MARQUES LIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, no 
gabinete do Deputado Atayde Armani, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 112427/2011. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de julho de 2011. 
 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 1900 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, KATARINE ROSALEM LORENCINI 
VIAL, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado José Esmeraldo, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 112479. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
27 de julho de 2011. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

                                                                

                                                     PROGRAMAÇÃO – QUINTA-FEIRA – 28.07.2011 
 

 
HORA     HORÁRIO 

ALTERNATIVO 
           PROGRAMAS             TEMA     ENTREVISTADOS 

08H00   
BIOGRAFIA 

MONSENHOR RÔMULO 
NEVES BALESTRERO 

GILLIARD ZUQUE, 
JORNALISTA 

08H20 
 ESPAÇO PARCERIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

 

12H00 GRAVADO AUDIÊNCIA PÚBLICA REFORMA POLÍTICA  

15H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

TRABALHOS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ES 

 

18H00  OPINIÃO 
 

FUTEBOL CAPIXABA 
 

MATHEUS THEBALDI, 
JORNALISTA ESPORTISTA 

18H30  MUNICÍPIOS CAPIXABAS ALEGRE DIVERSOS 

19H00 
 

GRAVADO 
 

SESSÃO ESPECIAL VIOLÊNCIA CONTRA 
IDOSOS 

 

21H30 
 

GRAVADO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA – 
COMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA 

A ESTRUTURA DA 
DEFESA CIVIL DO ES 

 

00H00 

 OPINIÃO GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCA 

CÉLIA MÁRCIA 
BIRCHLER, ASSISTENTE 
SOCIAL E REFERÊNCIA 
TÉCNICA NA SAÚDE DO 
ADOLESCENTE DA SESA 
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ATAS DAS SESSÕES 
 

 

QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 
DE JULHO 2011. 
 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, à 
hora regimental, para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Da Vitória, Doutor Hércules,  Doutor 
Henrique Vargas, Elcio Alvares, Freitas, Genivaldo 
Lievore, Gildevan Fernandes, Glauber Coelho,  
José Esmeraldo, Luiza Toledo, Marcelo Coelho, 
Marcelo Santos, Nilton Baiano, Roberto Carlos, 
Rodrigo Chamoun, Sandro Locutor, Sérgio Borges, 
Solange Lube e Theodorico Ferraço) 

 

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

(O Senhor Glauber Coelho lê 
Salmos, 19:14) 

 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da quinquagésima oitava sessão 
ordinária, realizada em 04 de julho de 2011. (Pausa) 
 

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

 

(Comparece o Senhor Deputado Dary 
Pagung) 

 

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

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
LOGÍSTICA 

 
OFÍCIO N.º 117/2011 

 
Vitória, 30 de junho de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI, 
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das 

atividades desta Comissão, referente ao mês de 
JUNHO de 2011. 

 
Atenciosamente, 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
Presidente da Comissão de Infraestrutrura 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE POLÍTICA ANTIDROGAS 
 

OFÍCIO N.º 61/2011 
 

Vitória, 30 de junho de 2011. 
 
Senhor Presidente: 

 
Cumprimentando-o cordialmente, vimos 

encaminhar a Vossa Excelência, em atendimento 
ao disposto no artigo 67, inciso XVI, da Resolução 
nº 2700, de 15 de julho de 2009, o Relatório das 
atividades desta Comissão de Política Antidrogas 
realizadas no corrente mês de junho de 2011.  

Aproveitamos o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência nossos protestos do mais elevado 
apreço e distinta consideração. 
 

RODNEY MIRANDA 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Ciente. Arquive-se. 
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 
 

PROJETO DE LEI N.º 198/2011 
 

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Fica denominado “Oswaldo 
Chaves”, o trecho da Rodovia ES - 164, que liga a 
Sede do Município de Mantenópolis à divisa com o 
Estado de Minas Gerais.  

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2011. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual - DEM  

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei tem o escopo de 

prestar homenagem à memória de Oswaldo Chaves, 
figura importante da história política do Noroeste de 
nosso Estado. 

Nascido em Minas Gerais, no município de 
Rio Casca, em 23/10/1912, Sr. Oswaldo Chaves 
serviu ao Exército Brasileiro por três anos, na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Em 1948 mudou-se para o Distrito de 
Vargem Grande, hoje Minas Gerais, mas à época 
“zona do contestado”, a convite do Juiz de Direito da 
Comarca de Barra de São Francisco, para atuar como 
Escrivão Civil, realizando vários casamentos em toda 
a região de Mantenópolis, São João de Manteninha e 
nos Distritos de São Geraldo e Santa Luzia, sempre a 
cavalo.  

No ano de 1951 casou-se com Maria 
Francisca Chaves, fixando residência definitiva no 
Município de Mantenópolis. Foi pai de nove filhos, 
oito mulheres e um homem. 

Em 1955 deixou a função de Tabelião a 
cargo de sua esposa para desempenhar a atividade de 
Oficial de Justiça, cargo que ocupou até se aposentar. 

Foi Prefeito do município de Mantenópolis 
entre os anos de 1972 e 1976, desenvolvendo a infra-
estrutura da cidade e distritos. 

À frente do Executivo Municipal, construiu 
o Hospital Municipal, o Colégio de Ensino Médio 
e Fundamental “Job Pimentel” e a Sede do 
Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo. 
Construiu também as principais pontes do 
Município. 

Ainda em seu mandato, foi instalada a 
Comarca de Mantenópolis, com a construção do 
Fórum local, conquista que se deu através de 
iniciativa do então prefeito, em parceria com o 
Executivo e o Judiciário Estadual. 

Verdadeiro apaixonado por sua terra adotiva, 
não se preocupava apenas com suas 
responsabilidades como gestor público, mas com o 
bem-estar de todos os moradores do município.  

Faleceu em 02 de outubro do ano de 1999, 
sendo sepultado na cidade que o acolheu, com todas 
as honras. 

Sem dúvida, é notório o reconhecimento do 
povo do município de Mantenópolis à memória de 
Oswaldo Chaves, pela forma honesta e responsável 
com a qual sempre conduziu sua vida, merecendo, 
assim, a nossa devida homenagem. 

Pelo exposto, submeto à apreciação de meus 
pares a presente proposição, na certeza de sua 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 199/2011 
 

Concede incentivos fiscais para 
estabelecimentos que incentivem 
música ao vivo no âmbito do Estado 
do Espirito Santo, e da outras 
providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituído incentivo fiscal a ser 
concedido a bares, restaurantes, casas-noturnas e 
similares, e aos condomínios de shopping-centers, no 
Estado do Espirito Santo, que incentivem a realização 
de eventos culturais com música ao vivo durante suas 
atividades e funcionamento. 

 
Art. 2º O incentivo fiscal será oferecido em 

quaisquer eventos musicais, independentemente do 
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tipo de música, estilo, número de artistas e 
instrumentos. 

 
§ 1º - A escolha e contratação dos artistas 

será de responsabilidade do estabelecimento 
comercial, devendo, na medida do possível, 
respeitar a diversidade cultural artística. 

 
§ 2º - Não será exigida dos artistas 

contratados nenhum vínculo obrigatório com 
nenhuma entidade representativa da classe. 

 
Art. 3º A isenção fiscal desta lei consiste 

na redução do valor do Imposto de Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS, em montante de 
30% (trinta por cento), calculada sobre o valor 
mensal de recolhimento devido. 

 
§ 1º - O gozo desse benefício será possível 

mediante pedido oficial, com comprovação de 
gastos em eventos de música ao vivo. 

 
§ 2º - O benefício será concedido sempre no 

mês seguinte ao recolhimento do imposto estadual 
devido. 

 
Art. 4º - A Secretaria Estadual de Cultura 

poderá estabelecer convênios com as secretarias 
municipais de cultura visando criar comissões de 
avaliação dos pedidos de isenção com vistas a se 
agilizar a implementação desta lei. 

 
Art. 5º - Dos valores decorrentes do 

benefício, o estabelecimento poderá usar até 20% 
(vinte por cento) em despesas com infra-estrutura e 
logística dos eventos musicais, devendo utilizar o 
restante no pagamento dos artistas.  

 
Art. 6º - O pagamento dos artistas não 

poderá ser inferior 80% (oitenta por cento) do valor 
da isenção.  

 
Art. 7º - O estabelecimento comercial que 

não comprovar a correta aplicação dos recursos 
oriundos desta lei, além das sanções penais cabíveis, 
será multado em até doze vezes o valor recebido 
como incentivo. 

 
Parágrafo único - O acesso a toda 

documentação referente aos projetos culturais 
beneficiados por esta lei será de livre acesso quando 
requisitado  

 
Art. 8º - As eventuais despesas decorrentes 

da aplicação desta lei correrão a conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, e suplementadas se necessário. 

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 30 de junho de 2011. 

 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Esse projeto de lei visa criar mecanismos de 
interlocução entre o empreendedor e o incentivador, 
aproximando produtores, artistas músicos, 
investidores e público contribuído para dinamizar e 
consolidar o mercado cultural das diversas 
manifestações musicais produzidas no Estado do 
Espirito Santo. 

Nossa proposta também se embasa na 
Constituição Federal, em seu artigo 24, que 
estabelece ser competência ao estado legislar sobre 
assuntos relacionados à cultura.  

A música é uma manifestação cultural de 
extrema importância. Estamos constantemente 
envolvidos por suas diversas formas e manifestações. 
Pode-se afirmar que o homem não vive sem ela. A 
música brasileira é, sem dúvida, uma das mais ricas 
do mundo, e o Estado de Espirito Santo tem uma das 
maiores praças culturais de manifestações e de 
produções musicais. No entanto, faltam políticas 
públicas consistentes e estímulos aos músicos, no 
principalmente àqueles em início de carreira, que não 
possuem condições e espaço para o exercício 
profissional de sua música. 

Nos últimos cinco anos os efeitos da pirataria 
no setor da indústria fonográfica foram devastadores, 
registrando-se uma queda acentuadíssima no número 
de artistas contratados, além da perda de quase 50% 
no número de lançamentos nacionais.  

Nossos autores, compositores, produtores, 
artistas e profissionais de música em geral são os 
mais diretamente prejudicados pela indústria ilegal, 
fora essa situação de total destruição da indústria 
fonográfica cultural, asfixiando qualquer 
possibilidade de sobrevivência do músico.  

Hoje, o objetivo desse projeto de lei é dar um 
passo importante na luta para amenizar o estrago hoje 
feito na vida do artista; com a pirataria física, resgatar 
e ampliar espaços de cultura para atuação do músico. 
Também entendemos que o estado se beneficiará com 
essa lei, já que ela ampliará a arrecadação do ICMS 
em outras fontes como a produção de instrumentos 
musicais e outros suportes, produtos e serviços que 
surgirá e crescerá muito com essa nova indústria 
cultural que aparecerá no Estado do Espirito Santo. 
Solicitamos aos nobres deputados uma apreciação 
favorável ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Devolva-se ao autor com base no art. 
143, inciso VIII do Regimento Interno, por 
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infringência ao art. 63, parágrafo único, incisos III e 
VI da Constituição Estadual. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 200/2011 
 

Dispõe sobre a divulgação de 
informativos na recepção dos 
hospitais e postos de saúde da rede 
pública do Estado do Espírito Santo, 
informando o nome dos médicos de 
plantão e os horários de 
atendimento. 

. 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Estado do Espirito Santo, por seu 
órgão competente, dotará os hospitais e postos de 
saúde da rede pública de informativos, que deverão 
ser instalados na recepção dos estabelecimentos com 
o nome dos médicos de plantão e os horários de 
atendimento à população.  

Parágrafo Único – Entende-se informativos, 
qualquer meio de divulgação exposto ao público, 
escrito em papel e afixado em local de fácil 
visualização.  

 
Art. 2º Qualquer cidadão que sentir-se 

prejudicado pela falta do referido profissional poderá 
reclamar a Ouvidoria do Estado, por meio do número 
de telefone fornecido pelo Poder Executivo. 

 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Sala das Sessões, 29 de junho de 2011. 

 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Este Projeto objetiva informar a população 

capixaba, por meio de informativos afixados em 
panfletarias ou na própria parede da recepção dos 
hospitais e postos de saúde da rede pública estadual, 
o nome dos médicos que estão atendendo naquela 
unidade hospitalar.  

Considerando que esta lei não acarretará 
nenhuma despesa ao Estado e exporá de forma 
transparente o nome dos profissionais de saúde que 
estão atendendo ao público, permitindo a qualquer 

cidadão, que sentir-se prejudicado, reclamar à 
Ouvidoria do Estado. 

A presente propositura também tem como 
objetivo coibir uma prática que tem sido 
constantemente divulgada pela imprensa do Espírito 
Santo e do Brasil, que é um tirocínio que vem sendo 
utilizado por diversos profissionais da área de saúde, 
que batem seu ponto e logo após se retiram do seu 
local de trabalho, provocando diversos problemas 
para os usuários daquela unidade de saúde ou 
hospital público. 

Considerando que esta medida poderá 
diminuir as reclamações e a melhoria na prestação 
deste serviço a população capixaba. Isto posto e 
considerando a relevância desta propositura, 
esperamos contar com o apoio dos Nobres 
Parlamentares para a sua aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Devolva-se ao autor com base no art. 
143, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, incisos III e 
VI da Constituição Estadual. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª aos Projetos de Leis n.os 199/2011 e 200/2011, de 
minha autoria, para audiência do Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
Senhor Presidente, pela ordem! Recorro do despacho 
de V. Ex.ª, proferido em sessão anterior, ao Projeto 
de Resolução n.º 23/2011, de minha autoria, para o 
Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS S/N.º-2011, do Deputado 
Doutor Henrique Vargas, de voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Gleise Raniele Goese Sian e 
do Senhor Juarez Ponath.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2011, do Deputado 
Luciano Rezende e outros, de voto de pesar pelo 
falecimento do Senador Itamar Franco.  
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 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2011, da Deputada Luzia 
Toledo, de voto de pesar pelo falecimento do Senhor 
Tuffy Nader.  
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani e Gilsinho 
Lopes) 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 38/2011 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei n.º 
197/2011, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 106/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, área de terra devoluta medindo 
248.675,70 m² no local denominado Córrego São 
Domingos, distrito Sede de Brejetuba – ES. 

 
Palácio Domingos Martins, 04 de julho de 

2011. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PDT 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 38/2011, que acaba de ser lido. 
  

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Com a permissão do Líder 
do PV, Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 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, não queremos 

dizer que a matéria não tem relevância e nem 
importância. Solicitamos aos nobres colegas 
deputados - por se tratar de área muito extensa e 
como Presidente da Comissão de Meio Ambiente- 
que não aprovem o requerimento de urgência que 
trata de doação de área devoluta, medindo 
248.675,70 m2, ao Incra, no município de Brejetuba, 
na região de São Domingos. Fazemos essa 
solicitação para que possamos tomar ciência de 
acordo com a planta da região, para olharmos as 
questões ambientais dessa área. Por isso, 
encaminhamos a votação no sentido contrário ao 
regime de urgência, apenas. (Muito bem!) 

 
(Retira-se momentaneamente a 
Senhora Deputada Solange Lube) 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 38/2011. 
  

O SR. MARCELO COELHO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
Governo,  peço a palavra para encaminhar votação. 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Coelho. 

 
O SR. MARCELO COELHO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, essas matérias 
chegaram a esta Casa ontem. Foi feito o pedido de 
urgência porque na semana que vem entraremos em 
recesso. 

Solicitamos aos Senhores Deputados e às 
Senhoras Deputadas que votem contra o pedido de 
retirada da urgência dessa importante matéria para o 
Governo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 38/2011. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na ausência da Líder do 
PMDB, Senhora Deputada Solange Lube, na forma 
regimental assumo a Liderança do Partido e peço a 
palavra para encaminhar  votação. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, encaminhamos a 
votação pelo acompanhamento da urgência proposto 
pelo Governo do Estado. (Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 38/2011.  
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Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado, contra um voto. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 39/2011 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar n.º 013/2011, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 100/2011, que altera dispositivos 
das Leis Complementares n.os 443/08, 442/08, 
412/07, 422/07,439/08, 446/08, 455/08, 420/07 e dá 
outras providências.  

 
Palácio Domingos Martins, 04 de julho de 

2011. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PDT 

Líder do Governo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 39/2011, que acaba de ser lido. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na ausência da líder do 
PMDB, Senhora Deputada Solange Lube, na forma 
regimental assumo a Liderança do Partido e peço a 
palavra para encaminhar votação. 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
  

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, na qualidade de 
vice-líder do PMDB, recomendo que a nossa 
bancada aprove o Requerimento de Urgência n.º 
39/2011, do Senhor Deputado Marcelo Coelho, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 13/2011. (Muito 
bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 39/2011.  

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

Aprovado, contra um voto. 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 

 

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, deixaremos 
claro as V. Ex.as o porquê desta justificação de 
voto. Ontem, assim que o Projeto de Lei 
Complementar n.º 13/2011 entrou em pauta nesta 
Casa, fui procurado pelo presidente do Sindicato 
dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito 
Santo, no sentido de que os representantes do 
IDAF e do IEMA debatessem conosco a 
modalidade de remuneração por subsídio e o plano 
de carreira para os servidores dessas categorias. A 
matéria entrou em pauta ontem e hoje aprovamos 
seu requerimento de urgência sem ouvirmos as 
categorias envolvidas. Deixo claro que não é nada 
contra o Governo, mas não podemos aprovar uma 
tramitação de urgência sem que tenhamos a 
oportunidade de questionar o Governo, 
principalmente ouvindo as pessoas que serão 
beneficiadas.  

Na próxima semana terá início o recesso 
parlamentar, mas é melhor analisar a matéria com 
cautela, dando oportunidade para que todos sejam 
ouvidos, principalmente os servidores do IDAF, 
para sabermos se é isso o que realmente a 
categoria quer. Essa discussão não está 
expressando o que a categoria almeja. Enquanto 
deputado, devemos ter atenção especial com os 
funcionários do IDAF e do IEMA, que nos 
procuraram no início da tramitação da proposta. 
Pedimos aos colegas parlamentares que debatamos o 
projeto com representantes das categorias que serão 
beneficiadas ou até mesmo prejudicadas, porque não 
é o que condiz com a realidade e o anseio dessas 
categorias. 

Esta Casa aprovou o Requerimento de 
Urgência n.º 39/2011, mas não está dando a 
oportunidade de as categorias serem ouvidas. Jamais 
votaria de forma contrária ao benefício das 
categorias de trabalhadores, mas não sem antes dar a 
esses servidores o direito à voz, pois querem falar 
conosco e não lhes demos a chance de serem 
ouvidos. Estamos pecando na nossa função de 
legislar e, principalmente, na de fiscalizar. E 
repetimos: jamais votaríamos contra um aumento ou 
a qualquer benefício para uma categoria. Mas, antes, 
devemos dar oportunidade para os representantes das 
categorias se manifestarem. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 
continue a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 
40/2011 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o 
Plenário, regime de urgência, para o Projeto de 
Lei n.º 195/2011, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 102/2011, que altera 
dispositivos da Lei n.º 8.968/08, e dá outras 
providências.  

 
Palácio Domingos Martins, 04 de julho de 

2011. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PDT 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 40/2011, que acaba de ser lido. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Na ausência da líder do 
PBDB, Senhora Deputada Solange Lube, na forma 
regimental assumo a Liderança do Partido e  peço a 
palavra para encaminhar  votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, o Vice-Líder do 
PMDB recomenda a aprovação do Requerimento 
de Urgência n.º 40/2011, de autoria do Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, Líder do Governo. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência nº 40/2011. 

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 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 41/2011 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
n.º196/2011, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 103/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, área de terra devoluta medindo 
1.623.628,21m² no local denominado Fazenda 
Esmeralda, Município de Afonso Cláudio - ES.  

 
Palácio Domingos Martins, 04 de julho de 

2011. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual - PDT 

Líder do Governo 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 41/2011, que acaba de ser lido. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Na ausência da Líder do 
PMDB, Senhora Deputada Solange Lube, na forma 
regimental assumo a Liderança do Partido e peço a 
palavra para encaminhar  votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, o Vice-Líder do 
PMDB recomenda a aprovação do Requerimento de 
Urgência n.º 41/2011, de autoria do Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, ao Projeto de Lei n.º 
196/2011, oriundo de Mensagem Governamental n.º 
103/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, área de terra devoluta medindo 
1.623.628,21m2 no local denominado Fazenda 
Esmeralda, Município de Afonso Cláudio – Espírito 
Santo. (Muito bem!) 

 
 O SR. SANDRO LOCUTOR - Senhor 
Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder do PV, 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, na forma 
regimental assumo a Liderança e  peço a palavra para 
encaminhar votação. 
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 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, o Vice-Líder do 
PV recomenda o voto contrário ao Requerimento de 
Urgência n.º 41/2011, do Senhor Deputado Marcelo 
Coelho. Como presidente da Comissão de Meio 
Ambiente gostaria de verificar a planta da região de 
que trata o projeto em relação à preservação 
ambiental. (Muito bem!) 

 
 O SR. MARCELO COELHO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
Governo, peço a palavra para encaminhar  votação. 
  

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Coelho. 
  

O SR. MARCELO COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, o líder do 
Governo mais uma vez recomenda a aprovação do 
Requerimento de Urgência n.º 41/2011, a uma 
matéria importante do Governo.  

É muito importante que V. Ex.as saibam que 
antes de o Governo encaminhar uma matéria para 
esta Casa de Leis, esse projeto é debatido sempre a 
favor dos interesses do povo capixaba. Por Isso peço 
mais uma vez recomendo aos Senhores Deputados 
que votem pela aprovação desse requerimento. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 41/2011. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, agradeço aos 
membros da bancada do PMDB a união para votar 
sempre pelo que delibero enquanto Vice-Líder do 
partido. Agradeço também aos demais líderes 
partidários, que juntamente com o líder do Governo 
acompanharam a nossa solicitação aprovando todos 
os requerimentos de urgência assinados pelo Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, líder do Governo, às 

matérias propostas pelo Senhor Governador do 
Estado Renato Casagrande. (Muito bem!) 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

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

 
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, mais uma vez 
justifico o voto contrário à aprovação do 
Requerimento de Urgência n.º 41/2011, ao Projeto 
de Lei n.º 196/2011, pois se trata de uma doação 
de área de terra devoluta ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
medindo 1.623.628,21m2, localizada no Município 
de Afonso Cláudio, próxima à Fazenda Esperança, 
lugar que conheço.  

Enquanto presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, reitero que os Deputados devem saber 
o que dentro dessa área é considerado de 
preservação ambiental, porque é preciso 
consciência de que essa área será destinada a 
assentamentos, conforme consta no projeto. Faço 
questão de buscar essas informações e discuti-las - 
mesmo depois de ter sido discutida em âmbito 
governamental - antes de ser enviada a esta Casa 
de Leis. Mas devemos exaurir todas as 
possibilidades de diálogo e de discussão.  

Em relação aos requerimentos de urgência 
aos projetos anteriores da pauta, como dissemos 
anteriormente, os dirigentes do Sindicato dos 
Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo 
estão nos procurando para ainda discutir a matéria. 
Então ainda não há consenso na categoria. Por isso 
nosso questionamento. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Solicito ao Senhor 1.º Secretário 
que continue a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 295/2011 
Senhor Presidente: 

 
DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a Vossa Excelência que seja transferida a 
SESSÃO SOLENE em homenagem ao ‘’DIA DO 
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ADVOGADO’’ do dia 09 de Agosto de 2011 para o 
dia 15 de Agosto, segunda feira, às 19h. 

 
Sala das Sessões, 30 de junho de 2011. 

 
DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Requerimento n.º 
295/2011, 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. 
  

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Assumo a Presidência neste momento e 
passo a 1.ª Secretaria ao Senhor Deputado Glauber 
Coelho, para que dê continuidade à leitura do 
Expediente. (Pausa) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO 

N.º 478/2011, do Deputado Doutor Hércules, ao 
Governador do Estado, para criação da Secretaria de 
Estado dos Direitos das Pessoas com Necessidades 
Especiais. Lida na 58.ª Sessão Ordinária, realizada 
dia 04 de julho de 2011. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Em discussão a Indicação n.º 478/2011, 
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 479/2011 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 
16 de julho de 2009, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado do Espírito 

Santo a INDICAÇÃO do seguinte Projeto de Lei: 
 

PROJETO DE LEI N.º    /2011 
 

Cria a Política de Saúde da Mulher 
Detenta. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criada a Política de Saúde da 
Mulher Detenta. 

 
Art. 2º Serão beneficiadas por esta Política, 

as mulheres que cumprem pena ou aguardam 
julgamento no sistema penitenciário do Estado do 
Espírito Santo. 

 
Art. 3º A Política de que trata essa lei visa 

promover a atenção integral à saúde da população 
prisional feminina no âmbito do Estado. 

 
Art. 4º São objetivos dessa Política: 

 
I - aumentar a cobertura, a 
concentração e a qualidade da 
assistência pré-natal. 
 
II - melhorar a assistência ao parto e 
ao puerpério. 
 
III - o acesso às ações de 
planejamento familiar, garantindo-se 
o acesso aos métodos 
anticoncepcionais reversíveis. 
 
IV - diminuir os índices de 
mortalidade materna. 
 
V - aumentar os índices de 
aleitamento materno. 
 
VI - ampliar as ações de detecção 
precoce e controle de câncer do colo 
do útero e da mama, articulando-se a 
um sistema de referência para o 
tratamento e o acompanhamento da 
mulher. 
 
VII - estabelecer parcerias com 
outros setores para o controle das 
DST e de outras patologias 
prevalentes no grupo, principalmente 
nas ações dirigidas às gestantes 
visando a prevenção da transmissão 
vertical do HIV, sífilis congênita e 
erradicação do tétano neonatal. 
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Art. 5º A Política será aplicada nas unidades 
de saúde do Estado ou em entidades conveniadas ou 
em parceria com a municipalidade. 

 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Sala das Sessões, 28 de junho de 2011. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Esta propositura visa criar a Política de Saúde 
da Mulher Detenta, levando em consideração uma 
minoria de um sistema prisional construído por 
homens e para homens, minoria essa que enfrentam 
situações específicas e graves, ainda pouco 
observadas pelo poder público e praticamente 
desconhecidas pela sociedade em geral.  

Abandonadas pela família com maior 
freqüência que os homens presos, o programa 
pretende conceder às mulheres um tratamento para as 
que sofrem com a separação dos filhos, muitas vezes 
deixados em situação precária, desencadeando 
profunda carga de depressão. 

Em relação ao período de gravidez, a Política 
em destaque prevê o aumento da cobertura e da 
qualidade na assistência pré-natal, tão precária no 
sistema atual, e a melhoria da assistência na hora do 
parto e dos estágios posteriores. 

Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Lúcia 
Dornellas, Luciano Pereira, Luciano 
Rezende e Rodney Miranda) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Em discussão a Indicação n.º 479/2011, 
que acaba de ser lida. 

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para discuti-la, na 
qualidade de autor.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Da Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, profissionais de imprensa que 
nos assistem pela TV Assembleia, que transmite ao 
vivo esta sessão para os nossos capixabas, boa tarde. 
Também cumprimentamos os médicos Senhores 
Deputados Nilton Baiano, Luciano Rezende, Doutor 
Henrique Vargas e Doutor Hércules, Presidente da 
Comissão de Saúde. Pedimos a V. Ex.as o voto 

favorável e que acompanhem a importância dessa 
Indicação Legislativa da criação da Política de Saúde 
da Mulher Detenta.  

Aproveitamos a oportunidade para dizer que 
aprovamos, à unanimidade, na legislatura passada, 
Projeto de Lei que criava a Política de Saúde da 
Mulher Detenta. Mas tivemos a recepção do Governo 
do Estado num entendimento de 
inconstitucionalidade. Esse projeto é fruto de 
acompanhamento, enquanto parlamentar, nas 
Unidades Prisionais do nosso Estado, da necessidade 
de darmos atenção à mulher detenta, em especial 
àquelas gestantes ou que dão a luz a seus filhos 
durante o período de encarceramento. Nessa 
indicação daremos oportunidade ao Governo do 
Estado para que, no seu entendimento, encaminhe a 
esta Casa projeto de lei que contemple e dê 
oportunidade de criar essa política em benefício da 
mulher detenta. 

A Indicação n.º 479/2011 diz: 
 
(...) 
 
Artigo 1º - Fica criada a Política de 
Saúde da Mulher Detenta.  
 
Artigo2º- Serão beneficiadas por 
esta Política, as mulheres que 
cumprem pena ou aguardam 
julgamento no sistema penitenciário 
do Estado do Espírito Santo.  
 
Artigo 3º - A Política de que trata 
essa lei visa promover a atenção 
integral à saúde da população 
prisional feminina no âmbito do 
Estado.  
 
Artigo 4º - São objetivos dessa 
Política:  
 
I – aumentar a cobertura, a 
concentração e a qualidade da 
assistência pré-natal.  
 
II - melhorar a assistência ao parto e 
ao puerpério.  
 
III - o acesso às ações de 
planejamento familiar, garantindo-se 
o acesso aos métodos 
anticoncepcionais reversíveis.  
 
IV – diminuir os índices de 
mortalidade materna.  
 
V - aumentar os índices de 
aleitamento materno.  
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VI – ampliar as ações de detecção 
precoce e controle de câncer do colo 
do útero e da mama, articulando-se a 
um sistema de referência para o 
tratamento e o acompanhamento da 
mulher.  
 
VII – estabelecer parcerias com 
outros setores para o controle das 
DST e de outras patologias 
prevalentes no grupo, principalmente 
nas ações dirigidas às gestantes 
visando a prevenção da transmissão 
vertical do HIV, sífilis congênita e 
erradicação do tétano neonatal.  
 
Artigo 5º - A Política será aplicada 
nas unidades de saúde do Estado ou 
em entidades conveniadas ou em 
parceria com a municipalidade.  
 
(...) 
 

É extremamente necessário que se tenha uma 
regra predefinida estabelecida para a mulher 
encarcerada, porque seus filhos não têm culpa da 
motivação que a conduziu a essa privação de 
liberdade.  

Portanto, pedimos o apoio de toda essa 
bancada na aprovação dessa indicação, e defendemos 
que o Estado a envie a esta Casa em forma de lei. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Devolvo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun.  (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Assumo a Presidência neste 
momento. 

Continua em discussão a Indicação n.º 
479/2011. (Pausa) 

Não havendo mais 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 480/2011 
 

Senhor Presidente: 
 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

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

 
PROJETO DE LEI N.º ..../2011 

Dispõe sobre a destinação de 30% 
(trinta por cento) do excesso de 
arrecadação em favor de políticas de 
valorização dos profissionais da 
Segurança Pública do Estado do 
Espírito Santo e de ressocialização 
das pessoas que cumprem pena no 
sistema prisional do Estado do 
Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Governo do Estado do Espírito 
Santo destinará, anualmente, o montante 
correspondente a 30% (trinta por cento) do excesso 
de arrecadação verificado ao final do exercício fiscal, 
em favor de políticas de valorização dos profissionais 
da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, e 
de ressocialização das pessoas que cumprem pena no 
sistema prisional do Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 2º Do percentual previsto no artigo 1º, 

50%¨(cinqüenta por cento) serão destinados a 
políticas de valorização dos profissionais da 
Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, e os 
demais 50% (cinqüenta por cento) serão destinados a 
ressocialização das pessoas que cumprem pena no 
sistema prisional do Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.  

 
Sala das Sessões, 28 de junho de 2011. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Não há outra forma de evolução social e 
humana senão através da EDUCAÇÃO, tampouco, o 
aprimoramento técnico profissional e a reinclusão 
social e profissional daqueles que foram retirados do 
seio da sociedade devido à prática de algum delito; é 
por isso que apresento esse projeto em que 
profissionais de segurança e, pessoas que cumprem 
pena em estabelecimentos prisionais do Espírito 
Santo possam ter condições de serem reincluídas na 



3482 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 28 de julho de 2011 

sociedade e mercado profissional, podendo, assim, 
retornar para seio de suas famílias. 

Esta propositura encontra solo firme na Lei 
Maior de nosso País, quando já principia em seu 
artigo de abertura, o qual preconiza que “... 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos”, a dignidade da pessoa 
humana (inciso I, art.1º da CRFB/88). Como não 
levar em consideração a responsabilidade do 
Estado, em servir ao seu povo, nas mais diversas 
frentes de recuperação dos apenados e, 
qualificação de seus profissionais de segurança 
pública. 

A Carta Magna, ainda observa que, “A 
ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 
social” (art. 193, CRFB/88). De que forma 
ingressar no mercado de trabalho senão através da 
educação técnico-profissional, especificamente, 
nesse caso, com qualificação profissional tanto dos 
operadores de segurança pública, como os 
apenados que estão predispostos a reingressar na 
sociedade que, os retirou de seu convívio pelos 
canais regulares. 

Em seu artigo 205, a Constituição Federal 
observa que a educação é de responsabilidade do 
Estado e, também, da família, além de ser promovida 
e incentivada pela colaboração da sociedade. Como 
desenvolver plenamente a pessoa se não houver o 
apoio do Estado? É por isso que o Estado deve 
promover a qualificação dos operadores de segurança 
pública e, a formação profissional do 
apenado/aprendizando que será habilitado pelo 
Estado, para, assim, ser recolocado no mercado de 
trabalho, garantindo, desta forma, o sustento de suas 
famílias. O direcionamento de recursos estatais nos 
moldes apresentados, com certeza, trará benefícios 
grandiosos para a formação sócio-humana dos que 
forem diretamente alcançados por esse projeto. 

A educação profissional continuada, através 
da concessão de bolsa formação, é a garantia de que 
teremos profissionais qualificados, principalmente, 
aqueles que estarão diretamente engajados no 
atendimento ao público que necessita de profissionais 
preparados para esse tipo de atendimento 
especializado, isto é, preservação da ordem pública e 
tranqüilidade e assistência social. 

Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
480/2011, 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 481/2011 
 

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 o Projeto Carteira Escolar 
Inclusiva. 

 
Palácio Domingos Martins, 27 de junho de 

2011. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual – PMDB 

 
PROJETO DE LEI Nº     /2011 

 
Institui o Projeto Carteira Escolar 
Inclusiva. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRTIO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito das 
escolas públicas do Estado do Espírito Santo o 
Projeto Carteira Escolar Inclusiva. 

 
§ 1º - O projeto de que trata este artigo 

consiste na aquisição pelas escolas públicas estaduais 
de mobiliário especial adaptado às necessidades e 
condições de crianças e jovens com deficiência física, 
de modo a assegurar seu acesso ao ensino 
fundamental. 

 
§ 2º - O mobiliário a ser adquirido deverá 

obedecer às condições técnicas especificadas pelos 
órgãos e entidades que lidam diretamente com 
dificuldades e limitações de pessoas com deficiência 
física. 

 
§ 3º - A Secretaria Estadual de Educação 

providenciará o cadastramento de alunos e possíveis 
alunos com deficiência física e, conforme demanda, 
fará as aquisições que se fizerem necessárias. 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei 

serão acobertadas pelas dotações orçamentárias 
próprias. 
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Palácio Domingos Martins,      de junho de 

2011 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A educação inclusiva é atualmente a política 

educacional oficial do País, amparada pela legislação 
em vigor e convertida em diretrizes para a educação 
básica dos sistemas federal, estaduais e municipais de 
ensino, conforme os arts. 3º, 4º, 12 e 19 da Resolução 
CNE-CEB nº 2, de 2001. 

O projeto que apresentamos decorre, ainda, 
dos mandamentos contidos nos arts. 205 e 206, inciso 
I, da Constituição da República. 

Portanto, com a implantação da política 
educacional inclusiva passa o Estado a ter a 
responsabilidade de oferecer ensino de qualidade a 
todos os alunos, adequando o ensino ao aluno, 
considerando suas necessidades especiais. 

A adoção do Projeto Carteira Escolar 
Inclusiva, que aqui se propõe, é um passo a mais na 
concretização dos meios indispensáveis para que as 
crianças e os adolescentes com deficiência física 
possam contar com um equipamento apropriado, 
especialmente desenvolvido, para proporcionar-lhes 
acomodação e estruturação do corpo em sala de aula, 
pois tais equipamentos são ajustáveis em altura, 
profundidade e inclinação, de acordo com as 
necessidades e peculiaridades do aluno, ajustes que 
não são possíveis com as carteiras escolares 
convencionais. 

Assim, o ambiente escolar inclusivo é de 
extrema importância para que essa criança possa 
romper as primeiras barreiras e receber lições de 
cidadania. A mobilidade com autonomia e segurança 
é um direito universal do aluno, e o mobiliário 
adequado em sala é um dos meios para que consiga 
desempenhar suas tarefas em igual condição com as 
demais crianças. Ou seja, o projeto reforça o sentido 
real de igualdade, de oportunidades e de direitos. 

A técnica legislativa utilizada está em 
consonância com a Lei Complementar Federal nº 95, 
de 2/2/98, alterada pela Lei Complementar Federal nº 
107, de 26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a 
redação, a alteração e a consolidação das leis. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
481/2011, 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 482/2011 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 141, VIII e art. 1741, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Ex.ª que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, Senhor Renato 
Casagrande, a seguinte INDICAÇÃO: 
 

- Seja instituído no Estado do 
Espírito Santo o Comitê Estadual de 
Prevenção aos Acidentes de Moto 
para estudar e evitar a ocorrência de 
acidentes de trânsito envolvendo 
motocicletas. 

 
Segundo o site do DETRAN-ES 

(Departamento Estadual de Trânsito do Espírito 
Santo), em 2008 ocorreram 4022 acidentes de moto 
com vítimas, cerca de 11 (onze) acidentes por cada 
dia do ano. Muitas dessas vítimas são fatais, outras 
levarão por toda a vida as conseqüências destes fatos, 
como seqüelas físicas e psicológicas.  

Outro objetivo importante do Comitê é 
propor estratégias de intervenção para a redução da 
mortalidade de cidadãos em virtude de acidentes de 
moto, analisando os principais motivos que os levam 
a acontecer com tamanha freqüência em nosso 
Estado. 

No Estado de Pernambuco ressalto que 
entrou em vigor recentemente o Decreto nº 36.568, 
de 27 de maio de 2011, que cria este mesmo Comitê 
naquele Estado e define meios para a redução do 
grave problema de saúde pública que ora tratamos e 
buscamos resolver por meio de sensibilização, 
repressão e fiscalização, proteção individual e 
legislação específica. 

Considerando o grande número de acidentes, 
muitos deles fatais, ocorridos no Estado do Espírito 
Santo envolvendo motocicletas é que proponho a 
presente Indicação visando criar o Comitê Estadual 
de Prevenção aos Acidentes de Moto, uma vez que 
se torna necessário desenvolver ações em parceria 
com órgãos ligados à educação, trabalho, transporte, 
trânsito, saúde e à sociedade civil organizada. 

Julgamos importante a interação do Governo 
do Estado com os setores supracitados, já que 
viabilizará e fomentará políticas de conscientização 
da população sobre os riscos de se locomover por 
meio de motocicletas, bem como estudará a melhor 
forma de reeducar os usuários desse importante, mas 
perigoso, meio de locomoção atualmente acessível 
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também à população de menor poder aquisitivo, 
graças às políticas exitosas de distribuição de renda 
e emprego implementadas no Brasil nos últimos 8 
anos. 

Por tudo o que foi exposto, venho à 
presença de Vossa Excelência encaminhar a 
presente indicação, ocasião em que aproveito para 
solicitar o seu inestimável apoio no sentido de dar 
prosseguimento à idéia ora registrada. 

 
Palácio Domingos Martins, 30 de junho 

de 2011. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual 

_____________________________ 
1 Art. 174. “Indicação é a proposição em que se sugere aos poderes do 
Estado medidas de interesse público cuja iniciativa legislativa ou 
execução administrativa não seja de competência de Poder Legislativo” 
 

ANEXO I 
 

DECRETO Nº 36.568, DE 27 DE MAIO DE 2011. 
 

Institui o Comitê Estadual de 
Prevenção aos Acidentes de Moto, 
e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
37, incisos II e IV, da Constituição Estadual, 
CONSIDERANDO que os acidentes de moto 
representam uma moderna epidemia, constituindo-
se um dos principais desafios para a saúde pública; 

CONSIDERANDO que a dimensão e as 
consequências dos acidentes de moto são 
alarmantes, expressas no grande número de mortes, 
incapacidades, sequelas psicológicas e impactos 
econômicos; 

CONSIDERANDO que o Estado de 
Pernambuco tem apresentado um aumento na 
morbimortabilidade por acidentes de moto;  

CONSIDERANDO as diferentes dimensões 
da determinação do problema, fazendo-se necessário 
o desenvolvimento de ações intersetoriais, 
envolvendo órgãos relacionados à educação, trabalho, 
transporte, trânsito, saúde e à sociedade civil 
organizada, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica instituído o Comitê Estadual de 

Prevenção aos Acidentes de Moto, com os seguintes 
objetivos:  

 
I – estabelecer parcerias intersetoriais 
e interinstitucionais com as entidades 
que apresentam interface com os 
acidentes de transporte e suas 
consequências; 

II – sensibilizar os formuladores de 
políticas, as instituições envolvidas e 
a comunidade sobre a situação dos 
acidentes de moto, seus efeitos 
sociais e de saúde e as formas de 
evitá-los; 
 
III – propor estratégias de 
intervenção para a redução da 
morbimortalidade por acidentes de 
moto; 
 
IV – contribuir para o aprimoramento 
da informação sobre a ocorrência dos 
acidentes de moto, suas causas e os 
fatores de risco associados.  

 
Art. 2º O Comitê Estadual de Prevenção aos 

Acidentes de Moto será composto por: 
 

I . 03 (três) representantes da 
Secretaria de Saúde;  
 
II . 01 (um) representante da 
Secretaria de Transportes;  
 
III – 01 (um) representante da 
Secretaria de Educação;  
 
IV – 01 (um) representante da 
Secretaria da Criança e da Juventude;  
 
V – 01 (um) representante da 
Secretaria do Trabalho, Qualificação 
e Empreendedorismo;  
 
VI – 01 (um) representante da 
Secretaria das Cidades;  
 
VII – 01 (um) representante do 
Departamento Estadual de Trânsito 
de Pernambuco -DETRAN;  
 
VIII – 01 (um) representante do 
Corpo de Bombeiros Militar;  
 
IX – 01 (um) representante do 
Batalhão da Polícia de Trânsito – 
BPTRAN;  
 
X – 01 (um) representante da 
Companhia de Trânsito e Transporte 
Urbano – CTTU;  
 
XI – 01 (um) representante da Polícia 
Rodoviária Federal;  
 
XII – 01 (um) representante do 
Conselho Estadual do Trânsito – 
CETRAN;  
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XIII – 01 (um) representante do 
Ministério Público Estadual;  
 
XIV – 01 (um) representante da 
Agência Estadual de Planejamento e 
Pesquisas de Pernambuco - 
Condepe/Fidem;  
 
XV . 01 (um) representante do 
Sindicato dos Motociclistas;  
 
XVI – 01 (um) representante do 
Conselho Estadual de Saúde;  
 
XVII – 01 (um) representante do 
Conselho de Secretários Municipais 
de Saúde – COSEMS;  
 
XVIII – 01 (um) representante da 
Associação Municipalista de 
Pernambuco – AMUPE;  
 
XIX – 01 (um) representante do 
Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães – CPqAM.  

 
§ 1º Os membros titulares e seus respectivos 

suplentes serão designados por ato do Governador do 
Estado, após indicação do titular do órgão ou 
entidade a que esteja vinculado. 

 
§ 2º A designação de representante de órgão 

ou entidade não integrante da administração pública 
estadual dependerá da aceitação prévia do titular do 
órgão ou entidade a que esteja vinculado. 

 
§ 3º A participação no Comitê ora criado não 

ensejará a percepção de qualquer remuneração, sendo 
considerada serviço público relevante.  

 
Art. 3º O Comitê Estadual de Prevenção aos 

Acidentes de Moto tem as seguintes competências: 
 

I – realizar análise da situação 
referente aos acidentes de moto, a 
partir de dados fornecidos pelos 
órgãos ou entidades competentes;  
 
II . propor a formulação de políticas 
setoriais e intersetoriais com vistas à 
prevenção dos acidentes de moto;  
 
III – apoiar as atividades a serem 
realizadas pelos diversos setores que 
visem à redução da morbimortalidade 
por acidentes de moto;  
 
IV – propor estratégias de 
intervenção para a redução da 
morbimortalidade por acidentes de 
moto; 

V – realizar monitoramento e análise 
da situação referente aos acidentes de 
moto; 
 
VI – avaliar o efeito das intervenções 
sobre a morbimortalidade por 
acidentes de moto; 
 
VII – informar e divulgar aos órgãos, 
instituições e demais interessados, os 
resultados dos trabalhos 
desenvolvidos.  

 
Art. 4º O Comitê Estadual de Prevenção aos 

Acidentes de Moto será coordenado pela Secretaria 
de Saúde.  

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.  
 
Art. 6º Revogam-se as disposições em 

contrário.  
 
Palácio do Campo das Princesas, 27 de 

maio de 2011.  
 

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS 
Governador do Estado 

 
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA 
ISALTINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO 
ANDERSON STEVENS LEÔNIDAS GOMES 

RAQUEL TEIXEIRA LYRA 
ANTONIO CARLOS MARANHÃO DE AGUIAR 

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL 
WILSON SALLES DAMAZIO 

ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA 
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR 

THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
482/2011, 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 483/2011 

 

Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ATAYDE ARMANI, no 
uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer, 
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com fulcro no artigo 134, VII e artigo 167-A, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, 
constante da Resolução nº 1600, de 11/12/1991, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, a seguinte 
indicação: 
 

- Construção de uma pista para 
pedestre e uma ciclovia, da sede de 
Santa Maria de Jetibá até a 
localidade de São Sebastião de 
Baixo, nas imediações do mercado 
expedidor – “mini Ceasa”, no início 
da rodovia ES 355, que liga Santa 
Maria de Jetibá a Santa Leopoldina.  

 
Palácio Domingos Martins, 29 de junho de 

2011. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O município de Santa Maria de Jetibá é um 

dos mais importantes da região Centro Serrana, com 
um intenso tráfego de veículos, devido a sua grande 
produção de ovos, figurando como o maior produtor 
do Estado.  

Seguindo a sua tradição histórica, o 
município também desenvolveu intensamente a 
agricultura, sendo hoje um dos maiores fornecedores 
de hortifrutigranjeiros da Ceasa/ES. 

Tais investimentos têm promovido, ao longo 
de vários anos, a expansão e a ocupação territorial da 
cidade em suas extremidades, ao longo das rodovias 
de acesso ao município. 

Com o início das obras de reforma e 
ampliação da rodovia Francisco Schuab, na ES 355, 
que liga Santa Maria de Jetibá a Santa Leopoldina, é 
oportuno que a população também tenha garantido o 
acesso a uma ciclovia e uma pista para pedestre, 
desde a chegada de Santa Maria de Jetibá à 
localidade de São Sebastião de Baixo, nas 
imediações do mercado expedidor – “mini Ceasa” 
– no início da rodovia ES 355, que liga Santa 
Maria de Jetibá a Santa Leopoldina, o que irá 
oferecer melhores condições para a segurança da 
população e de todos os seus usuários. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
483/2011, que acaba de ser lida. (Pausa)  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
la, na qualidade de autor.  

 
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 e Senhores Deputados, fomos nós que 
fizemos essa Indicação ao Governo do Estado. 
Estivemos, há quinze dias, no Município de Santa 
Maria de Jetibá - o Senhor Deputado Roberto 
Carlos também nos deu o prazer de comparecer- 
quando o Senhor Governador Renato Casagrande 
deu Ordem de Serviço para recuperação do asfalto 
da rodovia que liga Santa Leopoldina até Santa 
Maria de Jetibá. A recuperação da rodovia vai 
contar com serviços de alargamento com cinquenta 
e duas baias de ônibus e assim por diante. Será 
uma pista maravilhosa. E não tem por que, na 
chegada de Santa Maria de Jetibá, cidade linda e 
maravilhosa, não fazermos a ciclovia ao lado da 
pista.  

Fiz uma indicação do Governo para que 
faça uma revisão, se é que já não existe no projeto, 
para a inclusão de ciclovia na rodovia que ligará 
Santa Leopoldina a Santa Maria de Jetibá. E farei 
justiça: essa indicação foi do meu ex-concorrente, 
vereador Adilson Espíndula, que apresentou a 
indicação na Câmara de Vereadores de Santa Maria 
de Jetibá e que me fez o pedido para que eu fizesse a 
mesma indicação também na Assembleia Legislativa. 
Registro que o Senhor Adilson Espíndula fez essa 
indicação, que e espero o Governo do Estado veja 
com bons olhos e a aceite, para que o povo de Santa 
Maria de Jetibá tenha uma ciclovia e um lugar para 
caminhada nas manhãs e nas tardes naquele 
Município. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) - Continua em discussão a Indicação 
n.º 483/2011. (Pausa) 

Não havendo mais 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: 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 484/2011 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174 do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
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Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

- Construção de um trevo bem 
sinalizado no acesso ao distrito de 
Moroba, em São Domingos do Norte 
pela Rodovia Paulo Kuster. 

 
A presente indicação foi solicitada em 

reunião do Presidente da Associação dos 
Trabalhadores Rurais do Córrego Moroba, Sr. 
Gerson Kuster e moradores da localidade junto 
deste parlamentar, tratando-se de reivindicação antiga 
destes moradores, uma vez que tem sido 
freqüentemente registrado acidentes automobilísticos 
e de motocicletas quando moradores entram ou saem 
da pista que da acesso a Rodovia Paulo Kuster.  

A realização de uma obra como essa é de 
suma importância, tendo em vista os riscos que a 
Rodovia Paulo Kuster representa para população 
local. Por isso, a construção do Trevo, beneficiará a 
todos os moradores do Distrito de Moroba, e 
promoverá melhorias na infraestrutura urbana da 
região, garantindo, conseqüentemente, maior 
segurança à população local que ali trafega. 

Nesse sentido, necessária e urgente se faz a 
Construção de um trevo bem sinalizado no acesso ao 
distrito de Moroba, no município de São Domingos 
do Norte pela Rodovia Paulo Kuster. 

 
Sala das Sessões, 27 de junho de 2011. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
484/2011, 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: 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 485/2011 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

- Transferência do Projeto de 
Construção do Terminal de Ônibus 
de Eurico Salles em substituição ao 
Terminal de Carapina, para o bairro 
Jardim Carapina. 

 
Ocorre que a intenção do Governo do Estado 

do Espírito Santo, iniciado na gestão anterior, é 
fechar o Terminal de ônibus da CETURB em 
Carapina e transferi-lo para o bairro Eurico Salles. 
No entanto, esta medida vai contra os anseios da 
comunidade, dentre outros motivos que serão 
abordados a seguir. 

A transferência do Terminal de Ônibus 
para o bairro Eurico Salles, além de ir contra a 
vontade da população, prejudicará em muito o 
tráfego livre dos veículos na região, posto que já é 
grande a circulação destes no bairro. Assim, a 
construção de um terminal neste bairro criará 
enormes filas de congestionamento no trânsito local, 
dificultando a mobilidade urbana. 

A opção desejada pelos moradores do 
Bairro Eurico Salles e adjacências, é que a 
transferência do atual Terminal de Ônibus de 
Carapina seja para o bairro Jardim Carapina 
(Região 02, abaixo do Vitória Apart Hospital) e não 
para o bairro Eurico Salles, como proposto pelo 
antigo Governo. 

Além disso, no bairro Jardim Carapina já 
está sendo construída uma rodovia que vai ligar a 
Rodovia Norte Sul, BR 101 à Rodovia do 
Contorno, o que facilitará o trafego de ônibus do 
Terminal e dos demais veículos sem que haja 
congestionamento no trânsito. 

A insatisfação dos moradores do bairro 
Eurico Salles é tamanha que a população local vem 
fazendo inúmeras manifestações e Audiências 
Públicas contra a vinda do Terminal de Carapina para 
o bairro Eurico Salles. 

No dia 1º de fevereiro de 2011, após intensa 
mobilização da comunidade a BR 101 foi fechada na 
altura do bairro Eurico Salles. Naquela ocasião, a 
Câmara Municipal da Serra, convocou a população 
para realização da primeira Audiência Pública na 
sede da Associação dos Moradores do bairro Eurico 
Salles (AMBES). 

Ocorrida no dia 10 de fevereiro deste ano 
(2011), a primeira Audiência Pública tratou de 
analisar os aspectos técnicos e sociais e os motivos 
contra a transferência do Terminal de Ônibus de 
Carapina para o bairro Eurico Salles. 

Ficou concluída que a vinda do Terminal 
da CETURB para o bairro Eurico Salles afetará a 
mobilidade urbana dos bairros da região (Eurico 
Salles, Boa Vista, Jardim Carapina, Hélio Ferraz, 
Carapina I, Bairro de Fátima, Manoel Plaza, Carapina 
Grande), bem como aos usuários da BR 101 e Norte 
Sul.  
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Na segunda Audiência Pública, ocorrida 
em virtude de minha solicitação junto a Comissão 
de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e 
Regional, de Mobilidade Urbana e Logística , 
realizada no dia 19 de maio de 2011também na 
Associação dos Moradores do bairro Eurico Salles, 
a população e lideranças mantiveram o 
posicionamento anterior, ressaltando que a 
vinda do terminal para o bairro Eurico Salles 
será prejudicial ao trânsito da região, e não 
atenderá à expectativa da comunidade que é a 
construção do Terminal de ônibus no bairro 
Jardim Carapina. 

Nesta Audiência Pública foi entregue à 
referida Comissão um abaixo assinado com 1000 
assinaturas dos moradores de Jardim Carapina 
colhidos e debatidos com o Sr. Jarbas Pedro Melos, 
líder comunitário deste bairro, que desejam que a 
construção do Terminal de ônibus na Região 02, 
abaixo do Vitória Apart Hospital. 

A região de Eurico Salles é o portal de 
entrada do município de Serra para quem vem da 
Capital, desta forma, a construção de um 
Terminal de ônibus da CETURB contribuirá 
negativamente para a imagem do município, pois, 
conforme já afirmado acima, o sistema viário atual 
não comporta o fluxo de veículos, fato que será 
agravado com a construção do Terminal, isto sem 
computar as centenas de unidades residenciais que o 
município está recebendo, ainda não habitadas, bem 
como o grande parque industrial que a cada dia 
cresce. 

Outro aspecto a se destacar, é que a vinda 
do Terminal de Ônibus para o bairro Eurico Salles 
receberá no mínimo a demanda de 26 bairros 
diretamente, e por via indireta, centenas de outros 
bairros (linhas-tronco), tornando-se o projeto 
totalmente inviável. 

Ressalto, por oportuno, que em todas as 
construções de Terminal de Ônibus construídos 
pela CETURB, não houve descontentamento e 
oposição da população, mas esse tipo de 
insatisfação está ocorrendo face o projeto de 
Construção do Terminal no bairro Eurico Salles. 

A solução da questão de forma a atender 
aos anseios da população é a construção do novo 
Terminal no bairro de Jardim Carapina 
(Região 02, abaixo do Vitoria Apart Hospital).  

Portanto, Excelentíssimo Governador e 
Presidente da CETURB, solicito seja feito 
levantamento e estudos na região de Jardim Carapina 
para viabilizar a transferência do terminal de 
Carapina para o bairro Jardim Carapina, em caráter 
urgente. 

 
Sala das Sessões, 30 de junho de 2011. 

 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão a Indicação n.º 
485/2011, 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 1.329/2011, do Deputado 
José Esmeraldo, de voto de congratulações com o 
Senhor Neucimar Ferreira Fraga, Prefeito Municipal 
de Vila Velha, por sua explanação sobre o estudo de 
viabilidade para instalação do Porto Público de 
Águas Profundas do Espírito Santo - Portaes no 
Município de Vila Velha, durante reunião da 
Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento 
Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de 
Logística da Assembleia Legislativa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.° 
1.329/2011, 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 1.330/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Senhora Solange Souza de Assis Paula, diretora da 
Escola Estadual Professora Maria Trindade de 
Oliveira, no Município de Ibatiba, pela participação 
na Edição 2011, do Projeto Parlamento Jovem da 
Câmara dos Deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.° 
1.330/2011, 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 1.331/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
professora Consuelo Rodrigues Miranda, da Escola 
Estadual Professora Maria Trindade de Oliveira, no 
Município de Ibatiba, pela participação na Edição 
2011, do Projeto Parlamento Jovem da Câmara dos 
Deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.º 
1.331/2011, 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 1.332/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
aluna Daniela Dutra de Castilho, da Escola Estadual 
Professora Maria Trindade de Oliveira, no Município 
de Ibatiba, pela participação na Edição 2011, do 
Projeto Parlamento Jovem da Câmara dos 
Deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.° 
1.332/2011, 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 1.333/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de votos de congratulações com a 
aluna Dayane Prudenciano de Souza, da Escola 
Estadual Professora Maria Trindade de Oliveira, no 
Município de Ibatiba, pela participação na Edição 
2011, do Projeto Parlamento Jovem da Câmara dos 
Deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.° 
1.333/2011, 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 1.334/2011, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
pastor Evaldo Carlos dos Santos, presidente; com a 
pastora Sirlene Motta de Carvalho, diretora-geral, e 
com o Senhor Ricardo Ewald, gerente de Negócios 
Sociais, todos da Associação Evengélica Beneficente 
Espírito-Santense - AEBES, extensivo aos demais 
membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal e Administrativo, pela gestão competente 
frente à instituição e pelo excelente resultado das 
atividades do Hospital Evangélico de Vila Velha, 
divulgadas no relatório de atividades 2010.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.° 
1.334/2011, 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 1.335/2011, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Senhor Adilson Conti pela publicação da revista 
Planeta Esporte, importante veículo de comunicação 
que divulga e valoriza o esporte do Estado do 
Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.° 
1.335/2011, 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 1.336/2011, do Deputado 
Da Vitória, de voto de congratulações com o Senhor 
Pergentino de Vasconcelos Junior pela posse ao 
cargo de Reitor do Centro Universitário do Espírito 
Santo - Unesc.  
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em votação o Requerimento n.° 
1.336/2011, que acaba de ser lido.  

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

Aprovado.  
 
O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  
 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA - (Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, parabenizamos o nosso nobre 
reitor eleito, Senhor Pergentino de Vasconcellos 
Júnior, por ter assumido uma Instituição tão 
importante como a Unesc, com sede em Colatina, 
nossa cidade, onde há quarenta e quatro anos serve o 
nosso Estado do Espírito  Santo. (Muito bem!)  

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO  
CHAMOUN) - Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes.  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, povo capixaba, 
nesta oportunidade reiteramos a nossa avaliação das 
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atividades do Poder Legislativo capixaba neste 
primeiro semestre. Ao contrário de um conceito 
muitas vezes formado por pouca ou nenhuma 
informação, manifestamos nossa satisfação em fazer 
parte de um Poder Legislativo Estadual que tem 
honrado suas prerrogativas - praticamente toda a 
Casa, todos os seus membros - com atuação 
permanente em defesa das causas do povo capixaba.  

Temos satisfação em fazer parte da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
desejamos a TV digital aberta para que todo o povo 
tenha conhecimento dos trabalhos desenvolvidos 
nesta Casa, não apenas nas sessões, não apenas fatos 
negativos, muitas vezes deturpados e que denigrem a 
imagem do Poder Legislativo. É verdade e não 
podemos acobertar que existem falhas, práticas que 
precisam ser superadas. Determinados vícios 
precisam ser corrigidos. Mas, temos uma avaliação 
positiva desta legislatura e prazer, como já dissemos, 
de fazer parte dela. Porque sabemos que a educação, 
o desenvolvimento, a saúde, os temas sociais fazem 
parte do dia a dia, da prática dos nossos 
Parlamentares.  

O Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, 
Presidente desta Casa de Leis, tem conduzido junto à 
Mesa Diretora os trabalhos desta Casa com 
dignidade, honestidade e brilho; S. Ex.as mostram as 
virtudes de homens públicos que têm.  

É com satisfação que fazemos o nosso 
registro e declaramos o desejo de que o povo 
capixaba participe mais do dia a dia do Poder 
Legislativo, conheça os assuntos em discussão nas 
diversas Comissões Permanentes e nas Comissões 
Especiais, para ter a certeza ou até mesmo aferir a 
qualidade do político que elegeu para representá-lo 
nesta Assembleia Legislativa.  

Por último, fazemos a nossa justificativa 
apresentando recurso à Comissão de Justiça ao 
Projeto de Resolução n.º 23/2011, propondo que cada 
gabinete parlamentar, formado por dezoito 
assessores, tenha pelo menos um assessor portador de 
deficiência. Existem diversas cotas em concursos 
públicos e diversas legislações propondo cotas às 
empresas privadas. E propomos, ainda, por questão 
de justiça e de bom gesto desta Casa, que essa 
obrigatoriedade se dê a partir do próximo ano. Assim, 
todos nós, Deputados, teríamos um tempo para nos 
adequar a essa nova legislação.  

Registramos nossas palavras de satisfação, de 
alegria e de agradecimento a todos os Senhores 
Deputados que têm tido um tratamento respeitoso 
para conosco. Muitos com larga experiência na vida 
pública têm dedicado parte do seu tempo para 
trocarem ideias conosco e nos dar boas sugestões. 
Agradecemos de modo especial aos Senhores 
Deputados Elcio Alvares, Nilton Baiano, Da Vitória, 
Claudio Vereza, Doutor Hércules e também aos 
Deputados que assumiram seus mandatos conosco, mas 
que têm mostrado parceria e disposição para construir 
uma Assembleia Legislativa cada vez melhor, porque é 
esse o anseio do povo capixaba. (Muito bem!) 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos para todos os 
telespectadores da TV Assembleia uma nota de 
repúdio em relação à audiência pública realizada pelo 
Ibama e pela Petrobras, no último sábado, no Hotel 
Senac, em Vitória. Notícias dão conta de que a 
pessoa encaminhada pelo Ibama para coordenar a 
referida audiência pública sobre o Gasoduto Sul-
Norte Capixaba desrespeitou todas as personalidades 
ali presentes e que representavam os Municípios 
envolvidos: Serra, Vitória e Vila Velha. Inclusive, o 
Senhor Zezito Maio, Vereador de Vitória, foi expulso 
daquela audiência pública. E S. Ex.ª estará na 
próxima terça-feira relatando o acontecido na 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. 

O Senhor João Nardoto, Secretário de Meio 
Ambiente da Prefeitura de Vila Velha, Presidente da 
ANAMMA no Estado do Espírito Santo, também se 
retirou da referida audiência, assim como lideranças 
sindicais e lideranças da Associação de Pescadores, 
pela falta de habilidade e de tratamento para com as 
diversas lideranças do Estado do Espírito Santo 
presente. A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 
desta Casa de Leis providenciará nova audiência 
pública, puxada por esta Assembleia Legislativa, 
para que pessoas de fora não venham desrespeitar as 
lideranças do Estado do Espírito Santo.    

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado  Theodorico Ferraço. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, funcionários 
desta Casa de Leis, taquígrafos, pessoas presentes 
nas galerias desta Casa, jornalistas, aqueles que 
acompanham nosso trabalho por meio da TV 
Educativa e TV Assembleia, vimos nos reportar a 
uma reunião importantíssima ocorrida, ontem, e 
que participamos juntamente com o Senhor 
Governador Renato Casagrande e alguns 
Parlamentares desta Casa de Leis. Tivemos a 
satisfação de assistir uma verdadeira aula de 
cidadania, no que tange ao Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência - Proerd. 
Naquela oportunidade, fomos convidado a participar 
da reunião pelo colega e amigo que tem feito um 
belíssimo trabalho, Senhor Deputado Da Vitória, que 
inclusive foi homenageado ao lado de sua esposa e 
filhas. O Senhor Deputado Da Vitoria realiza há anos 
importante trabalho como Deputado Estadual. 

Saudamos o Senhor Deputado Nilton Baiano, 
que esteve presente à reunião, assim como o 
Presidente desta Casa de Leis, Deputado Rodrigo 
Chamoun, que inclusive foi o orador daquela reunião 
e falou muito bem; falou pouco, mas falou bem; 
também o nosso querido Deputado Doutor Henrique 
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Vargas se fez presente à reunião. O Senhor 
Governador Renato Casagrande fez uso da palavra, 
juntamente com o Senhor Deputado Federal Lelo 
Coimbra. Também presentes o Senador César 
Colnago; o Senhor Henrique Herkenhoff, Secretário 
de Segurança; o Senhor Ângelo Roncalli, Secretário 
de Estado da Justiça, enfim, diversas autoridades 
compareceram à reunião exatamente com o objetivo 
de prestigiar o inteligente trabalho realizado pela 
Polícia Militar, que deu um verdadeiro show.  

Naquele momento víamos no olhar daquela 
criançada, aproximadamente quatrocentas, 
quinhentas crianças, o entusiasmo com as orientações 
dos policiais militares, que estavam presentes ali, mas 
que já haviam estado com elas por determinado 
tempo numa aula de cidadania.  

Senhor Deputado Da Vitória, parabenizamo-
lo e agradecemos o convite que nos foi feito. V. Ex.ª 
sempre foi muito gentil com este deputado e terá 
sempre a mesma gentileza de nossa parte. O jornal A 
Tribuna de hoje noticia que pais denunciam o uso de 
crack na UFES. Foi um contraponto. Ontem vimos 
uma aula de cidadania e hoje o jornal A Tribuna diz 
que mãe de aluno vai fazer denúncia no Ministério 
Público. Senhor Deputado Nilton Baiano, os pais 
confirmaram a reportagem do jornal A Tribuna, que o 
uso de álcool, maconha, cocaína e crack acontecem 
livremente na Universidade, principalmente nas 
festas. E esses serão os doutores do futuro.  

É por isso que ficamos impressionado, 
ontem, na formatura de setecentos e cinquenta alunos 
do Programa Educacional de Resistência às Drogas 
- Proerd, realizada na Igreja Evangélica Batista, do 
Pastor Brito, em Jardim da Penha. As crianças 
estavam todas entusiasmadas; isso é muito 
importante. Os pais estavam ali também junto a seus 
filhos. Que maravilha! E, hoje, vemos no jornal esse 
contraponto, lamentavelmente. E a matéria é 
verdadeira, porque os pais com certeza não 
denunciariam se não houvesse o fato. É por isso que 
eles não querem a polícia lá. Sabemos que a polícia 
não pode entrar lá. Mas se a Polícia Militar estivesse 
na UFES dando aula de cidadania acreditamos que 
não estaria havendo esse descalabro. 

E mais uma vez saudamos nosso querido 
amigo, Senhor Deputado Da Vitória. (Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado Luiz 
Durão) 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, chamamos a 
atenção dos Pares desta Casa para um tema muito 
importante, ou seja, um artigo assinado por vários 
autores, publicado no site do Financial Times, na 

última segunda-feira, que faz um alerta sobre a 
economia brasileira de uma forma bem sucinta, uma 
tradução resumida. Faremos a leitura com a 
oportunidade que estão nos dando de nos ouvir, a 
exemplo do Senhor Deputado Roberto Carlos, que 
está próximo nesta tribuna. Diz o artigo:   
 

“Tudo boom?”, pergunta o 
“Financial Times”, no alto da 
página inicial de seu site nesta 
segunda-feira, 4. O trocadilho abre 
uma análise intitulada “Os riscos 
de Brasil cair do ‘boom’ para 
a crise” (em tradução livre), 
assinada por Paul Marshall, diretor 
de investimentos da Marshall Wace, 
e Amit Rajpal, gerente da MW 
Global Financials Funds. 
 
O texto diz que o endividamento dos 
brasileiros está em um nível 
“astronômico e em alta”. Nessa 
situação, o aumento das taxas de 
juros pode levar os devedores a não 
conseguirem honrar seus 
compromissos. Curiosamente, no 
mesmo dia o Ministério da Fazenda 
do Brasil anunciou que o 
endividamento geral caiu, mas as 
famílias estão usando uma parte 
maior do seu orçamento para pagar 
dívidas. 
 
O artigo cita alguns indicadores que 
mostram a questão do endividamento 
no País: 
 
- A taxa de juros paga pelos 
consumidores subiu de 41% ao ano 
em 2010 para 47% ao ano em maio 
de 2011; 
 
- 50% da renda da classe média é 
usada para pagar dívidas; 
 
- a inadimplência (atraso de mais de 
15 dias no pagamento) subiu de 
7,8% em dezembro do ano passado 
para 9,1% em maio último; 
 
- a poupança do País, soma de 
recursos que consumidores, 
empresas e governo poupam, estava 
em 17% em 2010; a média dos 
mercados emergentes é de 32%. 
 
Para crescer em todo o seu 
potencial, diz o “FT”, o Brasil 
precisaria ter uma taxa de poupança 
que lhe permitisse investir de modo a 
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evitar os gargalos da produção. Do 
contrário, o crescimento econômico 
tende a gerar gargalos e, 
consequentemente, inflação. No 
combate ao aumento de preços, a 
elevação das taxas de juros é um dos 
instrumentos, mas essa ação seria 
um problema para os endividados. 
 
Para os autores do artigo, até o final 
deste ano a economia vai dizer se 
quem está certo são os mais otimistas 
ou os mais cautelosos. 
 
Os autores da análise já haviam 
publicado um artigo em fevereiro, 
alertando para a combinação entre 
taxas de juros e endividamento. 
Agora, eles acreditam que a 
situação se deteriorou mais. 
 
Outro autor, o venezuelano Moisés 
Naim, escrevera no mesmo 
“Financial Times” que havia um 
“risco de bolha” no Brasil. 

 
Portanto, Senhor Presidente, realmente 

tivemos um crescimento acima da média no Estado 
do Espírito Santo. Nosso País cresceu de forma 
assustadora em relação aos demais países, em 
especial aos emergentes. Todavia, precisamos ter 
cautela como teve o ex-governador Paulo Hartung, 
que equilibrou as finanças do nosso Estado, 
principalmente num momento em que o País e o 
mundo atravessavam uma crise. Essa mesma 
segurança também nos é dada pelo Governador 
Renato Casagrande. 

Mas é preciso, não apenas o Estado do 
Espírito Santo que representa em termo de população 
uma gota no oceano em nosso País, que o Governo 
Central também tenha essa preocupação. Podemos ter 
diante do crescimento da receita e da renda do 
cidadão, também de seu endividamento, podendo não 
honrar com suas dívidas, e com isso termos uma 
bolha enorme, gerando uma crise muito grande na 
economia do País e, consequentemente, na economia 
de todos nós capixabas. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Glauber Coelho. 

 
O SR. GLAUBER COELHO – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, público que nos 
assiste por meio da TVE e da TV Assembleia, boa 
tarde. O que nos traz a esta tribuna é compartilhar 
deste momento de alegria, de satisfação. O 
sentimento de esperança que nós, sul-capixabas, 
temos no Governo Renato Casagrande é muito 

grande. Até porque a expectativa de investimento ao 
longo dos próximos anos na região Sul, litorânea-Sul; 
expandida-Sul; polo Cachoeiro e Alto do Caparaó 
giram em torno de cinquenta e dois por cento do 
investimento que o Estado fará em parceria, 
concomitante, com recursos da iniciativa privada, o 
que muito nos motiva e alegra. São investimentos em 
rodovias, estradas, saúde, saneamento básico, 
educação. Ou seja, a intenção é melhorar o IDH da 
região, é baixar abruptamente a mortalidade infantil, 
é melhorar os índices que, porventura, permeiam o 
crescimento de uma região, acima de tudo de uma 
sociedade.  

Mas, a nossa vinda a esta tribuna é para 
manifestar nossa gratidão ao Senhor Governador 
Renato Casagrande, que atendeu nosso pleito, o 
pleito dos moradores da região Sul. No próximo dia 
11 e 13 de julho de 2011 estará sendo aberta a Carta 
Licitatória, quando saberemos, Senhor Deputado 
Marcelo Coelho, das empresas que construirão duas 
novas unidades do Corpo de Bombeiros. Senhor 
Deputado Da Vitória, uma será construída no 
Município de Anchieta e a outra no Município de 
Guaçuí, atendendo toda aquela região do Caparaó. É 
uma atitude importante, digna de um Governador que 
é do Interior e que tem tido sensibilidade e olhos para 
os moradores que vivem no interior do Estado do 
Espírito Santo. Sabemos o quanto é importante a 
presença de uma unidade do Corpo de Bombeiros 
nessas duas regiões: a litorânea Sul e a do Caparaó. 
Hoje só existe uma unidade do Corpo de Bombeiros 
no Município de Cachoeiro de Itapemirim, que 
atende a trinta e duas cidades de nossa região. E o 
que queremos é descentralizar esse atendimento, 
fazer com que a população tenha uma interatividade, 
uma aproximação maior com nosso brilhante e 
aguerrido Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito 
Santo.  

Agradecemos, publicamente, ao Governador 
Renato Casagrande, por ter atendido nosso pleito, a 
reivindicação dos moradores da Região Sul. E, se 
Deus quiser, ainda este ano será dada Ordem de 
Serviço para início das obras de construção dessas 
duas unidades.  

Também agradecemos à Corporação, ao 
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, e ao Senhor 
Deputado Da Vitória, que nos oportunizou, semana 
passada, receber o título de Amigo do Bombeiro pelo 
trabalho que temos desenvolvido nesta Casa de Leis, 
nas Comissões, na Frente Parlamentar, mas, de igual 
forma pelo trabalho que realizamos no período em 
que fomos vereador por três mandatos pelo 
Município de Cachoeiro de Itapemirim.  Sentimo-nos 
extremamente honrado, feliz e satisfeito. E 
procuraremos, com muita simplicidade e humildade, 
dar continuidade a este trabalho de parceria, 
valorizando e oportunizando ainda mais o trabalho que 
o Corpo de Bombeiros tem realizado em nosso Estado.  

Aproveitamos a oportunidade para, de forma 
muito triste, muito lamentável, deprimente, Senhor 
Deputado Da Vitória, registrar que, hoje, dia 5 de 
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julho de 2011, assistimos uma reportagem do 
Programa Bom-Dia Espírito Santo, da Rede Gazeta, 
sobre o Município de Atílio Vivácqua, que se 
encontra em guerra. Há confronto entre os Poderes 
Legislativo e o Executivo Municipal. Infelizmente, 
serviços importantes como coleta de lixo não estão 
sendo realizados e os maquinários da prefeitura estão 
parados.  Não sabemos de quem é a 
irresponsabilidade, pois as atividades da Prefeitura 
Municipal estão paradas. Infelizmente, essa política 
arcaica, provinciana, mesquinha, tem atingido, tem 
ferido, de morte os moradores do Município de Atílio 
Vivácqua.  

O momento é de entendimento, é de 
reaproximação. A população não pode pagar o preço 
pelo Legislativo e o Executivo Municipal não se 
entendem. Seus membros foram eleitos para 
trabalharem para a população, para melhorar a 
qualidade de vida do seu povo.  

Então fica registrada a nossa manifestação, 
nosso voto de repúdio pela atitude pequena, 
mesquinha, de ambos os lados, que precisam se 
entender, porque a população não pode pagar o 
preço. Obrigado. (Muito Bem!)       

 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado  Nilton Baiano. 

 
 O SR. NILTON BAIANO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, ontem à noite, dia 04 de julho 
de 2011, a convite do Senhor Deputado Da Vitória, 
participei da formatura de setecentas e cinquenta 
crianças do Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência - Proerd, realizada na Igreja 
Batista de Jardim da Penha. Confesso que ao ser 
convidado para essa formatura não levei muito em 
consideração. Mas como falou, ontem, o Senhor 
Deputado Marcelo Santos, dizendo que estava 
emocionado, neste momento eu estou emocionado. 
Presentes naquela formatura o Presidente desta Casa 
de Leis, Senhor Rodrigo Chamoun; os Senhores 
Deputados José Esmeraldo, Doutor Henrique Vargas, 
Da Vitória; quatro Deputados Federais; o Senhor 
Governador Renato Casagrande juntamente com 
alguns secretários; e o Comando da Polícia Militar.  

Saí desse evento leve, Senhor Deputado Da 
Vitória, porque a formatura era contra um mal que 
todos devemos ficar atentos e levar em consideração: 
as drogas.  O Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência- Proerd, meu caro Deputado 
Luciano Rezende, que também combate muito esse 
mal, é um programa ministrado pela Polícia Militar e 
forma crianças e pais para resistirem à droga, 
fazendo-as saber que é um mal que está atingindo a 
sociedade como um todo.  

Senhora Deputada Solange Lube, demais 
Deputados, nós, pais de família, temos a obrigação de 
apoiar esses eventos. E naquela oportunidade em que 

o Senhor Deputado Da Vitória foi homenageado, 
confessamos, fiquei com inveja, pois a homenagem 
foi em reconhecimento ao trabalho de V. Ex.a na 
educação contra as drogas. Enquanto vemos o 
Supremo Tribunal Federal liberar a marcha da 
maconha, vimos na formatura crianças numa faixa 
etária de sete a dez anos num entusiasmo fora de 
série, extraordinário, como o Senhor Deputado 
José Esmeraldo falou desta tribuna. Estavam 
presentes mais de duas mil pessoas, considerando 
as crianças, os pais e outros convidados. 

Senhor Deputado Da Vitória, confesso que 
quero participar desse programa, não como 
professor, porque os professores são os policiais 
militares que dão o curso de forma perfeita, mas 
como ajudante, para evitarmos que nossas crianças, 
nossos jovens, nossos adolescentes, entrem nesse 
caminho das drogas, muitas vezes sem retorno.  

Ontem, dia 4 de julho, entrou em vigor a 
Lei n.o 12.403/2011, que determina, a partir dessa 
data, que pessoas que cometem determinados tipos 
de crimes não podem ser presas. É interessante que 
esse assunto abre debate entre juristas e advogados.   

Lerei o depoimento interessante do Senhor 
Mateus Milhomem de Sousa, Juiz Criminal de 
Anápolis, que diz: 

 
avalia que a aplicação da reforma na 
lei seria a legitimação da 
impunidade. Na opinião dele, quem 
hoje comete um crime menor, como 
furto, acaba não cumprindo pena. 
Temos observado que cada vez 
menos a vítima é lembrada e cada 
vez mais o criminoso é privilegiado. 
(Muito bem!) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Wanildo Sarnáglia e retira-se 
momentaneamente o Senhor 
Depuado Gildevan Fernandes) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMON) - Findo  o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à 
  

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 134/2011, do Deputado Gilsinho 
Lopes, que veda a concessão ou manutenção de 
benefícios fiscais a empresas em débitos para com os 
seus trabalhadores. Publicado no DPL do dia 
03/06/2011. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Dary Pagung se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
29/06/2011. (Prazo até o dia 06/07/2011). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 
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Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 157/2011, do Deputado Marcelo 
Santos, que altera o caput do artigo 1.º e acrescenta 
dispositivo na Lei nº 6.068/2000, que obriga as 
instalações dos Órgãos estaduais, equipamentos 
urbanos, mobiliários urbanos e locais de acesso 
público a adaptarem-se às normas da  NBR-9050 da 
ABNT. Publicado no DPL do dia 17/06/2011. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
EDUCAÇÃO, DE CULTURA, DE 
INFRAESTRUTURA, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão previa do Projeto de Lei n.º 

85/2011, do Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre 
a instituição do Programa Biblioteca Livre. Publicado 
no DPL do dia 28/04/2011. Parecer n.o 139/2011, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 29/06/2011. 

 
Discussão previa do Projeto de Lei n.º 

89/2011, do Deputado Luciano Pereira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de manutenção de 
profissionais de segurança do sexo feminino nas 
agências das instituições bancárias no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 28/04/2011. Parecer n.o 
150/2011, da Comissão de Justiça, pela ilegalidade e 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
29/06/2011. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 67/2011, da Deputada Lúcia Dornellas, 
que dispõe sobre a inclusão na grade curricular do 
ensino fundamental e médio, das escolas públicas e 
privadas, o conteúdo “Noções básicas sobre o uso 
consciente, responsável e seguro da internet”. 
Publicado no DPL do dia 18/04/2011. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 149/2011, do Deputado Luciano Rezende, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos que comercializam produtos 
alimentícios disporem em local único, específico e 
com destaque os produtos destinados aos 
indivíduosnecessidades alimentares 
especiaisnecessidades alimentares especiais celíacos, 
diabéticos e com intolerância a lactose e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 16/06/2011. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 151/2011, do Deputado Nilton Baiano, que 
altera a redação do Parágrafo único do art. 1º da Lei 
nº 9.394, de 15 de janeiro de 2010, que dispõe sobre 
prazo máximo para as empresas de plano de saúde 
autorizar ou não solicitação de exames e 
procedimentos cirúrgicos em seus usuários. 
Publicado no DPL do dia 16/06/2011. 
 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 153/2011, do Deputado Roberto Carlos, 

que torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por 
cento) das mesas e cadeiras para idosos, gestantes e 
pessoas com deficiência em praças de alimentação 
dos shoppings centers comerciais e restaurantes do 
Estado e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 16/06/2011. 
  
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 160/2011, da Deputada Solange Lube, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de 
passageiros de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal e dá outras providências. Publicado no 
DPL do dia 22/06/2011. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 163/2011, do Deputado Freitas, que estabelece a 
obrigatoriedade da adoção de sistema de monitoramento 
por câmeras e identificação de usuário em 
estabelecimento de acesso público à internet. Publicado 
no DPL do dia 22/06/2011. 
  
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.o 17/2011, do Deputado Gilsinho 
Lopes, que altera a denominação e atribuições da 
Comissão de Segurança para inserir o Combate ao 
Crime Organizado. Publicado no DPL do dia 
17/06/2011. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.o 20/2011, do 
Deputado Da Vitória e outros, dando nova redação ao 
caput do artigo 32 da Constituição Estadual, que trata 
sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, finalidade e 
interesse público que devem ser obedecidos pelas 
administrações pública dos Poderes do Estado e dos 
Municípios. Publicada no DPL do dia 27/06/2011. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 162/2011, do Deputado Freitas, que dispõe 
sobre a proibição de bebidas alcoólicas em ônibus, 
transportes coletivos interurbanos e similares, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no 
DPL do dia 22/06/2011. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado José Carlos Elias) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMON) -  Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 134/2011. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES)  -  Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, Rodney Miranda,  Luciano 
Rezende, Dary Pagung e Marcelo Santos.
 Senhor Presidente, na sessão realizada dia 29 
de junho de 2011 o relator do projeto, Senhor 
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Deputado Dary  Pagung, solicitou prazo regimental 
de até setenta e duas horas para oferecer parecer oral 
em Plenário. Informo a V. Ex.ª que o relator 
continuará se valendo do prazo regimental para 
oferecer parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – É regimental. 
 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 157/2011. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhora Deputada Luzia 
Toledo,e Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Rodney Miranda, Luciano Rezende, Dary Pagung 
e Marcelo Santos. 

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, o Projeto de Lei 
n.º 157/2011, de autoria do Senhor Deputado 
Marcelo Santos, inclui sanções previstas na 
legislação vigente ao não cumprimento da garantia 
da acessibilidade para pessoas com deficiência, 
previsto já na lei em vigor. 
 Gostaríamos apenas de acrescentar no art. 
1.º a citação de três dispositivos legais federais que 
tratam da mesma matéria. Então a emenda é ao art. 
1.º, que ficaria com a seguinte redação: 

 
Art. 1.º - Os prédios onde funcionam 
órgãos ou entidades públicas, 
hospitais, bibliotecas, 
supermercados, escolas, bancos, 
cinemas, teatros,  terminais 
aeroviários, hidroviários ou 
rodoviários e demais locais de 
acesso público, construídos com as 
especificações contidas na NBR-9050 
da ABNT, deverão obrigatoriamente 
procurar oferecer condições de 
acesso natural ou por meio de 
rampas às pessoas com deficiência, 
de acordo com as Leis Federais n.os 
10.048 e 10.098/2000 e o Decreto 
Federal n.º 5.296/2004. 

 
 O nosso parecer é pela constitucionalidade e 
legalidade do projeto, com a emenda, apenas citando 
a legislação federal, mais detalhada sobre esse tema 
da acessibilidade. (Muito bem!) 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. RODNEY MIRANDA – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. LUCIANO REZENDE – Com o 
relator. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – 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, com emenda. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Da Vitória) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Atayde Armani, Luiz Durão, Solange 
Lube e Doutor Henrique Vargas. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas. 
 
 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
(Sem revisão do orador) – Senhores membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, o Projeto de Lei 
n.º 157/2011, de autoria do Senhor Deputado 
Marcelo Santos, altera o caput do art. 1.º e acrescenta 
dispositivo na Lei n.º 6.068/2000, que obriga as 
instalações dos órgãos estaduais, equipamentos 
urbanos, mobiliários urbanos e locais de acesso 
público a adaptarem-se às normas da NBR-9050 da 
ABNT. 
 O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 157/2011, na forma do parecer da 
Comissão de Justiça, com emenda. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
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O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – com o relator. 

 
 A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Defesa da Cidadania, 
com emenda. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Doutor 
Hércules, José Esmeraldo e Sandro 
Locutor) 
 

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

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(SOLANGE LUBE) – Senhor Presidente, na 
ausência do Líder, na qualidade de Vice-Líder, 
assumo a presidência da Comissão de Educação e 
convoco seus membros, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Luiz Durão, Lúcia Dornellas e Marcelo 
Coelho. 
 Designo para relatar o projeto a Senhora 
Deputada Lúcia Dornellas. 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – (Sem 
revisão da oradora) – Senhora Presidenta e 
Senhores membros da Comissão de Educação, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.o 
157/2011, de autoria do Senhor Deputado Marcelo 
Santos, acatando a emenda apresentada pela 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(SOLANGE LUBE) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. ATAYDE ARMANI – Com a 
relatora. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – Com a relatora. 

  
O SR. MARCELO COELHO – Com a 

relatora. 
  

A SR.ª SOLANGE LUBE – A Presidência 
acompanha o voto da relatora. 
 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Educação, com a 
emenda apresentada pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Concedo a palavra à Comissão de 
Cultura e Comunicação Social, para que esta ofereça 
parecer oral ao projeto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(LUZIA TOLEDO)  – Convoco os membros da 
Comissão de Cultura e Comunicação Social, 
Senhores Deputados Claudio Vereza, Lúcia 
Dornellas, Gilsinho Lopes e Nilton Baiano. 

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

Comunicação Social, trata-se do Projeto de Lei n.o 
157/2011, de autoria do Deputado Marcelo Santos, 
que altera o caput do artigo 1.º e acrescenta 
dispositivo na Lei n.º 6.068/2000, que obriga as 
instalações dos Órgãos estaduais, equipamentos 
urbanos, mobiliários urbanos e locais de acesso 
público a adaptarem-se às normas da  NBR-9050 da 
ABNT. A Comissão de Justiça votou pela 
constitucionalidade do projeto. 

Nosso parecer é pela aprovação Projeto de 
Lei n.º157/2011.  

 
(...) 
 
Art. 2º A Lei nº 6.068 passa a vigorar 
acrescida do artigo 3º- A, com a 
seguinte redação: 
Art. 3º A - Sem prejuízo das demais 
sanções previstas na legislação 
vigente, o não cumprimento do 
estabelecido nesta Lei sujeita os 
infratores às seguintes penalidades: 
 
I - multa no valor de 2.000 (dois mil) 
Valores de Referência do Tesouro 
Estadual – VRTEs. 
 
II - multa prevista no inciso I, 
cobrada em dobro, nas reincidências 
subseqüentes. 
 
(...) 
 

Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
projeto com a emenda de autoria do Senhor Deputado 
Claudio Vereza. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com a 
relatora. 

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com a 

relatora. 
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 O SR. GILSINHO LOPES - Com a 
relatora. 
  

O SR. NILTON BAIANO – Com a relatora. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO –  Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Cultura e Comunicação Social.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sérgio Borges) 
 

O SR. PRESIDENTE – (RODIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra à Comissão de 
Transportes, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto, e 
informo aos Senhores Deputados que seu Presidente, 
Senhor Deputado Marcelo Santos, está impedido de 
presidir os trabalhos da referida Comissão por ser o 
autor do Projeto de Lei n.º 157/2011. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JOSÉ ESMERALDO) – Senhor Presidente, na 
forma regimental, assumo a presidência da Comissão 
de Transportes, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e 
convoco seus membros, Senhores Deputados 
Marcelo Santos, Atayde Armani, Gilsinho Lopes e 
Wanildo Sarnáglia. 

 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Transportes, Infraestrutura e 
Mobilidade Urbana, opinamos pela aprovação do 
projeto, de acordo com o parecer da Comissão de 
Justiça, com a emenda apresentada pelo Senhor 
Deputado Claudio Vereza. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JOSÉ ESMERALDO) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 

 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 
relator. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 

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

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Freitas) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra à Comissão de 
Saúde, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES)  – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde, Senhores Deputados Doutor 
Henrique Vargas, Nilton Baiano, Luciano Rezende e 
Solange Lube. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Luciano Rezende. 
  
 O SR. LUCIANO REZENDE – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Saúde, julgamos o Projeto 
de Lei n.º 157/2011, que ora está em nossas mãos 
para relatoria, da maior importância. Parabenizamos 
o autor, Senhor Deputado Marcelo Santos, porque 
conseguiu de forma muito eficiente dar um sinal 
claro da necessidade de as construções começarem a 
ver as necessidades das pessoas com deficiência. De 
forma criativa V. Ex.ª apresenta um projeto 
estabelecendo a obrigatoriedade de prédios públicos 
que atendem serviços essenciais, hospitais, 
supermercados, delegacias, enfim, aqueles serviços 
que atendem à população, oferecerem condições de 
acesso a pessoas com deficiência para que possam 
dar o exemplo.  

A legislação federal e municipal trata desse 
assunto em prédios de origem de iniciativa privada. 
De forma que o Governo do Estado, ao aprovar um 
projeto dessa natureza, sinaliza claramente para o 
povo capixaba, que a pessoa com deficiência precisa 
ter acesso às áreas físicas que frequenta no dia a dia, 
para buscar serviços ou transitar. 

Isso vale também para os idosos. A nossa 
população começa a envelhecer e as áreas físicas não 
estão preparadas para essa situação. Algumas 
decisões simples como o tipo de piso, especificações 
de corrimão e apoio em banheiros evitam acidentes 
graves e fazem com que as pessoas possam transitar 
com mais segurança, liberdade e independência.  

Outra questão importante diz respeito à 
visualização e acessos a prédios que se encontram 
envoltos por paredes e portas de vidro. Os acidentes 
são gravíssimos e basta uma simples sinalização 
colorida em portas ou em paredes de vidro 
transparente para evitar acidentes, que algumas vezes 
são graves, porque o impacto da cabeça da pessoa em 
um vidro transparente, que não é percebido, em 
velocidade de locomoção, pode matar, pode provocar 
traumatismo craniano, principalmente em pessoas 
idosas. Essas iniciativas muito simples têm uma 
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representação e um foco educacional de mudança 
de comportamento muito importantes. E 
parabenizamos o Senhor Deputado Marcelo Santos 
pela autoria do referido projeto. 

Portanto, relatamos francamente favorável 
ao Projeto de Lei n.º 157/2011, com a emenda 
apresentada na Comissão de Justiça pelo Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  Esse é um dos projetos 
que, quando relatamos, gostaríamos de ter sido 
autor. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) - Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS 
- Com o relator. 

 
O SR. NILTON BAIANO - Com o 

relator. 
  

A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator. 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 

Senhor Presidente, o projeto foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Saúde. 

 
 Aproveito a oportunidade para parabenizar 
o Senhor Deputado Marcelo Santos pela iniciativa 
de um projeto muito importante, e lamentando que 
algumas prefeituras ainda estejam concedendo 
alvará de funcionamento a estabelecimentos, 
inclusive a boates, que não tenham rampa 
específica para atender pessoas com necessidades 
especiais. É uma honra votarmos o projeto de 
autoria de V. Ex.ª. (Pausa) 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Wanildo 
Sarnáglia, Atayde Armani, Lúcia Dornellas, José 
Esmeraldo e Da Vitória. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.o 
157/2011, de autoria do Senhor Deputado Marcelo 
Santos,  conforme o parecer da Comissão de Justiça, 
com a emenda apresentada. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com 
o relator. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o 

relator. 
  

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 
relator. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator. 

 
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) - Concedo a palavra à Comissão de 
Ciência e Tecnologia, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO 
– (LÚCIA DORNELLAS) – Convoco os 
membros da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Senhores Deputados José Carlos Elias e Luciano 
Rezende. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão Ciências e Tecnologia, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
157/2011, de acordo com o parecer da Comissão de 
Justiça, com a emenda. (Muito bem!) 
 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(LÚCIA DORNELLAS) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 

Em votação.  
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 O SR. LUCIANO REZENDE - Com o 
relator. 
  

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Ciência e Tecnologia. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
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 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
157/2011. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

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

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, faremos a 
justificação de voto daqui do microfone de aparte 
até porque o nosso pronunciamento de 
agradecimento será feito amanhã. 
 Agradecemos a cada colega deputado que 
além de discutir e votar aprimorou o projeto, a 
exemplo do Senhor Deputado Claudio Vereza, que 
apresentou emenda dando mais amplitude e 
visibilidade ao projeto, com garantias por meio de 
leis federais e decretos. E também a todos os 
presidentes e membros das Comissões 
Permanentes, que perceberam a importância de um 
projeto vital para as pessoas portadoras de 
deficiência. 

Amanhã, no horário do Expediente da 
sessão, vamos nos manifestar dentro do principio 
regimental, mas não poderíamos deixar de 
agradecer não só à Mesa Diretora pela condução 
dos trabalhos, mas principalmente a todos os 
presidentes de Comissões, que deram mais 
celeridade, apesar do projeto se encontrar em 
regime de urgência, para que pudéssemos discutir, 
votar, e inclusive apresentar emenda melhorando 
ainda mais a aplicabilidade dessa lei.  

Temos certeza que o Projeto de Lei n.º 
157/2011, de nossa autoria, será sancionado pelo 
Senhor Governador Renato Casagrande, sensível a 
essas questões. O projeto em nada fere a autonomia 
do Estado, visivelmente constitucional, até porque 
passou pela Comissão de Constituição e Justiça, da 
qual somos membros, onde são analisadas todas as 
matérias à luz da lei. 

Em se tratando do Projeto de Lei 
n.º157/2011, foi observado o despacho feito pela 
própria Mesa Diretora e assim aprovado pela 
Comissão de Justiça, que é onde se inicia, nesta 
Casa, a tramitação dos projetos. E também aprovado, 

à unanimidade, pelas demais Comissões onde 
tramitou.  

A nossa palavra, em nome da sociedade 
que será beneficiada ainda mais com esse projeto, é 
muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

CHAMOUN) – Discussão prévia do Projeto de 
Lei n.º 85/2011. 

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

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 139/2011, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

Arquive-se o projeto. 
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

89/2011. 
Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 150/2011, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

Arquive-se o projeto. 
 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 67/2011. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  
O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 149/2011. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  
O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 151/2011. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  
O projeto segue à 3.ª sessão. 
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Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 153/2011. 

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

encerrada a discussão.  
O projeto segue à 3.ª sessão. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 160/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 3.ª sessão. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 163/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 3.ª sessão. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Resolução n.º 17/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 3.ª sessão. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.o 20/2011. 
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 Lei n.º 162/2011. 
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.  

Concedo a palavra ao Líder do DEM, 
Senhor Deputado Luciano Pereira.  
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, na ausência do líder, na forma 
regimental assumo a Liderança do DEM. 

 
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, membros da imprensa presente, 
tivemos o privilégio de ser o despachante do mel de 
abelha. Recebemos os apicultores na Comissão de 
Agricultura; que nos pediram para que enviássemos o 
mel de abelha ao Senhor Presidente Rodrigo 
Chamoun, até porque nos últimos dias de S. Ex.ª está 
muito amargo e árduo. O mel de abelha fará muito 
bem a S. Ex.ª, não temos duvidas. Traremos mel de 
abelha para os Senhores Deputados Rodrigo 
Chamoun e Roberto Carlos. 

Assomamos a tribuna hoje num dilema muito 
grande. Nascemos e fomos criado no Município de 
Linhares. Amamos aquela terra. E temos certeza que 
pode ter terra igual, mas não melhor. Mas tivemos o 
privilégio de conhecer um Município maravilhoso: 
Santa Maria de Jetibá, região maravilhosa, habitada 
por um povo trabalhador e honesto. Orgulhamo-nos 
de ter sido o Deputado mais votado naquele 
Município. Mas, estamos num dilema, porque todo 
mundo é sabedor que o Município de Santa Maria de 
Jetibá é o maior produtor de hortifrutigranjeiro do 
Estado do Espírito Santo, o segundo maior produtor 
de ovos deste País e a décima primeira economia do 
Estado do Espírito Santo.  

Como linharense de nascimento e cidadão de 
direito e de fato de Santa Maria de Jetibá, pois 
recebemos o Título de Cidadão daquela cidade e 
quatro mil e oitocentos votos daquela população nas 
últimas eleições, estamos vivendo um dilema, pois 
hoje existe um movimento dentro do nosso 
Município de Linhares para que não existam mais 
feiras livres nas ruas, onde são vendidos, ovos, 
verduras e tantos outros produtos hortifrutigranjeiros.  

Foi publicada matéria no jornal A Gazeta de 
hoje, noticiando que os comerciantes de Linhares 
querem padronizar as feiras. Dentro dessa 
padronização vem a questão da proibição. Chegaram 
ao cúmulo de falar o seguinte: precisamos valorizar o 
nosso produto e não permitir que pessoas de outros 
municípios tomem seu lugar. Todos conhecem o 
Município de Linhares e sabem que ele é um 
grande produtor de petróleo; um grande Município 
na agropecuária; um grande produtor de café e 
também grande no setor moveleiro. É um dos 
Municípios do interior que mais contêm indústrias 
hoje. Mas o Município de Linhares não produz 
hortifrutigranjeiro, não produz morango, não produz 
repolho, não produz ovos e nada daquilo que o povo 
consome.  

Então não admitimos que três ou quatro 
comerciantes do Município de Linhares ajam em 
detrimento daquelas pessoas que produzem alimento 
neste Estado, sobretudo produtores rurais dos 
Municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, 
Itaguaçu, Itarana e Santa Leopoldina, região de 
maior concentração de produtores 
hortifrutigranjeiros.  

Linharense que sou, com muita tristeza nesta 
tarde denuncio o abuso dessas pessoas que não 
querem as feiras-livres na nossa cidade. Se o 
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Município de Santa Maria de Jetibá amanhã ou 
depois por algum motivo parar de enviar alimentos 
para os supermercados do Município de Linhares, 
ou para os situados na região da Grande Vitoria, 
não temos dúvidas de que o comércio vai parar, 
deixando de abastecer a mesa dos mais abastados e 
até a mesa daquele cidadão assalariado, ou ainda, 
deixará de abastecer até a pequena mercearia ou o 
pequeno restaurante. É triste assomar a esta tribuna 
para fazer esse tipo de denúncia!  

Telefonamos para a redação tanto do jornal 
A Tribuna quanto do jornal A Gazeta e 
concedemos entrevista à rádio Globo, do 
Município de Linhares, no sentido de que tanto os 
comerciantes quanto a Câmara Municipal deem um 
passo atrás nessa situação, pois querem chegar ao 
cúmulo de aprovar uma legislação dizendo que os 
comerciantes linharenses só poderão vender aquilo 
que for produzido dentro do próprio Município.  

A Organização Mundial do Comércio – 
OMC, briga pela livre comercialização não entre 
os municípios, mas entre os países, porque o 
beneficiário daquilo que é produzido é do 
consumidor final. O que querem hoje no Município 
de Linhares é acabar com o comércio direto entre o 
produtor e o consumidor final, colocando 
simplesmente o atravessador para extorquir aquele 
que produz e aquele que consome. É triste que três 
ou quatro comerciantes, gatos pingados, tomem 
essa atitude.  

Deixo meu repúdio de linharense a esse ato 
e me confraternizo com aqueles cidadãos que 
produzem hortifrutigranjeiros, pois são os 
verdadeiros trabalhadores deste Estado. Os que 
pensam em se dar bem estão muito enganados.  

Há outra questão que acompanhamos por 
meio da Comissão de Agricultura desta Casa, sobre 
a qual faremos a leitura de uma matéria veiculada, 
hoje, pelo jornal A Gazeta, que diz:  

 
Inquérito realizado pelo Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal 
(Idaf) comprovou ausência da 
circulação do vírus da febre aftosa 
no Espírito Santo. 
 
As atividades de investigação 
iniciadas em setembro de 2010 
envolveram exames laboratoriais em 
1.800 amostras de bovinos de todo o 
Estado. Os trabalhos foram 
oficialmente finalizados ontem após 
o comunicado do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) informando 
que todos os resultados deram 
negativo, o que mantém o status 
capixaba de zona livre de febre 
aftosa com vacinação.  

 É muito importante para a economia 
capixaba que este Estado seja considerado zona 
livre de febre aftosa com vacinação. Um frigorífico 
como o Frisa, do Município de Colatina, poderá 
exportar carne para qualquer país sem nenhum 
problema, a exemplo dos frigoríficos situados na 
região Sul do País.  
 Aproveitamos a oportunidade para dizer 
que, hoje, recebemos nesta Casa produtores de mel 
de abelha e em conversa com esses produtores 
citamos o nome do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que apresentou projeto de lei que 
visava incluir o produto na merenda escolar, mas, 
infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
decidiu pela sua inconstitucionalidade.  

Criaremos uma comissão composta por 
membros da Comissão de Agricultura desta Casa, 
por produtores de mel de abelha e por 
representantes do Sebrae no sentido de realizar 
uma audiência com o Governador do Estado, 
Senhor Renato Casagrande, para sugerir que seja 
enviado à Assembleia Legislativa projeto de lei 
obrigando a inclusão do mel de abelha na merenda 
escolar. Não vemos razão para a não aceitação 
dessa medida. A adoção do mel de abelha na 
merenda escolar das escolas públicas estaduais 
alavancará a produção dessa iguaria gerando 
emprego e renda para a população, além de ser 
saudável para a criança que o consumirá, assim 
como o é o filé de tilápia.  

Há dois anos, aprovamos nesta Casa de leis 
matéria que visava a inclusão do filé de tilápia na 
merenda escolar, mas, infelizmente, a 
Procuradoria-Geral do Estado decidiu pela sua 
inconstitucionalidade.  

Convocamos V. Ex.ª, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, para juntamente com esse grupo 
de apicultores, tentarem vender a ideia ao Senhor 
Governador Renato Casagrande, para que S. Ex.ª 
envie a esta Casa um projeto de lei idêntico ao de 
autoria de V. Ex.ª, agora relacionado ao consumo 
do mel de abelha na merenda escolar.     
 

O Sr. José Esmeraldo – Senhor Deputado 
Atayde Armani, parabenizamos V. Ex.ª pela fala. 
Uma reunião com o Senhor Governador Renato 
Casagrande, V. Ex.ª, nós e os produtores de mel de 
abelha, será a solução. E não temos dúvidas de que o 
resultado será satisfatório.  

Concordamos com o pensamento de V. Ex.ª, 
e assinamos embaixo. O projeto de lei de nossa 
autoria que tratava da inclusão do filé de tilápia na 
merenda escolar, realmente foi dado como 
inconstitucional. Não entendemos a decisão, porque 
projeto semelhante foi aprovado no Estado do Rio de 
Janeiro. Mas acreditamos que a ideia é boa e que o 
Governador do Estado encaminhará matéria nesse 
sentido a esta Casa de Leis. S. Ex.ª pode e deve fazer 
isso. Com apoio do Senhor Deputado Atayde 
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Armani, deste Deputado e dos apicultores 
capixabas, chegar-se-á a bom termo. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Deputado José Esmeraldo, acolhemos com 
satisfação seu aparte.  

 
O Sr. Genivaldo Lievore – Senhor 

Deputado Atayde Armani, ontem, o Senhor Wilson 
Cravo, presidente da Associação dos Apicultores 
de Santa Teresa, esteve nesta Casa de Leis 
utilizando a tribuna popular a requerimento do 
Senhor Deputado José Esmeraldo, e nos informou 
que a Excelentíssima Senhora Presidente da 
República Dilma Rousseff editou decreto 
regulamentando o Sistema Único de Atenção à 
Sanidade Agropecuária, Suasa, objetivando 
diminuir a burocracia na venda pelos agricultores 
de queijo, geleia e mel, por exemplo, e sem perder, 
é claro, a qualidade dos produtos. A medida 
ajudará principalmente a agricultura familiar e os 
apicultores a terem mais renda e melhor qualidade 
de vida.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Recebemos 

esse documento, que inclusive foi lido durante a 
reunião da Comissão de Agricultura, com a 
assinatura da Excelentíssima Presidenta Dilma 
Rousseff, dando autonomia aos Estados para fazer 
essa inclusão.  

Convocamos o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, assim como V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, que também é do interior do 
Estado, no sentido de informar ao Senhor 
Governador Renato Casagrande sobre a legislação 
extremamente necessária em prol do produtor até 
do consumidor final.  

Senhor Presidente, se a quantidade de mel 
que trouxe para V. Ex.ª não adoçar seus próximos 
dias, peça mais que trarei. Porque sei que seus dias 
estão sendo amargos ultimamente. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

CHAMOUN) –Senhor Deputado Atayde Armani, a 
nossa missão está bem cumprida, pois temos bons 
companheiros e companheiras do nosso lado. E a 
missão é nobre. Agradeço o carinho por parte de V. 
Ex.ª. 
 Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, orador inscrito. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores da 
TV Assembleia, hoje, encontra-se nas galerias a 
minha esposa Rita Maria Rolin Lievore e a 
companheira de Colatina, Senhora Gilberta Cristina 
De Marthi. Sejam bem-vindas a esta Casa de Leis. 

 Entrou em vigor, hoje, a Lei n.º 12.403, que 
altera o Código de Processo Penal e possibilita em 
alguns casos outras penalidades que não seja o 
encarceramento. Com certeza essa lei ajudará a 
desafogar nosso sistema penitenciário, já que no 
Brasil existem mais de quinhentos mil presos. É o 
terceiro País do mundo que têm mais pessoas com 
cerceamento de liberdade. Com certeza, com 
critério, essa lei ajudará também o Espírito Santo a 
reorganizar seu sistema penitenciário. A prisão não 
é a única forma de punir. Têm várias alternativas 
que a lei faculta ao Poder Judiciário em atribuir a 
quem está em conflito com as leis. Tomara que ela 
seja aplicada para que o nosso sistema 
penitenciário possa cumprir suas funções. 
 Esta Casa realizou, na última sexta-feira, 
audiência pública para discutir as políticas públicas 
de enfrentamento à feminização da pobreza e à 
violência contra as mulheres. Esteve presente a 
diretora-presidente do Instituto Jerônimo Monteiro, 
que apresentou os dados que passaremos a V. 
Ex.as; também a representante da Secretaria de 
Estado de Assistência Social, que apresentou as 
políticas públicas para enfrentar essa problemática 
da violência contra as mulheres e contra a pobreza; 
também a presença da Ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, a companheira Iriny 
Lopes. 
 A apresentação foi importante, porque 
permite na elaboração das leis, na votação dos 
Orçamentos, destinarmos recursos para essas 
políticas públicas. Como todos têm conhecimento, 
a pesquisa mostra que no Espírito Santo e no Brasil 
as mulheres são maioria. No Espírito Santo 83,4 
por cento da população mora na área urbana; além 
disso, as mulheres têm maior escolaridade, mas os 
menores salários. A taxa de analfabetismo entre as 
mulheres caiu de doze por centro em 2001, para 
8,7% em 2009. As mulheres estão estudando mais do 
que os homens. Um dado significativo que merece 
nossa atenção é o índice de gravidez entre 
adolescentes de quinze a dezenove anos, no Espírito 
Santo. Nos dados de 2008 mostram dezoito por cento 
de adolescentes grávidas. Isso compromete a vida na 
escola e também no trabalho. Os dados demonstram 
que das mulheres jovens quase cinquenta por cento 
não têm trabalho formal, mas trabalham em casa, não 
têm renda e não estudam.  

Por isso, apresentei nesta Casa de Leis 
Proposta de Emenda Constitucional a fim de que o 
ensino médio seja obrigatório. Hoje, o ensino 
fundamental é obrigatório, portanto, precisamos 
incluir o ensino médio para que os nossos 
adolescentes de quinze, dezesseis e dezessete anos 
possam concluí-lo, diminuindo a exclusão que temos 
no mercado de trabalho. 
 Temos outras informações importantes como, 
por exemplo, que a miséria diminuiu em nosso País. 
A Presidenta Dilma Rousseff e o Governador Renato 
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Casagrande lançaram programas específicos a fim 
de erradicar a miséria e a pobreza no Estado do 
Espírito Santo e no Brasil. Entretanto, precisamos 
saber onde está essa miséria para que o recurso 
público seja efetivamente aplicado com eficiência. 
O fruto dessa pesquisa nos mostra os caminhos 
onde serão aplicadas as políticas públicas. Dados 
da pobreza por gênero: em 2001, tínhamos 33% 
das mulheres na pobreza; hoje temos 15,09 %; os 
homens 14.01%. Entre 2001 e 2009, a renda média 
das mulheres era, em 2009, quinhentos e noventa e 
cinco reais; dos homens um mil e oitenta e nove 
reais. Embora as mulheres tenham maior 
escolaridade, têm menor renda. A violência contra 
a mulher, que sempre abordamos nesta Casa de 
Leis, em 2009 tínhamos 11,4% para grupos de cem 
mil; em 2010, baixou para 9,02% por grupos de 
cem mil; no entanto, ainda é a maior do Brasil. Por 
que existe essa violência? Quem pratica a 
violência? Noventa e seis por cento dos que 
praticam a violência contra as mulheres - quase 
noventa e sete por cento - é o marido, o ex-marido, 
alguém que vive de união consensual, um 
conhecido ou familiar. Precisamos de políticas 
públicas, precisamos de leis. Temos a Lei Maria da 
Penha, entretanto, precisa-se mudar essa cultura 
machista, impregnada no seio da sociedade, onde 
as vítimas são as mulheres. 

Temos propostas e uma delas é um banco 
de dados de ocorrências e inquéritos policiais; um 
banco efetivo, um cadastro das entidades de apoio 
às mulheres vítimas de violência doméstica e 
intrafamiliar; estatísticas atualizadas e uma 
padronização das nossas delegacias especializadas 
no atendimento à mulher. 

Outro dado significativo: em 2003, tínhamos 
trezentos e quatro mulheres encarceradas no Estado 
do Espírito Santo; em 2010, um mil cento e noventa e 
duas. Um crescimento de quatrocentos por cento, 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Setenta e quatro 
por cento dos casos de encarceramentos são pelo 
tráfico de drogas. São mulheres que não estudaram, 
não tiveram oportunidade de trabalho, não têm 
formação, vão para outra ilegalidade, por exemplo, 
entorpecente, setenta e quatro por cento.  

A taxa de desemprego ainda é maior entre as 
mulheres: em 2009, os homens 5,09%; as mulheres, 
10,06 %, portanto, o dobro. Precisamos ter polícias 
públicas. A Presidenta Dilma diz ser fundamental a 
emancipação financeira para enfrentar a violência; e 
inicia-se na Educação. Hoje na educação infantil, 
dados de 2009: a frequência à creche por crianças de 
zero a três anos, vinte por cento frequentam e oitenta 
por cento não frequentam. Como emanciparemos as 
mulheres se não têm como acolher suas crianças? 
Aumenta um pouco a frequência na pré-escola por 
crianças de quatro a seis anos, oitenta e três por cento 
frequentam  e dezessete por cento não frequentam. 
Então são necessárias políticas públicas integradas, 

atenção integral à primeira infância, porque os 
neurônios se formam até os seis anos de idade; é 
nesse momento que a criança precisa de atenção e da 
proteção da família; de três a seis anos devem ocorrer 
a ressocialização e a socialização na escola.   

Acesso à qualificação profissional. Esse 
assunto está inserido no programa do Governo do 
Estado e do Governo Federal. Política de 
ressocialização no sistema prisional e uma rede 
integrada e integral para o cumprimento dos direitos 
humanos. Não dá para tratar o assunto somente na 
Secretaria de Assistência Social, deve ser tratado 
também nas Secretarias de Saúde, de Segurança, de 
Ciência e Tecnologia. É necessário integrar para 
superarmos a desigualdades no Estado do Espírito 
Santo e no Brasil. (Muito Bem!)  

 
(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes 
e Luciano Rezende) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Passo a Presidência ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Assumo a Presidência e concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Sérgio Borges, orador 
inscrito. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores 
telespectadores, hoje, dia 05 de julho de 2011, os 
jornais A Gazeta e O Globo, na coluna do renomado 
Ancelmo Góis, saiu publicada uma nota: Hartung no 
pré-sal.  
Solicito ao cameraman que focalize o jornal. (Pausa) 

Todos sabem que o ex-governador Paulo 
Hartung é do PMDB e o principal nome que o 
Partido tem para candidato à Prefeitura Municipal de 
Vitória. Como todo jornalista, o Senhor Ancelmo 
Gois é muito bem-informado e preserva seus 
informantes com carinho. Mas, o informante de S. S.ª 
se esqueceu de uma coisa, Senhor Deputado Nilton 
Baiano, que o ex-governador Paulo Hartung jamais 
deu autorização a ninguém para nomeá-lo em cargo 
algum do Governo Federal.  
 Diz a matéria:   

 
O peemedebista Paulo Hartung, ex-
governador do Espírito Santo, é 
cogitado para presidir a futura 
estatal do pré-sal. Seria uma 
alternativa para dar ao PMDB o 
cargo importante sem entregar o 
ouro aos safados do partido. 
 

 É lógico que isso é jabuti, porque jabuti em 
árvore ou é enchente ou é mão de gente. E alguém 
plantou essa matéria para desviar o foco do 
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movimento que os peemedebistas estão fazendo no 
Estado e principalmente na Capital, para que o ex-
governador Paulo Hartung seja candidato à Prefeitura 
de Vitória.  

Fomos vice-líder do Governo Paulo Hartung 
e fazemos parte de um Partido onde S. S.ª é nossa 
principal liderança. Inclusive todos do Partido estão 
trabalhando para que S. S.ª seja nosso candidato. E 
essa matéria foi evidentemente plantada por quem 
quer tirar o foco da discussão do nome do ex-
governador Paulo Hartung para prefeito da Capital 
deste Estado, pelo PMDB. É lógico que não temos 
procuração para dizer que S. S.ª será candidato a 
prefeito de Vitória, mas pelo sentimento e pela nota, 
que não é a primeira, mas a segunda nota do mesmo 
articulista de renome nacional recheada de maldade 
para deslocar o foco do nosso Partido na Capital.  

O ex-governador Paulo Hartung é o principal 
nome do PMDB a candidato a Prefeito do Município 
de Vitória. É lógico que S. S.ª conduzirá as 
negociações, porque para ser candidato a pessoa deve 
querer, deve negociar. S. S.ª tem o apoio total do 
diretório de Vitória e do PMDB do Espírito Santo 
para a decisão que vier a tomar.  

Essa nota é bastante estranha, acontece no 
momento em que as articulações e os prazos 
eleitorais estão avançando e o candidato que se 
viabiliza melhor nas pesquisas na Capital do Espírito 
Santo, a nossa querida Vitória, é o candidato do 
PMDB, ou o pré-candidato, ou o candidato dos 
sonhos dos peemedebistas, ou o nome que quisermos 
usar. O Senhor Paulo Hartung é o candidato que tem 
a maioria do eleitorado do Estado do Espírito Santo, 
inclusive lançado pelo atual Prefeito João Coser, do 
PT, que disse que o apoiaria. O Prefeito João Coser 
falou, e saiu publicado nos jornais que essa é uma 
opinião pessoal, não é uma opinião do PT.  

Nós, do PMDB, de certa forma estamos 
preocupados com esse movimento, com essas 
plantações, sobretudo em coluna de destaque 
nacional, que vêm tentando desviar o foco da 
possibilidade do ex-governador ser o candidato a 
prefeito de Vitória e, se Deus quiser, será eleito 
prefeito do Município de Vitória.  
 Aproveitamos a oportunidade e deixamos um 
abraço aos nossos telespectadores. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas, orador inscrito. 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, orador inscrito. 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Luciano Rezende, orador inscrito. 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, orador inscrito. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, funcionários desta 
Casa de Leis, taquígrafos, jornalistas, aqueles que nos 

assistem das galerias, aqueles que nos assistem por 
meio da TV Assembleia, assomamos a esta tribuna 
para nos reportar às águas e ao desmatamento 
indiscriminado da vegetação nativa, um assunto 
que já tivemos oportunidade de abordar por várias 
vezes nesta Casa de Leis. Na medida em que o 
tempo vai passando, a discussão sobre este assunto 
de grande importância para a sociedade de nosso 
Estado vem se tornando cada vez mais difícil. 

Senhor Deputado Atayde Armani, o 
desmatamento indiscriminado da vegetação nativa 
que acontece em nosso Estado é lamentável. Nós 
que trafegamos sempre pela BR-262 vemos o 
braço sul e o braço norte do rio Jucu com o seu 
volume de água cada vez menor, 
consequentemente com a vazão diminuída. Isso é 
um desastre! E está acontecendo não só no rio 
Jucu, mas também nos rios Santa Maria, Doce, 
Itapemirim; rios que realmente são 
importantíssimos para as comunidades dos 
Municípios de Vila Velha, de Vitória, de Cariacica 
e de Serra. 
 Recentemente estivemos conversando com 
uma pessoa competente nesse assunto, que nos disse 
em alto e bom som,  que do jeito que a coisa está 
indo, Senhor Deputado Claudio Vereza, com menos 
de dez anos não haverá água nas regiões de Vila 
Velha, Cariacica, Vitória e Serra. 
 Como Deputado e cidadão, fazemos esse 
alerta à população do Estado do Espírito Santo; ao 
Senhor Governador Renato Casagrande; aos órgãos 
oficiais do Governo Estadual, do Governo Municipal 
e do Governo Federal, responsáveis por esta missão. 
Não adianta gritar, não adianta espernear depois que 
tivermos os referidos rios caudalosos secos. A vazão 
desses rios é inadequada para o abastecimento das 
residências em nosso Estado. Isso acontecerá em 
Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, e 
principalmente na Grande Vitória. Estão deixando 
destruir as matas nativas, madeiras estão sendo 
transformadas em carvão. Não entendemos por que 
esses órgãos não agem dentro da lei. Alertamos todos 
aqueles que residem dentro da jurisdição do Estado 
do Espírito Santo para que preservem a vegetação 
nativa; para que denunciem os que de forma 
irresponsável acabam com a mata nativa para plantar 
outro tipo de cultura.  

Sempre dissemos neste Plenário, em alto e 
bom som, que somos a favor do Plano Diretor Rural. 
Os municípios do Estado do Espírito Santo têm que 
ter com urgência um Plano Diretor Rural; uma lei a 
exemplo do PDU de Vitória, para organizar aonde 
pode e aonde não pode plantar determinado tipo de 
cultura. Não sabemos por que a maioria dos 
Prefeitos, noventa por cento, não têm o Plano Diretor 
Rural nas suas regiões, nos seus municípios. Por que já 
não elaboraram lei neste sentido? Estão destruindo as 
nascentes e não tem rio caudaloso sem nascente. 
 Tivemos a oportunidade de estar com o 
Senhor Governador do Estado recentemente, quando 
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fizemos uma indicação para que seja feito um 
cadastramento de todas as nascentes do Estado do 
Espírito Santo. Sabemos que nascentes são APP – 
Área de Preservação Permanente. Essa vegetação 
não pode ser de forma nenhuma destruída num raio 
de trinta, de quarenta ou de cinquenta metrosdela. 
Mas hoje vemos que nada disso é respeitado. É 
necessário que órgãos dos governos Federal, 
Estadual e Municipais providenciem com urgência 
o cadastramento dessas nascentes que estão 
desaparecendo.  Na verdade estão destruindo a 
mata nativa e plantando outros tipos de cultura, que 
não absorvem a água da chuva. Lamentavelmente 
essa é a verdade que estamos vendo no nosso 
Estado. 
 Neste momento faço um apelo ao Senhor 
Governador Renato Casagrande, homem consciente, 
que como homem público e cidadão, para que se 
preocupe com esse problema tão sério em nosso 
Estado e em nossa Nação. Registramos esse apelo 
antes que aconteça a destruição das nossas reservas 
nativas. Que o Governo do Estado tome providências. 
Não adianta fechar a casa depois de roubada, vamos 
resolver o problema antes. Ou seja, vamos manter 
nossas reservas nativas e dar condições ao pequeno, 
ao médio, e ao grande agricultor de plantarem árvores 
nativas. Sabemos que vinte por cento das áreas são 
reservadas às matas nativas. Se fizermos um 
levantamento sobre isso, tenho certeza de que será 
difícil manter esse percentual. 
 Já assomei a esta tribuna para pedir 
providências ao Governo do Estado de não deixar 
que pessoas inescrupulosas e irresponsáveis 
derrubem árvores nativas para plantarem outro tipo 
de cultura. Para isso a multa é fundamental.  
 
 O Sr. Atayde Armani – Senhor Deputado, 
parabenizamos V. Ex.ª pelo discurso. Temos certeza 
de que o programa de recuperação ambiental do 
Governo do Estado será grande. Devemos chegar o 
ano de 2015 com aproximadamente dezesseis por 
cento de floresta nativa no território do Estado do 
Espírito Santo. Cremos que já está sendo feito 
trabalho nesse sentido. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Deputado Atayde Armani, discordamos de V. Ex.ª. É 
muito fácil plantar uma muda, difícil é mantê-la 
crescendo e transformá-la numa árvore frondosa. V. 
Ex.ª que é um defensor intransigente dos agricultores 
está de parabéns pela defesa, mas discordamos de sua 
fala. Temos que tomar providências; temos que gritar 
neste Plenário.  

Senhor Deputado Atayde Armani, o 
Governador está caminhando, mas não é fácil e V. 
Ex.ª sabe disso. Planta-se, mas o sol mata. Não 
adianta apenas plantar, é preciso regar e fazer muita 
coisa ainda, até chegar onde queremos. 
 Hoje, as árvores nativas estão sendo 
destruídas, lamentavelmente, e o Governo tem que 

tomar providências urgentes a esse respeito. (Muito 
bem!) 

 
(Retira-se momentaneamente a 
Senhor Deputado Luzia Toledo) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje,  assomamos 
a esta tribuna  para repercutir matérias publicadas 
pela mídia ultimamente. Ontem, dia 4 de julho, o 
jornal A Tribuna veiculou matéria com o título: 
Estudantes bebem e se arriscam em frente à UFES. 
Pedimos ao cameraman que focalize a matéria do 
jornal. Infelizmente alguns estudantes, naturalmente 
não são todos, agem dessa forma. 
 Outra matéria diz: Motorista alcoolizado bate 
em carro do BME, ou seja, no carro do Batalhão de 
Missões Especiais da Polícia Militar. Do mesmo 
modo, pedimos ao cameraman que focalize a matéria 
do jornal. Semana passada um indivíduo, que deveria 
estar na cadeia, confessou que tomou vinte garrafas 
de cerveja e dirigiu depois. Tem que ficar preso, não 
pode sair, senão matará pessoas. Tem-se que 
intensificar mais a lei seca e as blitz. Outra 
matéria publicada no jornal A Tribuna: Grande 
Vitória vai ganhar cento e setenta e nove leitos de 
UTI. Podem construir mais leitos, porque são muito 
poucos. Se continuar essa guerra, essa matança, será 
muito pouco, podem construir mais. É preciso que as 
blitz continuem, mas mais severas.  

Mas é preciso também que se faça a 
humanização do trânsito, o que já solicitamos desta 
Casa e o Governador já autorizou. O art. 76 do 
Código Brasileiro de Trânsito estabelece que o Poder 
Público Estadual, no caso o Detran, poderá fazer 
convênios com as prefeituras para incluir na grade 
curricular do ensino fundamental, no caso dos 
municípios; secundário, no caso do Estado; e 3.º  
Grau, no caso das faculdades.  

Há pessoas que entram no carro e ao pegar a 
direção viram bichos. Parece que estão na guerra, 
ofendem o motorista de qualquer carro que passa, 
correm atrás, perseguem. Não pode ser dessa forma. 
Se continuar essa matança no trânsito, não adianta 
construir leito de UTI, podem construir quantos 
quiserem, não dará conta se não houver educação. 
Multar é preciso? Perfeitamente! Fiscalizar é preciso? 
Perfeitamente! Mas se não ensinar primeiro, não há 
cadeia que caiba tantos infratores; não há cemitério 
onde caibam tantas vítimas, tantos mutilados que 
estão pelas ruas, pelas casas, pelos hospitais.   

Hoje, na reunião da Comissão de Saúde, um 
cidadão, em visita à Comissão, fez queixas com 
relação à discriminação de pessoas portadoras do 
vírus HIV. S. S.ª falou por quase uma hora, 
seguramente por cinquenta minutos. O Senhor José 
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Esmeraldo esteve presente e abrilhantou a reunião da 
Comissão de Saúde dando sua opinião, muito valiosa 
e importante.  

É preciso que o Poder Público não discrimine 
as pessoas, sejam elas portadoras de necessidades 
especiais, ou portadoras do vírus HIV ou gay. Dizem 
que há um banco de sangue que quando a pessoa 
confessa que é gay não o aceita para doar sangue. A 
Organização Mundial da Saúde estabelece que a 
pessoa que tiver três parceiros durante o ano faz parte 
do grupo de risco. É preciso que examinem 
primeiramente o sangue. As pessoas que não doam o 
sangue não sabem dos benefícios desse ato. Muita 
gente acha que só quem recebe o sangue é 
beneficiado. Pelo contrário, a bateria de exame que 
esse sangue é submetido antes de ser aplicado em 
uma pessoa é imensurável. Há um ganho muito 
grande para quem doa sangue. 
 Em relação à doação de órgão, temos tido 
uma luta muito grande juntamente com o Senhor 
Adauto Vieira, da ONG Pró-Vidas. Intensificaremos 
esse trabalho com relação à doação de órgão. Tantos 
rins, tantas córneas, fígados, e diversos outros órgãos 
são jogados fora e poderiam ser aproveitados. Só 
quem não tem conhecimento de perto é que pode ter 
alguma dúvida em relação à doação. 
 A equipe que retirará algum órgão de uma 
pessoa faz primeiramente um exame neurológico 
para ver se realmente a pessoa tem morte encefálica. 
Morte encefálica é incompatível com a vida; não há 
retorno. A pessoa não precisa declarar na carteirinha 
que é doador de órgão, basta manifestar para a 
família seu desejo de ser um doador. Seja um doador 
de órgão. Quantas pessoas poderão se salvar doando 
órgãos. O Senhor Adauto Vieira, Presidente da ONG 
Pró-Vidas, é um transplantando hepático. O fígado 
que ele carrega é de outra pessoa. Ele diz que o 
problema dele está resolvido, mas que agora tem que 
resolver o problema dos outros.  

O Espírito Santo era o penúltimo do País em 
transplante de órgãos; hoje é o quinto. Mas podemos 
avançar mais, basta que lutemos com bastante afinco, 
dedicação, explicando as nossas famílias e amigos 
sobre a doação de órgãos. Podemos salvar mais 
vidas; é o que esperamos. 

Com relação à doação de medula óssea, para 
quem não sabe, dentro do osso há as trabéculas, a 
trama que parece uma gaze cheia de sangue: é a 
medula óssea. Ela é tirada do promontório, um osso 
atrás da bacia da pessoa, com anestesia local, coisa 
simples. Só que tem um detalhe: precisa de cem mil 
amostras para uma pessoa. São necessários cem mil 
amostras para uma pessoa. Em Vila Velha há uma 
criança que precisa de transplante de medula. Há 
somente quatro pessoas em Vila Velha, em mais de 
quatrocentos mil habitantes, que poderão ser 
doadoras dessa pessoa. É como procurar uma agulha 
no palheiro; mas vamos procurá-la. Precisamos 
intensificar essa busca. 

Já falamos sobre doação de sangue, doação 
de medula óssea e doação de órgão. Há pouco tempo, 

uma menina de dezesseis anos foi morta por causa de 
uma bala perdida. Seus pais autorizaram a doação dos 
órgãos, pois tinham conversado com ela 
anteriormente. Isso foi publicado nos jornais.  

Depois do atendimento que faço, fui procurar 
a casa dessa pessoa. A casa fica numa região simples 
de Vila Velha, que não falarei o nome. Encontrei os 
pais da moça, dei os pêsames a eles e, ao mesmo 
tempo os parabenizei.  Perguntei para eles se já 
tinham imaginado que duas pessoas enxergarão com 
os olhos da filha deles e me responderam que não 
imaginaram. Foi um ato de amor e de 
desprendimento. Cada um de nós pode fazer isso 
durante a vida toda, é muito fácil.  

Senhor Presidente, quem quiser falar que sou 
um Deputado de uma bandeira só, pode falar, porque 
é verdade, a bandeira da Saúde é minha; essa é a 
minha praia, gosto disso e é o que farei a vida inteira. 
O que me incomoda não é ouvir alguém dizer que 
tenho uma bandeira só, mas é ver pessoas morrendo 
no chão das rodovias e dos hospitais. Lutarei por isso 
enquanto tiver força e mandato. No dia em que o meu 
mandato acabar, lutarei lá fora, porque minha vida 
sempre foi lutar em favor da vida. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo, oradora inscrita. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes, orador inscrito. (Pausa) 

 
Estando S. Ex.ª ausente, não havendo mais 

oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os Senhores Deputados para a próxima, 
solene, hoje, às 19h, conforme requerimento do 
Senhor Deputado Da Vitória, aprovado em 
Plenário, em homenagem ao Dia Nacional do 
Bombeiro Militar, para a qual designo Expediente: 
o que ocorrer, e comunico que haverá sessão 
ordinária dia 06 de julho de 2011, cuja Ordem do 
Dia é a seguinte: discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 134/2011,  
197/2011; discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar n.º 13/2011; 
discussão única, em regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 195/2011, 196/2011; discussão especial, 
em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 67/2011, 
149/2011, 151/2011, 153/2011, 160/2011 e 
163/2011; discussão especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Resolução n.º 17/2011; discussão especial, 
em 2.ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional 
n.º 20/2011 e discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 162/2011. 
 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
trinta e um minutos. 
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DÉCIMA NONA SESSÃO SOLENE DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 DE 
JULHO DE 2011.  
  

ÀS DEZENOVE HORAS E 
DEZESSETE MINUTOS, O SENHOR 
DEPUTADO DA VITÓRIA, OCUPA A 
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  
  

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Senhoras e Senhores, 
Deputados presentes, autoridades e telespectadores 
da TV Assembleia, boa-noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos para a sessão solene em homenagem ao Dia 
Nacional do Bombeiro Militar¸ que em 2011 
completa noventa e nove anos. Nesta ocasião, 
serão outorgadas medalhas Alferes Tiradentes aos 
bombeiros militares que se destacaram no 
exercício de 2010.  

Neste momento, é convidado à Mesa o 
Senhor Deputado Da Vitória, proponente desta 
sessão, acompanhado do Senhor Deputado Glauber 
Coelho, 2.º Secretário, que farão os procedimentos 
regimentais de abertura dos trabalhos.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
sessão e solicito ao Senhor Deputado Glauber 
Coelho que proceda à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (GLAUBER 

COELHO) - Em reverencia à palavra de Deus, 
solicitamos a todos que fiquem de pé. 

 
(O Senhor Deputado Glauber 
Coelho lê Salmos, 129: 5 e 6)  
 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Dispenso a leitura da ata da sessão anterior.  
 Informo aos Senhores Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em homenagem 
ao Dia Nacional do Bombeiro Militar, conforme 
requerimento de nossa autoria, aprovado em Plenário.  
  

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa 
o Senhor Henrique Herkenhoff, Secretário de 
Estado de Segurança Pública; o Coronel Fronzio 
Calheira Mota, comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Espírito Santo; o Coronel 
Anselmo Lima, comandante-geral da Polícia 
Militar; o Capitão da reserva remunerada, Senhor 
Walter Victorino Luz Pinto, presidente da 

Associação dos Bombeiros Militares do Espírito 
Santo, representando todas as entidades 
representativas do Corpo de Bombeiros Militar; os 
Senhores Deputados Atayde Armani, Doutor 
Henrique Vargas, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luciano Rezende e Luiz Durão. (Pausa)  

 
(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento, darão 
entrada neste Plenário as bandeiras do Brasil e do 
Estado do Espírito Santo, conduzidas pelos oficiais 
aspirantes Fabiane Cruz Pavani da Silva e Heitor 
Henrique Lube da Silva. Em sequência imediata 
serão executados o Hino Nacional Brasileiro e o do 
Estado do Espírito Santo, pela Banda da Polícia 
Militar do Espírito Santo, sob a regência do 
Tenente Wesley Eudes Rodrigues. (Pausa)  

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

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos a apresentação 
da banda da Polícia Militar, sob a regência do 
maestro Tenente Wesley Eudes Rodrigues, e aos 
oficiais aspirantes Fabiane Cruz Pavani e Heitor 
Henrique Lube da Silva que conduziram os 
estandartes.  
 Convido para compor a Mesa a Senhora 
Deputada Solange Lube. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Registramos a presença do 
Subtenente Paulo Araújo de Oliveira, presidente da 
Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia 
Militar e Bombeiro Militar; do Major Marcio 
Nascimento Rodrigues, comandante da 3.ª 
Companhia Independente do Corpo de Bombeiros 
de Colatina; do Vereador Sargento Quenidio, vice-
presidente da Câmara Municipal de Barra de São 
Francisco.  
 Convido para fazer uso da palavra o Senhor 
Deputado Da Vitória, proponente desta sessão.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) 
– Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Glauber Coelho, para que eu possa fazer 
uso da palavra. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Assumo a presidência neste 
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momento e convido para compor a Mesa o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Boa noite a todos. Cumprimento a nossa 
família do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Espírito Santo e os seus familiares presentes 
nesta sessão solene. As galerias estão cheias. 
Agradeço a presença dos nossos CHSs (Curso de 
Habilitação de Sargento) e dos CFSd (Curso de 
Formação de Soldados), que estão ingressando na 
nossa instituição do Bombeiro Militar. Sejam bem-
vindos à Assembleia Legislativa. Esta Casa 
também é de vocês e a nossa instituição está aqui 
representada. 
 Cumprimentamos o Coronel Fronzio 
Calheira Mota, comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Espírito Santo, e em 
nome de S. S.ª cumprimentamos todos os 
profissionais oficiais, subtenentes, sargentos, cabos 
e soldados. Sintam-se abraçados e cumprimentados 
por nós. 
 O Governo do Estado do Espírito Santo 
está representado nesta sessão pelo Senhor 
Henrique Herkenhoff, Secretário de Estado da 
Segurança Pública. O Governador Renato 
Casagrande tem um apreço muito forte por essa 
instituição. Agradecemos a presença de S. Ex.ª. 
 Acreditamos que esta é a sessão solene que 
tem a maior quantidade de Deputados participando, 
depois da sessão de entrega de Títulos de Cidadão 
Espírito-Santense. O Senhor Deputado Glauber 
Coelho, nosso 2.º Secretário, está presidindo esta 
sessão neste momento. Também estão presentes o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Presidente da 
Comissão de Segurança; os Senhores Deputados 
Luiz Durão, Luciano Rezende, Doutor Henrique 
Vargas, Lúcia Dornellas, José Esmeraldo, Solange 
Lube e Atayde Armani. Agradecemos 
imensamente a participação de V. Ex.as nesta 
sessão solene, pois demonstram carinho e respeito 
ao Corpo de Bombeiros do nosso Estado. 
 Também agradecemos a todos os Senhores 
Deputados que aprovaram por unanimidade esta 
sessão solene. Alguns não puderam comparecer nesta 
noite, mas homenagearão a nossa instituição. 
 Cumprimentamos todas as entidades de 
classe presente; o Capitão Nailson Pedro Tolentino; o 
Subtenente Araújo, Presidente da Associação de 
Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, representante dessa instituição; 

o Capitão Walter Victorino, Presidente da 
ABM/ES (Associação dos Bombeiros Militares do 
Estado do Espírito Santo); a coirmã Polícia Militar; 
e todos os amigos da Polícia Militar que estão 
presentes na pessoa do Comandante-Geral 
Anselmo Lima. 
 Convido para compor a Mesa o Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun, Presidente desta 
Assembleia Legislativa. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

O SR. DA VITÓRIA – O Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun nos impressiona a 
cada dia, conseguindo cumprir uma grande 
quantidade de compromissos, mas S. Ex.ª está 
presente em todos as agendas da Polícia Militar e 
do Bombeiro Militar do nosso Estado. S. Ex.ª está 
escrevendo uma história nesta Casa e em parceria 
com os Senhores Deputados Glauber Coelho e 
Roberto Carlos compõem a Mesa Diretora com o 
aval unânime de todos os Senhores Deputados, 
demonstrando respeito ao cidadão capixaba. Esse é 
o registro que gostaria de realizar nesta sessão 
solene. 

A nossa fala será breve. Primeiramente, 
demonstramos o carinho que esta Casa possui para 
com essa instituição, mas não só a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. Já está 
comprovado e aferido por todas as instituições e 
institutos mais sérios do Brasil que o Corpo de 
Bombeiros Militar é uma das instituições de maior 
credibilidade e respeito no nosso país. Hoje, neste 
Plenário, estão os homens e mulheres de bem que 
trabalham no dia a dia para o fortalecimento desse 
respeito. 

Coronel Fronzio Calheira Mota, Secretário 
Henrique Herkenhoff, é mais do que a obrigação 
desses representantes da sociedade aprovar esta 
sessão solene. É um simples ato, mas tem um valor 
muito grande por apresentar à sociedade esses 
heróis e por honrarem trinta profissionais com a 
medalha Alferes Tiradentes. 

Em 2007, quando chegamos a esta Casa, 
eleito e representando, principalmente, as 
instituições militares do nosso Estado, 
acompanhávamos as sessões solenes que 
homenageiam os profissionais liberais dos mais 
variados segmentos e instituições de todo o Estado, e 
a Polícia Militar e o Bombeiro Militar não tinham 
uma homenagem específica. Não havia uma só 
comenda que homenageasse os nossos profissionais 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Espírito Santo. Identificamos que 
faltava nesta Casa uma homenagem a uma instituição 
que é abraçada por todo cidadão do nosso Estado 
pelo trabalho digno que exerce. (Pausa)  
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Convido para fazer parte da Mesa o Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, nosso Líder do 
Governo, para quem peço uma salva de palmas. 
(Palmas!) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

 O SR. DA VITÓRIA – Agradeço a 
presença de V. Ex.ª. Isso demonstra o grande 
carinho e respeito para com essa instituição. 
 Afirmando esse carinho da sociedade, 
buscamos uma forma de homenagear essa 
instituição e apresentamos um projeto de 
resolução, com critérios estabelecidos, para 
homenagear profissionais que pudessem 
representar, pelo trabalho digno exercido no 
âmbito do nosso Estado, o nosso Corpo de 
Bombeiros Militar. Esse projeto de resolução foi 
aprovado no ano de 2007 e no ano de 2008 foi a 
primeira oportunidade já tão esperada do nosso 
Corpo de Bombeiros Militar ter a sua homenagem 
nesta Casa de Leis. 

Coronel Fronzio Calheira Mota, que já teve 
a oportunidade de ser homenageado com a 
medalha Alferes Tiradentes, mais uma vez estamos 
aqui para que os Deputados tenham oportunidade 
de fazer uma homenagem a essa instituição. 

Senhoras e senhores homenageados, em 
nome do Coronel Mauro Pedreira Júnior, 
parabenizamos todos. Recebam a homenagem com 
todo carinho deste Parlamento que cada dia mais 
reconhece a atividade dos senhores. 
 Nos últimos dias fico pensando sobre o 
movimento ocorrido no Rio de Janeiro, realizado 
pelo Corpo de Bombeiros daquele Estado, que teve 
repercussão não só nacional, mas mundial. Esses 
profissionais são referência da maior credibilidade 
no nosso País. Mas, de que vale essa credibilidade 
para ganhar novecentos reais por mês? Esse era o 
vencimento no Rio de Janeiro. De que vale salvar 
vidas todos os dias, o respeito, a disciplina e a 
hierarquia se as necessidades desses profissionais, 
de terem uma vida digna, não são alcançadas pelo 
Governo do Estado? 

Observamos que houve uma comoção 
pública de toda a sociedade do Estado do Rio de 
Janeiro e do País, que abraçaram a causa do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 
e fizeram o Governo entender que prioridade 
também é a valorização desses profissionais. 
 As entidades de classe da Polícia Militar e 
do Bombeiro Militar fazem um trabalho digno, 
estão vivendo um momento de maturidade. 
Voltamos a se reunir neste parlamento, que 
legitimamente representamos essa instituição e 
voltamos a conversar em um momento especial do 
Estado do Espírito Santo observando esses fatos 

que acontecem e dando uma demonstração de 
maturidade.  

Informalmente conversei algumas vezes 
com o secretário do nosso Estado e com o nosso 
governador. O Espírito Santo vive um momento 
especial, assim como também nossas instituições 
militares, que têm dado uma demonstração de 
muito respeito às instituições como o Governo do 
Estado, o Poder Legislativo, mas principalmente ao 
cidadão capixaba.  

Continuaremos discutindo, de uma forma 
muito ordeira, sobre o fato de que também 
precisamos ter condições de participar, enquanto 
servidores, de sugestões, e é assim que estamos 
fazendo. Mas precisamos também apontar aqui as 
nossas necessidades. Hoje, o Senhor Deputado 
Claudio Vereza me fez uma pergunta que recebeu 
por meio do twitter e de e-mail, sobre o fato dos 
militares terem uma escala diferenciada em cada 
local. Assim é na Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar tem se adequado sob o comando 
do Coronel Fronzio Calheira Mota e do Coronel 
Anselmo Lima, que têm desenvolvido um trabalho 
muito sério. 

Mas, apenas os militares do nosso Estado 
não têm uma carga horária definida em lei. Como 
que continuaremos trabalhando com toda 
motivação e com toda estima, se não temos o 
mesmo tratamento constitucional que deveríamos 
ter? 

Hoje não é um desabafo, é uma 
comemoração. Muitas conquistas aconteceram no 
nosso Estado. O Governo passado entendeu que a 
instituição do Bombeiro Militar, com essa 
credibilidade, tem também a sua condição e sua 
independência de profissionais que têm sobre a sua 
história de trabalho a hierarquia e a disciplina, que 
são as principais regras que fazem com que 
estejamos há tantos anos servindo à sociedade com 
dignidade. Mas, também contradizemos que quem 
tem uma disciplina dessa forma pode comprar o 
seu uniforme e continuará sendo uma das 
instituições que mais bem se vestem e estão 
uniformizadas no nosso Estado e no nosso País.  

Comemoramos um ano, neste mês de julho, 
da indenização de fardamento. Esta Casa 
chancelou a proposta do Governo do Estado. Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun, por várias vezes V. 
Ex.ª sentou comigo e falou: como que você trabalha 
para a instituição, como que você conseguiu fazer 
com que os nossos olhares mudassem em relação à 
Policia Militar e ao Bombeiro Militar, sem gritar na 
tribuna, sem atribuir somente responsabilidade ao 
Governo do Estado, mas apresentando a cada dia a 
necessidade desses profissionais , pais de famílias 
aos nossos representantes da sociedade. 

A Policia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar não me pertence. Mas quando sairmos desta 
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Casa de Leis jamais deixarão de ser honrados no 
dia do seu aniversário, porque já está aprovada a 
homenagem por meio da medalha Alferes 
Tiradentes. Estando nesta terra ou não temos 
algumas regras que foram estabelecidas, e somente 
por meio de outras serão mudadas. Isso é exemplo 
de maturidade que damos na valorização do 
contraditório. Um Governo que vivemos, como o 
de Renato Casagrande, que aceita as discussões e 
os contraditórios, é um momento importante para 
que continuemos avançando. Muitas coisas temos a 
fazer. Acredito que o momento agora de 
maturidade das instituições de classe e que esta 
Casa está vivendo, aprendendo cada dia mais que 
temos que honrar nossos profissionais, 
principalmente aqueles que trabalham em defesa 
da vida humana, jurando até entregar a sua própria 
vida, caso necessário for para salvar a do próximo. 
Conclamamos os senhores, neste momento de 
alegria, que avancemos aproveitando os amigos 
que temos aqui hoje. 

Convido o Senhor Deputado Freitas, para 
compor a Mesa. Mais um amigo que deixou o seu 
afazer para estar ao lado dos nossos Bombeiros. 
Uma Salva de Palma para S. Ex.ª. (Palmas) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

 O SR. DA VITÓRIA – Isso não é somente 
um discurso emocionado, mas é comprovação que 
vocês têm um aval, que talvez não tiveram há 
muito tempo nesta Casa de Leis. Uma 
oportunidade de discutirmos não somente os 
nossos anseios, as nossas perspectivas, mas a 
oportunidade de termos um bombeiro equipado e 
em condições de atender em todo o Estado do 
Espírito Santo. Tanto que queríamos poder servir 
os Municípios de Nova Venécia, Marechal 
Floriano.  

O Senhor Deputado Glauber Coelho fez 
uma homenagem, esta semana, nesta Casa, ao 
Comandante–Geral, pela oportunidade do Sul do 
Estado também estar com Unidades, e essas regras 
foram criadas pelo convencimento ao Governo do 
Estado, que submeteram a esta Casa e foi 
chancelado. Nada acontece no Estado, de 
investimentos do Governo do Estado, sem passar 
pelo crivo desta Casa de Leis.  

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar colocaram um representante neste 
parlamento e estamos conseguindo que esse 
representante se transforme em trinta, porque vocês 
têm amigos em todos os municípios do Estado, em 
todas as regiões. Todos aqui são amigos de vocês, 
tiveram seus votos, avalizam vocês.  

Peço aos parlamentares que lotaram esta 
Casa de Leis, Senhor Deputado Roberto Carlos, 1.º 

Secretário, que continue conhecendo esta 
instituição, não somente por meio dos institutos de 
pesquisas, que mostram porque é a instituição de 
maior credibilidade do nosso Estado, mas porque 
são homens e mulheres de muito valor, que lotam 
hoje esta Casa e com certeza merecem ter uma 
Comenda especial em homenagem ao Dia do 
Bombeiro. É uma instituição que a cada dia 
comprova no Estado do Espírito Santo porque tem 
que existir. Desmembrada há catorze anos da 
Policia Militar, tenho certeza de que é uma 
satisfação em ter um dia em comemoração ao 
Bombeiro Militar. Não deveria esta Casa, a Casa 
do Povo, que representa todo seguimento e 
instituição da sociedade, deixar também de fazer 
essa honraria. 

Finalizamos nossas palavras agradecendo 
imensamente ao Comandante-Geral Fronzio 
Calheira Mota a oportunidade de estar presente 
com todos os amigos e irmãos. Podem-nos tirar 
tudo o que for material dessa vida, mas uma coisa 
não vão nos tirar que, é o nosso sobrenome e 
também a patente de cabo militar do nosso Estado 
do Espírito Santo, que é uma história muito bonita. 
Se não fosse ela não estaríamos aqui hoje 
comemorando desta tribuna junto com as Senhoras 
e Senhores.  

Muito obrigado pela oportunidade e crédito 
a esta Casa de Leis. Que Deus abençoe a cada um 
de vocês. (Muito bem!) (Palmas) 
  

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Agradecemos a presença do 
Capitão Nailson Pedro Tolentino, Presidente da 
Aspomires.  

 
Convido para fazer uso da palavra o 

Coronel Fronzio Calheira Mota, Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Espírito Santo.  
  

O SR. FRONZIO CALHEIRA MOTA – 
(Sem revisão do orador) – Boa noite a todos.  

Cumprimento todos os Deputados nas 
pessoas dos Senhores Deputados Rodrigo 
Chamoun, Presidente desta Casa de Leis, e Da 
Vitória, em nome dos dois peço vênia para 
cumprimentar todos os demais Deputados que hoje 
nos prestigiam nesta sessão.  

Cumprimento também o Senhor Henrique 
Herkenhoff, Secretário de Estado da Segurança 
Pública, que tem contribuído muito para que 
continuemos prestando melhores serviços à 
sociedade e continuemos crescendo; o Senhor 
Anselmo Lima, Comandante-Geral da Polícia 
Militar, é um colega honrado, nos conhecemos 
mais proximamente há pouco tempo, mas acho que 
já temos laços de amizade bastante sinceros. 
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Sempre comento com os demais amigos que somos 
da mesma firma, só trabalhamos em departamentos 
diferentes, mas a firma é uma só. Temos que estar 
sempre irmanados para evoluir em conjunto. É 
importante que a sociedade, como todas as 
instituições capixabas evoluem em conjunto e não só 
uma destacada das demais. 

Cumprimento todos os colegas e integrantes 
da corporação; o Subcomandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo, Marcos 
Fernando Rocha Almeida; os Senhores Deputados. 
Temos nas galerias desta Casa cem alunos soldados 
que iniciaram um curso esta semana. Foram 
apresentados à sociedade numa cerimônia na sexta-
feira e estão presenciando o prestigio que a nossa 
corporação possui e estão prestigiando esta sessão. 
(Palmas)  

Cumprimento também os agraciados, os 
parentes e amigos que vieram assistir a este momento 
de homenagem. É sempre bom o profissional ter o 
reconhecimento. Todo profissional que tem 
reconhecimento acaba retribuindo esse 
reconhecimento no serviço prestado.  

Pontuarei na minha fala duas questões. Hoje 
a corporação vive o que chamo de círculo virtuoso. O 
que é isso? Temos um prestígio muito grande da 
sociedade. Os institutos de pesquisas repetem isso. 
Sempre digo que não podemos cair numa certa 
armadilha desses resultados. Sabendo que temos um 
nível de reconhecimento tão elevado, isso pode fazer 
com que o profissional se acomode. Já tenho uma 
avaliação de noventa e tantos por cento e vou ficar 
só administrando e conduzindo isso, porque estou 
bem administrado. Esse é o principal risco da nossa 
instituição. Em determinado momento o cidadão 
pode confrontar o prestígio que dá a nossa instituição 
com a qualidade do serviço prestado à sociedade. Se 
na hora que ele confronta a qualidade do serviço que 
recebe ao pedir uma vistoria, uma análise de projeto, 
acionar um serviço emergencial para um combate de 
incêndio florestal, numa edificação, para retirar 
alguém preso nas ferragens, para procurar um corpo 
de alguém que se afogou, se na hora que ele precisa 
do nosso serviço e o nosso serviço não está à altura 
do nosso prestígio, nosso prestígio entra em 
decadência. Esse é um grande risco.  

Creio que imbuídos desse risco, temos 
procurado estar à altura desse prestígio. E na busca 
por estar à altura desse prestígio, acabamos por 
gerenciar de maneira coerente os recursos que nos 
são destinados. E isso acaba aparecendo, acaba 
mantendo esse prestigio elevado. Ou seja, uma 
coisa leva à outra.  

Se descuidarmos desse círculo virtuoso, 
podemos fazer com que todo esse prestígio caia. E 
cai. Assim como as instituições, os Estados crescem, 
eles também decrescem. E cabe-nos manter esse 
círculo virtuoso. E tem um ingrediente que é crucial 
para a manutenção deste circulo virtuoso: ética. A 
palavra ética dita numa acepção mais abrangente. 

Não só ética do não roubar; a ética de ser 
competente no que se faz. Isso é ser ético. Ser ético 
não é simplesmente falar: não roubo, não me meto 
em falcatruas. Isso é uma das acepções de ser 
ético. Mas ser ético é ir para o seu local de trabalho 
e fazer o seu melhor e não simplesmente assistir ao 
tempo passar.  

Temos muitos talentos na nossa 
corporação. E esse talento, quando empregado de 
forma ética, tem contribuído para gerar esse círculo 
virtuoso. Esse é o principal integrante. É o não 
roubar, principalmente, mas o ser competente no 
exercício da nossa profissão. Isso é ser ético de 
uma maneira mais abrangente.  

Agradeço a homenagem da Assembleia 
Legislativa. E dizer que procuraremos 
corresponder esse prestígio que esta Casa nos dá, 
retornando à sociedade de maneira ética, 
competente, o serviço que merece. Falo em nome 
de todos os integrantes do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ato de maior importância 
nesta sessão, neste momento passaremos à entrega 
das Medalhas Alferes Tiradentes aos 
homenageados indicados pelos Senhores 
Deputados.  

“A Medalha Alferes Tiradentes é destinada 
a galardoar policiais e bombeiros militares por 
valiosos serviços ou ações meritórias prestados à 
sociedade capixaba.” 

O critério de entrega das medalhas pelos 
excelentíssimos Deputados aos seus homenageados 
obedecerá à seguinte ordem: a primeira entrega 
será feita pelo Deputado proponente desta sessão, 
Senhor Deputado Da Vitória, e em sequência 
imediata obedecerá a ordem alfabética do nome 
dos parlamentares. Mas, numa deferência especial, 
o Senhor Deputado Da Vitória, em função de 
compromissos anteriormente assumidos pela 
Senhora Deputada Lúcia Dornellas, a primeira a 
fazer a entrega das medalhas aos homenageados é 
a Senhora Deputada Lúcia Dornellas.  
  

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o 3.º Sargento BM 
Denilton Irineu dos Santos para, de acordo com a 
Resolução n.º 1230, receber a medalha Alferes 
Tiradentes das mãos da Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Sargento BM Denilton Irineu dos Santos 
é natural de Cariacica, ES; foi incorporado em 
1984 na corporação do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Espírito Santo, onde hoje é 3.º 
sargento condutor e operador de viaturas. É 
especialista no combate a incêndio em aeronaves e 
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atualmente trabalha na seção de combate a 
incêndio no Aeroporto de Vitória. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Coronel BM RR 
Orely Lyrio para, de acordo com a Resolução n.º 
1252/2011, receber, acompanhado de sua família, a 
Medalha Alferes Tiradentes das mãos do Senhor 
Deputado Da Vitória e do Coronel Fronzio 
Calheira Mota, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Cel. BM RR Orely Lyrio é natural de 
João Neiva, Espírito Santo. É bacharel em Direito 
pela Ufes. Ingressou na Polícia Militar em 1954 e 
ao longo de sua carreira fez diversos cursos, tais 
como Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e 
Curso Superior de Polícia. Na ativa, percorreu 
todos os postos até coronel. Foi para reserva 
remunerada em 1986 e ainda dirigiu três 
penitenciárias. Está reformado há vinte e cinco 
anos. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Capitão BM 
Armin Augusto Braun para, de acordo com a 
Resolução n.º 1224/2011, receber a Medalha 
Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado 
Atayde Armani, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 
 O Capitão BM Armin Augusto Braun é 
natural de Domingos Martins, Espírito Santo. 
Graduado como oficial do Corpo de Bombeiros 
pela Academia de Bombeiro Militar do Distrito 
Federal, Brasília; pós-graduado em Especialização 
em Planejamento e Gestão em Defesa Civil pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, e está concluindo mestrado em 
Engenharia Ambiental pela Universidade Federal 
do Espírito Santo. S. S.ª desenvolveu várias 
funções e ocupou diversos cargos, dentre eles: 
professor da Academia de Polícia Civil do Espírito 
Santo e Diretor da Casa Brasil/Alemanha para 
Assuntos de Defesa Civil e Bombeiros. Possui 
extenso currículo de cursos e formações 
profissionais e já recebeu diversas condecorações 
pela corporação da qual faz parte. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Cabo BM 

Geferson Bonifácio de Souza para, de acordo com 
a Resolução n.º 1228/2011, receber a Medalha 
Alferes Tiradentes das mãos dos Senhores 
Deputados Doutor Henrique Vargas e Da Vitória, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

 
O Cabo BM Geferson Bonifácio de Souza 

é natural de Ecoporanga, Espírito Santo. Formou-
se técnico em contabilidade. Dentre os cursos que 
concluiu estão os cursos de Formação de Soldado, 
em 1995, e Especialização em Salvamento em 
Alturas, em 1997. Recebeu Título de Cidadão 
Colatinense, Medalha Valor Bombeiro Militar Cor 
Bronze e Título de Conduta Militar Excepcional. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Capitão BM 
Cristiano Sartório para, de acordo com a Resolução 
n.º 1225/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Freitas e 
do Coronel Fronzio Calheira Mota, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Capitão BM Cristiano Sartório é natural 
de São Mateus, Espírito Santo. Foi incorporado no 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito 
Santo em abril de 1999. Concluiu curso de 
Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros na 
Academia de Bombeiros Coronel Osmar Alves 
Pinheiros, Brasília, e foi declarado aspirante a 
Oficial do CBM/ES em julho de 2002. Foi 
designado para trabalhar na 1.ª Companhia do 2.º 
Batalhão de Linhares em 2002, transferido para 
São Mateus em 2003 e depois voltou a Linhares 
em 2008, como capitão, na função de Comandante 
da Companhia. No presente ano, foi transferido 
para atuar como Comandante da 3.ª Companhia do 
2.º Batalhão de Bombeiros de São Mateus. 
Participou de diversos cursos, entre eles o de Perito 
de Incêndio, Resgate Veicular, Didática para 
Ensino Interativo e Sistema de Comando de 
Incêndio, nos Estados Unidos. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Coronel BM 
Edmilton Ribeiro Aguiar Junior para, de acordo 
com a Resolução n.º 1227/2011, receber a Medalha 
Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado 
Glauber Coelho, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Coronel BM Edmilton Ribeiro Aguiar 
Junior é natural de Vitória. Foi incorporado na 
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Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 
1986. Concluiu curso de formação de oficiais na 
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais 
sendo transferido para o Corpo de Bombeiros Militar 
em 1988. Exerceu várias funções dentro da 
corporação, dentre as quais se destacam as de chefe 
de diversas seções do Estado Maior, pregoeiro, chefe 
do Centro de Suprimento e Manutenção e Corregedor 
Estadual de Defesa Civil. Há em seu currículo 
diversos cursos e títulos dentre eles a Medalha Valor 
Militar Grau Prata. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Tenente Coronel BM 
Germano Felippe Wernersbach Neto para, de acordo 
com a Resolução n.º 1229/2011, receber a Medalha 
Alferes Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados 
José Esmeraldo e Gilsinho Lopes, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Tenente Coronel BM Germano Felippe 
Wernersbach Neto é graduado em Ciências Jurídicas 
pelo Centro Universitário de Vila Velha e em 
formação de oficiais pela Academia de Oficiais da 
Polícia Militar do Espírito Santo. Possui 
especialização nas áreas de Direito Público, Gestão 
Pública, Gestão Empresarial e está concluindo 
especialização em Gerenciamento de Projetos pela 
Fundação Getúlio Vargas. Na carreira militar é 
especializado nas áreas de equipamentos bombeiros, 
salvamento em alturas, atendimento à emergência 
com produtos perigosos, entre outros. Atua na área de 
planejamento administrativo e orçamentário, 
licitações, contratos administrativos e limitações 
administrativas sobre a propriedade urbana. É 
responsável pelo escritório de projetos do Corpo de 
Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Subtenente BM 
Jocirley Bubbach Andreatti para, de acordo com a 
Resolução n.º 1231/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes e um buquê de flores das mãos do Senhor 
Deputado Luciano Rezende, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

A Subtenente BM Jocirley Bubbach 
Andreatti adentrou na carreira militar em 1994 e 
passou para a corporação em 2002. De 2002 a 2004 
trabalhou no Centro de Atividades Técnicas tendo 
como função a prevenção contra enchentes e pânico. 
Em 2005, desempenhou na Defesa Civil Estadual um 
importante papel proferindo palestras e ministrando 
cursos. A subtenente analisa e elabora processos em 
situações emergenciais a municípios capixabas além 

de assessorar municípios em situação de desastre, 
auxiliando no processo de ajuda humanitária. 

 
(A homenageada recebe a medalha 
e as flores)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Tenente-Coronel BM 
Mauro Pedreira Junior para, de acordo com a 
Resolução n.º 1232/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Luiz 
Durão, Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, Coronel 
Fronzio Calheira Mota, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Tenente-Coronel BM Mauro Pedreira 
Junior ingressou na Corporação em fevereiro de 
1988, quando foi para o Estado do Rio de Janeiro 
cursar Formação de Oficiais na Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Janeiro. Retornou ao 
Estado do Espírito Santo em 1990 na condição de 
aspirante a oficial. Ingressou na Seção de Busca e 
Salvamento como Tenente no Corpo de Bombeiros 
de Vitória, onde teve a oportunidade de realizar 
diversos cursos pelo Brasil. Atualmente é Tenente-
Coronel Comandante do Segundo Batalhão de 
Bombeiros no Município de Linhares. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Major BM 
Washington Ferreira Dias para, de acordo com a 
Resolução n.º 1233/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Marcelo 
Coelho, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Major BM Washington Ferreira Dias é 
natural de Aimorés, Estado de Minas Gerais. 
Concluiu o Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo em 1996. É o 
atual Comandante da 2.ª Companhia Independente do 
Corpo de Bombeiros do Município de Aracruz. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – O Senhor Deputado Marcelo 
Santos, devido a compromissos inadiáveis, não pode 
estar presente a esta sessão e solicita ao Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas que faça a entrega 
ao seu homenageado. 

Convido o Cabo BM Joselino Malaquias, 
homenageado do Senhor Deputado Marcelo Santos 
para, de acordo com a Resolução n.º 1234/2011, 
receber a Medalha Alferes Tiradentes das mãos do 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, Coronel 
Fronzio Calheira Mota, Capitão Walter Victorino, e 
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nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

O Cabo BM Joselino Malaquias é natural do 
Município de Vitória, Estado do Espírito Santo. É 
graduado Técnico em Contabilidade. Incorporou-se 
no Corpo de Bombeiros como soldado em 1990 e foi 
promovido a cabo em maio de 2008. Possui diversos 
cursos e atividades complementares, tais como: 
Curso de Resgate Veicular, Intervenção em 
Emergência com Produtos Perigosos, Radioproteção, 
entre outros. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Cabo BM Marcos 
Paulo dos Santos para, de acordo com a Resolução 
n.º 1238/2011, receber a Medalha Alferes Tiradentes 
das mãos do Senhor Deputado Roberto Carlos, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

O Cabo BM Marcos Paulo dos Santos 
concluiu o segundo grau Técnico em Processamento 
de Dados e graduação em Educação Física. Possui 
diversos cursos em seu currículo, dentre eles o de 
Formação de Soldados, Salvamento em Altura, 
Fotografia para Auxiliares de Perícia, Promotor de 
Polícia Comunitária, Sistema de Comando de 
Incidentes, Direitos Humanos, dentre muitos outros. 
Recebeu a Medalha Major Bremenkamp Aplicação e 
Estudo, por ter sido aprovado em primeiro lugar do 
curso de Habilitação de Cabos.  

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o 1.º Sargento José 
Carlos de Souza para, de acordo com a Resolução n.º 
1235/2011, receber a Medalha Alferes Tiradentes das 
mãos da Senhora Deputada Solange Lube, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
(Pausa) 

O 1.º Sargento José Carlos de Souza é 
graduado em Geografia e pós-graduado em Educação 
Ambiental e Sustentabilidade. Possui diversos cursos 
em seu currículo, dentre eles o Curso de Formação de 
Soldados, Formação de Sargentos, Aperfeiçoamento 
de Sargento, Resgate Veicular, Atendimento Pré-
Hospitalar, entre vários outros. Atualmente está no 
4.º Batalhão de Bombeiro Militar de Marechal 
Floriano. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – O Senhor Deputado Rodney 
Miranda, por compromissos inadiáveis, precisou se 

ausentar da presente sessão e pediu que o Senhor 
Deputado Da Vitória fizesse a entrega ao seu 
homenageado. 

Convido o Tenente-Coronel BM Rogério 
Bubach, homenageado do Senhor Deputado Rodney 
Miranda para, de acordo com a Resolução n.º 
1236/2011, receber a Medalha Alferes Tiradentes das 
mãos do Senhor Deputado Da Vitória, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Tenente-Coronel BM Rogério Bubach é 
Bacharel em Direito. Concluiu o curso de Formação 
de Oficiais pelo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo, curso de Aperfeiçoamento em 
Aviação para Oficiais e Graduação lato-sensu em 
Segurança Pública pela Ufes, entre diversos outros 
cursos de formação e cursos na área de segurança 
pública. Possui vasta experiência profissional, 
treinamentos e estágios na área de segurança pública. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – O Senhor Deputado Sandro 
Locutor, por compromissos inadiáveis, solicitou ao 
Senhor Deputado Glauber Coelho que fizesse a 
entrega ao seu homenageado, acompanhado de seu 
assessor de gabinete André Luiz. 

Convido o Cabo BM Luciano Suzano de 
Paula, homenageado do Senhor Deputado Sandro 
Locutor para, de acordo com a Resolução n.º 
1238/2011, receber a Medalha Alferes Tiradentes das 
mãos do Senhor Deputado Glauber Coelho e do 
Senhor André Luiz, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 
 O Cabo BM Luciano Suzano de Paula, 
graduado em Enfermagem pela Faculdade de Saúde e 
Meio Ambiente da FAESA. Foi incorporado 
Bombeiro Militar em 1993. Dentre os cursos que já 
participou destacam-se curso de Atendimento Pré-
Hospitalar, curso de Bombeiro de Aeródromo e curso 
de Emergências Psicológicas pela Senasp. Trabalhou 
durante oito anos no Grupamento de Busca e 
Salvamento, realizando inúmeros salvamentos de 
acidente automobilístico e afogamentos, como salva-
vidas. Trabalha, há mais de nove anos, no Centro de 
Atividades Técnicas no Corpo de Bombeiros. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Coronel BM Marcos 
Fernando Rocha Almeida, homenageado da 
Comissão de Segurança para, de acordo com a 
Resolução n.º 1250/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Da Vitória e do Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 
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O Coronel BM Marcos Fernando Rocha 
Almeida foi chefe da 3.ª seção do Estado Maior e 
Subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo. Atualmente é Subcomandante do 
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Major BM Aureo 
Buzatto, homenageado da Comissão de Segurança 
para, de acordo com a Resolução n.º 1247/2011, 
receber a Medalha Alferes Tiradentes das mãos dos 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Da Vitória e 
do Senhor Secretário Henrique Herkenhoff, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
(Pausa) 

O Major BM Aureo Buzatto é graduado em 
Engenharia Elétrica e pós-graduado em Engenharia 
de Segurança do Trabalho, ambos pela Ufes. 
Concluiu o curso de Formação de Oficiais pela 
PMES em 1995, Curso de Perícia de Incêndios e 
Explosões, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e 
Curso Superior de Bombeiro Militar. Chefiou 
diversas seções do Cat/Corpo de Bombeiros Militar e 
atualmente é o subchefe. Recebeu a honraria 
Medalha Militar na cor bronze, por dez anos de 
relevantes serviços prestados à corporação. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Capitão BM Lucas 
Sossai Wadetario para, de acordo com a Resolução 
n.º 1243/2011, receber a Medalha Alferes Tiradentes 
das mãos dos Senhores Deputados Marcelo Coelho, 
Gilsinho Lopes e Da Vitória e do Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Capitão BM Lucas Sossai Wadetario é 
oficial formado na Academia de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal. Comandou os Pelotões de 
Bombeiros da 1.ª Companhia no Município de 
Vitória e do aeroporto de Vitória. Participou da 
criação de diversos cursos de especialização em áreas 
operacionais do bombeiro. Atualmente é 
Subcomandante da 2.ª Companhia Independente de 
Aracruz. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Subtenente BM 
Ronney Veiga Ribeiro para, de acordo com a 
Resolução n.º 1251/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados Da 
Vitória e Gilsinho Lopes e do Senhor Secretário 

Henrique Herkenhoff e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Subtenente BM Ronney Veiga Ribeiro 
foi incorporado em 1994. Possui diversos cursos na 
área militar, dentre eles Curso de Formação de 
Sargentos, Segurança do Trabalho, Analista de 
Projeto, Aperfeiçoamento de Sargentos, Voluntário 
de Emergência, Habilitação em Vistorias Técnicas, 
entre outros. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Subtenente BM 
Lucio André Amorim para, de acordo com a 
Resolução n.º 1254/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados Da 
Vitória e Gilsinho Lopes e do Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Subtenente BM Lucio André Amorim é 
formado em engenharia de computação pela 
Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes. Foi 
qualificado após Curso de Formação de Soldado, 
Curso de Formação de Sargento e Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargento. Atualmente trabalha 
na gerência de tecnologia da informação do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Subtenente BM 
Samuel Lopes Tinoco para, de acordo com a 
Resolução n.º 1255/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados Da 
Vitória e Gilsinho Lopes e do Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Subtenente BM Samuel Lopes Tinoco é 
graduado em História e esta concluindo pós-
graduação em Gestão Pública Municipal pelo Ifes. 
Ingressou como soldado no Corpo de Bombeiros em 
1988. Foi aprovado no Curso de Sargento, formando-
se em 1994 e promovido a Subtenente BM em 2010. 
Na Corporação, participou dos Cursos de 
Atendimento Pré-Hospitalar, Condutor e Operador de 
Viaturas Pesadas e Viaturas de Emergência. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o 1.º Sargento BM 
Isaurino Moreira Farias para, de acordo com a 
Resolução n.º 1246/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados Da 
Vitória e Gilsinho Lopes e do Senhor Secretário 
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Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O 1.º Sargento BM Isaurino Moreira Farias é 
formado em Recursos Humanos Tecnólogo pela 
Faesa. Ingressou na Polícia Militar e no Corpo de 
Bombeiros em 2002. Trabalhou na Companhia do 
Município de São Mateus, 1.º BBM do Município de 
Linhares e atualmente esta na 1.ª Companhia BM 
Independente de Guarapari.  

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o 2.° Sargento BM 
Gilson Pinheiro Filho para, de acordo com a 
Resolução n.º 1248/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados Da 
Vitória e Gilsinho Lopes e do Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

 O 2.° Sargento BM Gilson Pinheiro Filho é 
bacharel em Direito. Concluiu o curso de Formação 
de Soldados e Bombeiro Militar, o curso de 
Habilitação de Cabos e Bombeiro Militar e curso de 
Habilitação de Sargento e Bombeiro Militar. Foi 
qualificado nos cursos de formação técnica de 
bombeiros, resgate técnico, resgate veicular e curso 
de atendimento pré-hospitalar. Recebeu honraria 
Medalha Valor Bombeiro Militar na cor Bronze pelos 
dez anos de relevantes serviços prestados à 
corporação.  

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o 2.° Sargento BM 
Euzébio Lyra Coutinho, acompanhado de sua família 
para, de acordo com a Resolução n.º 1256/2011, 
receber a Medalha Alferes Tiradentes das mãos dos 
Senhores Deputados Da Vitória e Gilsinho Lopes e 
do Senhor Secretário Henrique Herkenhoff, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
(Pausa) 

O 2.° Sargento BM Euzébio Lyra Coutinho 
ingressou no Corpo de Bombeiros Militar em 1979. 
Atualmente é 2.º sargento. 

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Agradecemos as presenças dos 
Bombeiros Voluntários do Município de Santa Maria 
de Jetibá. (Palmas) (Pausa) 

Convido o 3.° Sargento BM Jovani Vicentini, 
acompanhado do Major Rodrigues para, de acordo 
com a Resolução n.º 1253/2011, receber a Medalha 
Alferes Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados 

Da Vitória e Gilsinho Lopes e do Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O 3.° Sargento BM Jovani Vicentini é 
licenciado em história pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Colatina e pós-graduado em 
Planejamento Educacional pela Universidade 
Salgado de Oliveira. Ingressou no Corpo de 
Bombeiros Militar em 1989. Foi promovido a cabo, 
após o curso de formação e promovido a sargento, 
após o curso de habilitação de sargentos. Recebeu 
duas Medalhas Valor Bombeiro Militar.  

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o aluno sargento 
Edmilson Carvalho da Silva para, de acordo com a 
Resolução n.º 1244/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes das mãos dos Senhores Deputados Da 
Vitória e Gilsinho Lopes e do Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O aluno sargento Edmilson Carvalho da Silva 
possui diversos cursos, dentre eles, destacam-se os 
cursos de Corpo de Voluntários de Emergência 
realizado pela Infraero, no aeroporto de Vitória, curso 
de Treinamento Operacional do Veículo de Combate 
a Incêndio, curso de Manutenção e Operação do 
Carro contra Incêndio e Carro de Resgate e 
Salvamento. Concluiu o estágio de adaptação de 
bombeiros para aeródromo.  

 
(O homenageado recebe a 
medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a aluna sargento 
Nolimar Batista Silva para, de acordo com a 
Resolução n.º 1557/2011, receber a Medalha Alferes 
Tiradentes e um buquê de flores das mãos dos 
Senhores Deputados Da Vitória e Gilsinho Lopes e 
do Senhor Secretário Henrique Herkenhoff, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
(Pausa) 

A aluna sargento Nolimar Batista Silva 
cursou Técnico em Enfermagem pelo Centro de 
Formação e Saúde Coletiva. Concluiu o curso de 
Formação de Soldados e Bombeiro Militar e curso de 
Formação de Cabo e Bombeiros Militar. Foi 
qualificada nos cursos de formação técnica de 
bombeiros de aeródromo, mergulho autônomo, 
atendimento pré-hospitalar, estágio de salvamente em 
alturas, estágio para guarda-vidas. Recebeu Medalha 
Valor Bombeiro Militar na cor bronze pelos dez anos 
de relevantes serviços prestados a corporação.  

 
(A homenageada recebe a medalha 
e as flores) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Cabo BM Gisleide 
Moura Paulo Grobério de Assis para, de acordo com 
a Resolução n.º 1245, receber a medalha Alferes 
Tiradentes e um buquê de flores das mãos dos 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Da Vitória, e 
do Senhor Secretário Henrique Herkenhoff, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª 
(Pausa) 

A cabo BM Gisleide Moura Paulo Grobério 
de Assis incorporou-se à área militar em 1990; 
concluiu curso de sistema e gestão em segurança 
pública, direitos humanos, emergência pré-hospitalar, 
segurança pública sem homofobia, postura e imagem 
profissional, entre outros.  

 
(A homenageada recebe a medalha 
e as flores) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Cabo BM Michelly 
Benincá para, de acordo com a Resolução n.º 1249, 
receber a medalha Alferes Tiradentes e um buquê de 
flores das mãos dos Senhores Deputados Gilsinho 
Lopes e Da Vitória, e do Senhor Secretário Henrique 
Herkenhoff, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª (Pausa) 

A cabo BM Michelly Benincá bacharel em 
Direito pela Ufes; concluiu curso de formação de 
soldados BM e curso de formação de cabos BM; foi 
qualificada nos cursos de formação técnica de 
bombeiros de aeródromo, especialização de praças e 
condutores de veículos de emergências. Recebeu a 
honraria Medalha Valor Bombeiro Militar na cor 
bronze, por dez anos de relevantes serviços prestados 
à corporação. 

 
(A homenageada recebe a medalha 
e as flores) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento convido para 
fazer uso da palavra em nome dos homenageados, o 
Coronel BM Edmilton Ribeiro Aguiar Júnior.  

 
O SR. EDMILTON RIBEIRO AGUIAR 

JÚNIOR - (Sem revisão do orador) - Cumprimento 
os membros da Mesa na pessoa do Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun; o Senhor Henrique Herkenhoff, 
Secretário de Estado de Segurança Pública; o Coronel 
Fronzio Calheira Mota, comandante do Corpo de 
Bombeiros Militar ; o Coronel Anselmo Lima, 
comandante da Polícia Militar; e todos os Senhores 
Deputados. Muito obrigado por este dia e por esta 
homenagem.  

Cumprimento também todos os familiares, os 
agraciados, os bombeiros e policiais militares 
presentes. 

Uma jornalista desta Casa me perguntou o 
que sentia em ser homenageado. E disse que o ser 

humano, principalmente um militar, fica muito feliz 
quando é lembrado, até porque o nosso serviço é 
anônimo. Tenho vinte e cinco anos de profissão, e 
muitas vezes passamos muito tempo sem ser 
lembrado, sem ser reconhecido. As homenagens têm 
que ser feitas enquanto a pessoa está viva. Muitas 
vezes as pessoas fazem homenagens depois que as 
pessoas morrem, dando nome a ruas, a locais, a 
hospitais. Mas o que adianta isso? Já passou, já cai no 
esquecimento.  

Parabenizo esta Casa por esta homenagem, 
por ter lembrado da família bombeiro militar e da 
família policial militar, instituindo uma homenagem 
para as pessoas que, como disse o Senhor Deputado 
Da Vitória, juraram um dia, com o risco da sua 
própria vida, em servir ao próximo independente de 
cor, credo, idade, situação social. Independente de 
qualquer situação.  

No Estado de Minas Gerais li uma frase que 
dizia que aquele que não presta para servir, não serve 
para viver. Essa é uma frase que devemos colocar em 
nosso íntimo, lembrando que não somos nada se 
passamos por esse mundo e não servimos para 
alguma coisa, se não servimos ao nosso próximo.  

A todos, meus parabéns! Sintam-se 
abraçados. Muito obrigado e uma boa noite. (Muito 
bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 

revisão do orador) – Boa noite a todos. Saudamos o 
Doutor Henrique Herkenhoff e na sua pessoa saúdo o 
Senhor Governador Renato Casagrande. Estivemos 
esta semana na sede do Comando-Geral do Corpo de 
Bombeiros participando de uma solenidade muito 
bonita e emocionante. Achamos que todos estão 
presentes, são cem. Senão todos, mas a maioria. 
Parabéns! Sejam bem-vindos. A missão escolhida 
pelos senhores para suas vidas, que é servir no fronte, 
é muito nobre. 

Saudamos o Coronel Fronzio Calheira Mota, 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; o 
Coronel Anselmo Lima, Comandante-Geral da 
Polícia Militar; o Capitão RR Walter Victorino, 
Presidente da Associação dos Bombeiros Militares do 
Espírito Santo; e, especialmente, o Senhor Deputado 
Da Vitória que participou de duas ações importantes 
em menos de vinte e quatro horas. 

Ontem, estivemos na Igreja Batista, em 
Jardim da Penha, na formatura do Proerd, que contou 
com a participação de muitas crianças, pais, militares 
idealistas, lutando voluntariamente para livrar nossas 
crianças e jovens de uma das maiores ameaças da 
vida moderna: o risco das drogas, um grande 
precipício. E hoje, o Senhor Deputado Da Vitória, é o 
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proponente desta sessão solene. Para muitos uma 
sessão solene é algo fútil. É lamentável que algumas 
pessoas tenham a capacidade de pensar assim. Mas 
para nós, Deputados, os que estão presentes e os que 
não estão, pois todos participaram da aprovação das 
medalhas a serem entregues aos senhores, sessão 
solene é a oportunidade de reconhecer as pessoas que 
prestam bons serviços em solo capixaba. Sessão 
solene é a oportunidade de debater os desafios de 
cada setor e aqui o Senhor Deputado Da Vitória e o 
Comandante Fronzio Calheira Mota citaram alguns 
desafios. 

Senhor Deputado Da Vitória, parabéns pela 
sessão solene, por esta festa bonita que tem um 
mérito muito reconhecido pela população. 

Saudamos também o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, Presidente da Comissão de 
Segurança, delegado, deputado pela segunda vez, e 
que também tem lutado muito por sua categoria. Os 
Senhores Deputados que vêm para esta Casa 
representando instituições, quando chegam não 
fazem milagre, não é possível milagre. Mas somos 
testemunhas vivas de que a luta dessas pessoas, dos 
Senhores Deputados Da Vitória e Gilsinho Lopes, 
porque vêm de uma carreira policial, é muito grande 
a fim de melhorar a vida da categoria, as condições 
de trabalho e salariais. Então, parabéns a todos os 
Senhores Deputados Atayde Armani, Roberto Carlos, 
Glauber Coelho, Doutor Henrique Vargas, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano Rezende, 
Luiz Durão, Marcelo Coelho, nosso Líder do 
Governo; Solange Lube e Freitas. Todos estiveram 
presentes nesta sessão. 

Estávamos tentando encontrar palavras ou 
termos que representassem o que passa em nosso 
coração como coragem absoluta. Um pai ou uma 
mãe quando tomam a decisão de seguir essa carreira, 
uma atividade arriscada, sabem do risco, de sua 
missão. Quando saem para a missão de salvar alguém 
do fogo, da água, de um acidente, eles sabem que vão 
lá para salvar uma pessoa que nunca viram na vida. 
Mas eles vão para salvar como se estivessem indo 
salvar o próprio filho. Há de se respeitar essa 
honradez suprema que o bombeiro militar carrega no 
peito e na alma. 

Destacando a coragem; destacando a 
palavra honradez; destacando a palavra ética; 
destacando a palavra reputação, que são pilares 
fundamentais que transformaram a instituição 
Bombeiro Militar, se não nos enganamos, na mais 
bem reconhecida instituição do País ou está entre as 
três primeiras. Nas pesquisas que vimos os senhores 
estão bombando sempre.  

Nós, deputados, começaremos nosso 
planejamento estratégico em que precisamos aplicar 
metas. Uma das metas é cacifar a imagem do 
Parlamento Capixaba que temos certeza de que vem 
fazendo um belo trabalho. Se alguém perguntar o que 
há de diferente no Parlamento Capixaba podem 
responder que é um dos parlamentos mais 

econômicos do País. Se alguém perguntar o que há 
de diferente no Parlamento Capixaba podem 
responder que é o parlamento que há oito anos, e 
continua agora com os trinta capixabas de mãos 
dadas, tem consciência do seu papel de tantos 
desafios que precisamos vencer para levar 
conforto, segurança, oportunidade para todos os 
capixabas, para todas as regiões do nosso Estado. 
Este Parlamento tem compromisso com os 
capixabas e tem compromisso com o Espírito 
Santo.  

Não sabemos se conseguiremos implementar 
em nosso planejamento uma meta ousada que seria, 
apesar de todo o nosso esforço, de toda luta de cada 
parlamentar, conseguir chegar perto da reputação 
reconhecida pela população brasileira que o Corpo de 
Bombeiros tem. Vamos implementar nossas metas, as 
metas de imagem. Qual a imagem que queremos 
perseguir para que o povo capixaba compreenda o 
Parlamento Capixaba, a Assembleia Legislativa 
como um pilar de referência em debate de políticas 
públicas, como pilar da ética, como pilar do 
compromisso, como pilar do espírito público? 

Ousaríamos dizer que é uma inveja boa que 
temos dos senhores. A classe política muitas vezes 
desacreditada, a democracia é um desafio que 
atravessa quase três milênios, mas certamente 
alimentar a reputação, realimentar a reputação e 
confirmar valores, que uma vez enraizados se tornam 
muito fortes, é uma missão que também temos e nos 
espelharemos nos pilares do Corpo de Bombeiros 
para que um dia saiamos bem na foto em uma 
pesquisa, como o Corpo de Bombeiros sai hoje. 
Parabéns e que Deus abençoe todos vocês. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento o Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun, Presidente da 
Assembleia Legislativa, fará o enceramento 
regimental desta sessão solene. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 
CHAMOUN) – Convidamos todos para um coquetel 
que será servido no Salão Nobre. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária dia 06 de julho 
de 2011, para a qual designo 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: anunciada na 
quinquagésima nona sessão ordinária, realizada dia 
05 de julho de 2011. 

Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

quarenta e dois minutos. 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 
Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada!  
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 
Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 
Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

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

Estribilho 
 

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

Estribilho 
 

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